كلمتي

يطيب لي ونحن نصدر عددنا الثالث لعام 2015م من مجلتكم «حلولنا» ..أن أعرب
ع ��ن امتنان ��ي ملوظفين ��ا جميع� � ًا الذين ه ��م وقودنا ونثن ��ي على متيزه ��م وعزمهم
املتج ��دد على حتقيق األهداف ،ولعمالئنا الكرام ،والذين نعتبر ثقتهم هي طاقة
الدف ��ع املتج ��ددة في مس ��يرة ش ��ركتنا وأيض� � ًا العديد م ��ن قرائنا األع ��زاء ،الذين
ه ��م جوه ��ر ومقصد املجل ��ة ،وقد كان له ��ؤالء جميع� � ًا الدعم الكبير في مس ��اعدة
املجلة والش ��ركة فيما وصلت إليه من ش ��أن حالي ًا .وال يفوتني أن أثني على دماثة
واستعداد وكالة النشر للتعاون بشأن كل ما من شأنه التحسني املستمر ومد املزيد
م ��ن قن ��وات التواصل م ��ا بني موظفي الش ��ركة فيم ��ا بينهم من جه ��ة وعمالئن ًا من
جهة ثانية من خالل هذا اإلصدار .
َ
شبكة فروعها
فشركة حلولنا احملدودة عكفت على بناء رأس مالها البشري وتطوير
وحتدي ��ث منتجاته ��ا وقنواتها اإللكترونية ..وفي هذا العدد نس ��لط األضواء على
منتج ��ات الش ��ركة اجلدي ��دة ،وإن النموذج الق ��دمي القائم على تق ��دمي املنتجات
انطالق ًا من الفروع س ��وف يتجه نحو إفس ��اح املجال لسوق متعدد القنوات لعمالء
ممكن�ي�ن تقني� � ًا .ورغ ��م انحس ��ار دور الف ��روع في تق ��دمي اخلدمات ،إال أنه ��ا ال تزال
لها أهميتها في ترس ��يخ عالمة الش ��ركة التجارية وإعادة طمأن ��ة العمالء يإتاحة
التواصل املباش ��ر .ويقتضي املضي في مسيرة النجاح أن تتوفر لدى الشركة جهود
منسقة عبر مجاالت أعمال متعددة.
ويتضمن العدد تغطية لـ “ملتقى الش ��ركة الترفيهي األول” الذي أقامته الش ��ركة
للترفي ��ه ولتك ��رمي موظفين ��ا املتميزي ��ن ..لينعك ��س ذل ��ك إيجابي� � ًا عل ��ى أدائه ��م
وإنتاجيته ��م ،وتك ��رمي العم�ل�اء املميزي ��ن إعتراف� � ًا وتقدي ��ر ًا من الش ��ركة بدورهم
وش ��راكتهم اإلس ��تراتيجية ..وتوطي ��د ًا لعالقة ش ��راكة لها جذور راس ��خة وحاضر
مزده ��ر ومس ��تقبل مش ��رق ،إلى جان ��ب رصد للعدي ��د م ��ن األخب ��ار واملواضيع ذات
الصلة وإضاءات على النشاطات الرئيسية التي جرت خالل الفترة املاضية.
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حــوار

المنتجات الجديدة وتطوير التقنية تقدم مفهوما جديدا ً لتلبية احتياجات العمالء

الرئيس التنفيذي:
الشركة تنفذ أكبر مشاريعها التطويرية هذا
العام  ...وتنطلق نحو بداية جديدة ألعمالها
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حـ ـ ــوار  :وائـ ــل وه ــيب

كش���ف المهن���دس أحمد بن ج���اراهلل الحارث���ي ،الرئيس التنفيذي لش���ركة
حلولن���ا المح���دودة ،أن الش���ركة تقوم بتنفي���ذ أكبر مش���اريعها التطويرية

نتتطلع لتحقيق

ف���ي ط���رح المنتج���ات والخدم���ات الجدي���دة وفي تقني���ة المعلوم���ات هذا
الع���ام ،وأن تركي���زه خ�ل�ال الفت���رة المقبلة يكمن ف���ي االرتق���اء بالخدمات

منتجات مبتكرة

والمنتجات التي تش���هد إقبا ً
ال واس���ع ًا ،األمر الذي يتطلب إنشاء كيان قادر

ونسعى لتقديم

على تلبية احتياجات العمالء .ويأتي ذلك بعد إجراء دراس���ة شاملة إلعادة

قيمة مميزة ألعمالنا

هيكلة األنظمة التقنية والخدمات اإللكترونية بالش���ركة .كما أن التطوير
حس���ب ما يراه الحارثي يعد جزءاً أساس���ي ًا نحو التزام الشركة تجاه عمالئها
ومس���اهميها للرقي بخدماتها .وقد أك���د المهندس الحارثي في حواره مع
المجلة ،بأن الخدمات والمنتجات الجديدة والتطوير الدائم يقدم مفهوم ًا
جديداً وأكثر ارتقاء بالخدمة ويساعد على ربط أنشطة الشركة المختلفة،
مش���يراً إل���ى أن التكام���ل ف���ي األنظمة يس���هم ف���ي الحصول عل���ى ميزة

التكامل في األنظمة

تنافس���ية للخدمات ما يحقق نمواً في اإليرادات ،معتب ًرا ان استثمار الشركة

يسهم في الحصول

بكثاف���ة في تحدي���ث التقنية كان من اج���ل دعم نماذج االعم���ال الجديدة.

على ميزة تنافسية

وقال”:نري���د أن نذه���ب إلى تحدي أنفس���نا بأن تك���ون خدماتنا هي خدمات

للخدمات

مبتك���رة ،وألج���ل ذلك نس���عى إل���ى تقديم قيم���ة ممي���زة ألعمالنا تنهض
بأداء الش���ركة وتليق بمكانتها وتعزز تواجده���ا محلي ًا وإقليمي ًا” .ومن خالل
هذا الحوار ايض ًا تناول الحارثي جوانب مهمة تتعلق بالنقلة الجديدة التي
تمر بها الشركة خالل هذا العام ..وذلك في الحوار التالي:
بداي���ة ،ن���ود منك���م أن حتدثونا ع���ن العوامل
الرئيس���ية الت���ي جعل���ت  2014عام��� ًا محوري ًا
بالنس���بة لش���ركة حلولن���ا ،وما النتائ���ج التي
ترتبت عن ذلك؟

التطوير الدائم يقدم
مفهومًا جديدًا وأكثر
ارتقاء بالخدمة

لقد كان  2014عام ًا محوري ًا بالنس���بة للشركة،
ففيه حققنا مجموعة من غايتنا اإلستراتيجية التي
جعلتنا في مقدمة الش���ركات املماثلة ،وتتمثل في
أن نكون باملرات���ب األولى واألفضل في اخلدمات
اإللكترونية واألفضل ف���ي خدمة العمالء واخليار
األول للموظف�ي�ن .وللوصول إلى ذل���ك فقد حتتم
علين���ا إج���راء تغيي���رات هيكلية إدارية واس���عة
وإنش���اء مجموعات جديدة من النشاطات وإعادة
هيكلة مجموعات أخ���رى ،وهو ما انعكس إيجاب ًا

عل���ى صافي األرباح وزيادة ع���دد العمالء ،حيث
متكننا أيض ًا من زيادة حصصنا السوقية في عدة
مجاالت ،كما قمنا بترشيد املصروفات التشغيلية
من دون التأثير على فعالية األداء وخدمة العمالء
واملوظفني ،ومنه إلى االستمرار في زيادة الربحية
 ،كما أن االرتق���اء باخلدمات وجعلها مميزة أمام
عمالئنا كان نتيجة اتباعنا إس���تراتيجية التوسع
في الفروع ،التي شملت حتسني بيئة عمل الفروع
والتغيي���رات اجلذري���ة في آلية العم���ل والوظائف
بها ،ومن خالل زيادة مراكز الش���ركة ،كما يأتي
االستثمار في التقنية اإللكترونية التي أجريت في
الش���ركة مؤخر ًا ملواكبة التطورات ،كما أن ارتباط
التقني���ة باخلدمات يجعلنا نحق���ق توجهنا في أن
�أبريل 2015
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نكون الش���ركة األفضل في اخلدمات اإللكترونية
وكذل���ك في خدم���ة العمالء .أما فيم���ا يتعلق بأن
نصب���ح اخليار األول للموظف�ي�ن ،فقد ظهرت بعد
حتقي���ق املب���ادرات الفاعل���ة في تطوي���ر وحتفيز
الكفاءات وص���و ًال إلى وضع آلية جديدة للترقيات
وفرص للتدريب .وفي حني شمل التغيير العديد من
املجاالت التنظيمية والتشغيلية ،ويعكس كل هذا
األداء واإلجنازات احملققة مدى فعالية إستراتيجية
الشركة التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل والى
خدمة مثالية للعمالء وتلبية حقيقية لتطلعاتهم.

تعم���ل الش���ركة على بن���اء عالق���ات قوية مع
عمالئه���ا ف���ي اململك���ة ،وق���د طال���ت الش���ركة
التغيي���رات الهيكلي���ة والتقني���ة ،فه���ل لن���ا أن
نتعرف على هذا اجلانب؟

كان  2014عامًا محوريًا
بالنسبة للشركة فقد
حققنا مجموعة من
غايتنا اإلستراتيجية

م���ا ه���ي التحدي���ات الت���ي تواج���ه مجموع���ة

التي جعلتنا في

اخلدمات لألفراد في الشركة؟

مقدمة الشركات

استطاعت الشركة على مدى األعوام املاضية أن
متتلك عالقة مس���تقرة وطويلة األمد مع عمالئها.
ومن أجل احملافظة على هذه العالقة وتنميتها فقد
مت اختيار كوادرن���ا وخاصة كوادر إدارة عالقات
العم�ل�اء بدقة وضمن معايير عالية للكفاءة ،ونحن
باستمرار نهتم بعملية تطوير إدارة عالقات العمالء
واخلدمات اخلاصة وعمالء الشركات .وعملنا على
حتدي���ث املوقع اإللكتروني للش���ركة برؤية وتوجه
جديد بحيث يقدم للعميل كافة احتياجاته بش���كل
متكامل ،إذ ميكننا ذلك من وضع تفاصيل عمليات
كل عمي���ل على حدة عبر النظ���م املتكاملة وتقدمي
ميزة تنافس���ية للخدم���ات التي حتق���ق لنا منو ًا
في اإلي���رادات متكننا أيض ًا م���ن وضع اخلطط
املستقبلية لالحتفاظ بعمالئنا.
وق���د قمنا مؤخر ًا بتطوير املنتج���ات لدينا ،حيث
صمم���ت بحيث تالئم جميع فئ���ات العمالء وتلبي
رغباتهم ،باإلضافة إلى زيادة مراكز البيع بالتزامن
مع التوس���ع في الفروع وحتسني بيئتها الداخلية
وشكلها اخلارجي .ومن االستراتيجيات بالشركة
تفعيل موظفني مختصني بالبيع وآخرين مختصني
باخلدمة ،وهذا التغيير سيؤثر بشكل إيجابي على
اإلنتاجية ف���ي املبيعات وحتس�ي�ن جتربة العميل
بالفرع من جانب اخلدمة .فتطوير التقنية بالشركة
يقدم مفهوم ًا جديد ًا للعمالء وأكثر ارتقاء باخلدمة
ويس���اعد على ربط األنش���طة املختلف���ة وهذا ما
نسعى إلى حتقيقه.
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المماثلة

لق���د مت اس���تحداث إدارات متخصص���ة ضمن
الشركة بهدف التركيز على االحتياجات املتزايدة
واملتنوعة للعمالء ،وتوزيع املهام عليها خللق فرص
بيعية أكبر وتوثي���ق العالقة مع عمالئنا وخدمتهم
بشكل متميز.
كما نشرف على تطوير املنتجات اخلاصة بعمالء
الش���ركة ،باإلضافة إلى وض���ع وتطبيق معايير
لقياس وتقييم أداء املوظفني،
تكامل أنظمة الش���ركة املختلفة م���ع التقنية
احلديثة س���اهم ف���ي تقدمي حل���ول إبداعية
ومس���توى أفض���ل ف���ي اخلدم���ة ف���ي جمي���ع
املجاالت؟ حدثنا أكثر عن هذا التكامل؟

استطاعت الشركة
على مدى األعوام
الماضية أن تمتلك
عالقة مستقرة
وطويلة األمد مع
عمالئها

نقوم بتطوير
المنتجات لدينا التي
صممت بحيث تالئم
جميع فئات العمالء
وتلبي رغباتهم

إن حتقيق التكامل ما بني التقنية التقليدية واجلديدة
يه���دف إلى ضم���ان تعام�ل�ات جتاري���ة موحدة
وذات تطبيقات تقنية لديه���ا نفس جتربة العميل،
باإلضاف���ة إلى إنش���اء واجهة أمامي���ة إلكترونية
حتمل نفس البيانات واملعلوم���ات ومرتبطة متام ًا
مع النظام الرئيس���ي للش���ركة ،وهي بذلك تعطي
اخلصائ���ص التطبيقي���ة اإللكتروني���ة ذاتها .وقد
حرصن���ا على تقدمي اخلدمة املمي���زة عبر جميع
القن���وات بداية من الفروع وم���رور ًا بنقاط البيع
والهواتف الذكية واألجهزة اللوحية وانتهاء بقنوات
التواصل االجتماعي ،وقد مت االس���تثمار مؤخر ًا
بش���كل كبير جلع���ل جميع اخلدم���ات واملنتجات
اإللكترونية متوافرة على مدار الس���اعة وأن تكون
مالئمة الستخدامها للعمالء من كافة املواقع خارج
الش���ركة ،وكذلك مت التعاقد مع شركات متعددة
كشركاء إستراتيجيون لتطوير القنوات اإللكترونية
وفتح مج���االت حصرية لألبحاث والتطوير في كل
م���ا هو جديد في عالم التقنية اخلدمية كي نتمكن
من تق���دمي خدمات متط���ورة ومواكب���ة لتطلعات
عمالئنا.
ه���ل م���ن املتوق���ع أن تصب���ح األعم���ال أكث���ر
ارتباط��� ًا باألجهزة املتنقل���ة لالتصاالت وأقل

تبرع ودعم لوقف الوالدين عن طريق املكتب التعاوني مبحافظة ميسان

اعتماد ًا على الفرع؟

حقيقة ،أن الدراسات احلديثة توضح أن هناك تغير ًا
كبير ًا في سلوك العمالء واجتاههم نحو استخدام
األجهزة الذكية واللوحية إلجناز تعامالتهم اليومية
واتخاذ قراراتهم الشرائية عبر املواقع اإللكترونية
وكذلك مش���اركة جتاربهم م���ع أصدقائهم .وهذا
التوجه اجلديد الذي ذهب إليه العمالء جعلنا نفكر
في االستثمار في التقنية لنواكب هذا التحول في
س���لوك العميل ،وبالتأكيد س���وف يتجه جز ًءا من
التعامالت التجارية الس���تخدام األجهزة املتنقلة،
م���ا يدفع إلى تقليل التزاحم ف���ي الفرع وتقليص
وقت االنتظار وس���رعة اإلجناز ،وهناك تعامالت
كانت تش���غل املوظفني بالفرع أصب���ح باإلمكان
إجنازها إلكتروني ًا للعمالء ،وس���وف يجعل التطور
التقني تقدمي اخلدم���ات أكثر متيز ًا ،ولكن هذا ال
يعني التقليل من االعتماد على الفرع وإمنا سوف
مين���ح التطور في التقنية فرص��� ًا أخرى للموظف
إلمتامه���ا ،وذلك بالتركيز عل���ى العمليات البيعية

للمنتجات وتقدمي االستشارات املالية وبناء العالقة
مع العميل.

املرتبطة باملعامالت اإللكترونية لدينا.
بات التوزي���ع الداخلي ملوظفي الش���ركة أحد

ت���زداد املخ���اوف ما ب�ي�ن العمالء م���ن احتمال

خططك���م اجلديدة ،م���ا اآلث���ار املترتبة على

االختراق���ات عن���د اس���تخدامهم للخدم���ات

ذلك؟

اإللكترونية عبر الهوات���ف الذكية ،هل لهذه

أود أن أوض���ح هنا أن االهتم���ام واحلفاظ على
موظفينا يش���كل األولوي���ة القصوى لن���ا ،ويأتي
ذل���ك أو ًال من خالل توفير البيئة املناس���بة للعمل
واإلبداع ،وثاني ًا توفير الف���رص للتعلم والتطوير،
وثالث��� ًا واأله���م ه���و الش���فافية والعدال���ة لكافة
املوظفني .وهذه احملاور الرئيسية الثالثة هي أكثر
ما أنظر إليه ونعمل على حتقيقه ،إلى جانب صقل
مجموعة م���ن املواهب املتألقة ومنحه���ا التدريب
والتأهي���ل الالزمني .وجميع املب���ادرات التي تقوم
بها اإلدارة العليا ومجموعة املوارد البشرية حالي ًا
تتجه نحو جعل ش���ركة حلولنا احملدودة الش���ركة
اجلاذبة للكفاءات املتميزة .وهناك أيض ًا أس���باب
تقع ضمن الترتيب األولي لإلدارات كعملية تنظيم

املخاوف مبرراتها؟ وما الذي قدمته الش���ركة
نحو حتقيق األم���ان اإللكتروني لعمالئها من
األفراد والشركات؟

بالتأكيد ،ال يخفى أن التطور السريع الذي شهدته
اخلدمات اإللكترونية في السنوات القليلة املاضية
واالعتماد املتزايد على اس���تخدام أجهزة الهاتف
الذكية صاحبة تطور متس���ارع آلليات االختراق
اإللكترون���ي التي عادة ما حتاول البحث عن نقاط
الضعف في األنظمة والتعام�ل�ات التقنية .ونحن
نح���رص على توفير أعلى معايير األمان واحلماية
لعمالئن���ا ،من خالل عدد م���ن املعايير والضوابط
األمني���ة على األنظم���ة اإللكتروني���ة واإلجراءات
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يق���ع اهتمامنا االس���تمرار بتطويرها ضمن أبرز
أولوياتنا اإلستراتيجية للمرحلة احلالية واملقبلة.
م���ا ذا تري���دون حتقيق���ه خ�ل�ال الس���نوات
املقبلة؟

إداري بح���ت وذلك من خالل تلبية أولويات جديدة
إلعادة التوزيع الداخلي للموظفني عن طريق أدوات
وإجراءات لتحس�ي�ن تنظيم الش���ركة داخلي ًا وذلك
لي���س بهدف التقليص في أع���داد املوظفني وإمنا
لهيكلة الوظائف ف���ي كل إدارة على حدة مبا يعم
على الشركة بالفائدة ويحقق لها النمو.
م���ا األولويات التي يش���غلكم تنفيذها خالل
الفترة الراهنة؟

في احلقيقة أن إش���راك العم�ل�اء وجتربة العميل
ضمن أولويات األعمال الرئيس���ية في هذه الفترة،
ون���درك أن العميل يفضل اآلن تكنولوجيا التفاعل
عن بعد ،ما أدى إلى قيامنا باستثمارات كبيرة في
مناذج األعمال اجلديدة والهي���اكل اإلدارية التي
انتهينا منها مؤخر ًا .وكما ذكرت آنف ًا فإن الشركة
تس���تثمر بكثافة ف���ي جتديد النظ���م اإللكترونية
ودعم مناذج األعمال اجلديدة للرفع من مس���توى
منتجاتن���ا وزي���ادة مبيعاتن���ا ،وما قمن���ا به من
إرس���اء قواعد جديدة وتهيئة البنى التقنية ،فإننا
س���وف نس���تمر وبوتيرة أعلى .وأيض ًا من ضمن
أولوياتنا تنظيم اللوائح والهيكل اإلداري ،وغيرها
من أنظمة الش���ركة .ومع إن كل ما سبق تطبيقه
من خالل إعادة الهيكل���ة اإلدارية وتطوير التقنية
س���وف يجعالن الش���ركة أكثر ارتقاء مبس���توى
اخلدمات عن باقي الشركات املماثلة ،إال إنه كذلك
10
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ف���ي الواقع ،نريد أن نكون خالل الس���نوات املقبلة
قادرين على تطبيق مبدأ الش���فافية ،كما استطعنا
أن نلعب دور ًا في جعل البنية األساس���ية للشركة
تصل إلى مس���توى أفض���ل ،بفضل االس���تثمار
األخير في التقنية وفي كفاءاتنا البش���رية وخططنا
التطويرية وسنس���تمر بوتيرة أعلى خالل السنوات
املقبلة ،كما نريد أن نذهب إلى حتدي أنفس���نا بأن
تكون خدماتنا هي خدم���ات ومنتجات مبتكرة قبل
كل ش���يء ،فالتكلفة هي م���ا ندفعه والقيمة هي ما
نحصل عليه ،ومن أجل ذلك نسعى إلى تقدمي قيمة
مميزة ألعمالنا تنهض بأداء الشركة وتليق مبكانتها
وتعزز تواجدها محلي ًا وإقليمي ًا .وترضى عمالئها.

إشراك العمالء وتجربة
العميل ضمن أولويات
األعمال الرئيسية
في الفترة الراهنة

االهتمام والحفاظ
على موظفينا يشكل
األولوية القصوى لنا
ويأتي ذلك من خالل
توفير البيئة المناسبة
للعمل واإلبداع

م���ا الكلم���ة الت���ي توجهونه���ا للموظف�ي�ن م���ن
خالل هذا اللقاء؟

بداي���ة ،أوجه الش���كر اجلزيل إلى جمي���ع زمالئي
وزميالتي في ش���ركة حلولنا في كل املستويات على
كل ما يبذلونه من جهد للنهوض بخدماتنا ومنتجاتنا
الرائدة ،إن سر جناح القادة يكمن في حسن إدارة
الوقت وسرعة التفكير واتخاذ القرار والتنفيذ  ،وإنني
أتطلع إلى مس���تقبل موظفي شركة حلولنا التجاري
كق���ادة ناجحني يخدمون القط���اع في كل مجاالته،
ولتحقيق ذلك على ٍ ّ
كل منا أن يتحمل مسؤولية مهامه
ويتق���ن عمله وأدائ���ه حتى يرتق���ي بوظيفته  ،فلكل
مرحل���ة ظروفها وحتدياتها مم���ا يتطلب منا جميع ًا
العم���ل ب���روح الفريق الواحد حتى نص���ل مع ًا إلى
أهدافنا املنشودة ،وقد حققنا الكثير لكن ليس كل ما
نطم���ح إليه ،وما حققناه باألمس علينا احلفاظ عليه
ببذل املزيد من اجله���د والعمل لتطويره والبناء عليه
لتحقي���ق املزيد من النجاح���ات واألهداف للوصول
إلى ما نطمح إليه وإنني من موقعي كرئيس تنفيذي
ألؤكد للجمي���ع كل الدعم واملس���اندة لكل جهد من
ش���أنه الرقي بشركة حلولنا احملدودة وتعزيز دورها
القي���ادي محلي ًا وإقليمي ًا .مع أمنياتي للجميع مبزيد
من التوفيق والنجاح إن شاء الله.

بكل الوالء وخال�ص الوفاء نبايع
�صاحب ال�سمو امللكي

الأمري حممد بن نايف بن عبدالعزيز �آل �سعود
ولي ًا للعهد نائب ًا لرئي�س جمل�س الوزراء وزيراً للداخلية
ورئي�س ًا ملجل�س ال�ش�ؤون ال�سيا�سية والأمنية
و�صاحب ال�سمو امللكي
الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود
ولي ًا لويل العهد نائب ًا ثاني ًا لرئي�س جمل�س الوزراء ووزيراً للدفاع
ورئي�س ًا ملجل�س ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنمية
داعني اهلل �سبحانه وتعاىل
�أن يعينهما ويوفقهما خلدمة الدين واملليك والوطن
الرئي�س التنفيذي وجميع موظفو ومن�سوبو �رشكة حلولنا املحدودة

منتجات

من منتجات الشركة الجديدة :توريد البضائع بالجملة والتجزئة لجميع المحالت والشركات

شركة حلولنا توجه بوصلة العمالء نحو
منتجها الجديد
حـلــول ــنا  -خـ ــاص

في إط���ار الخطوات الهادفة لتلبية تطلع���ات واحتياجات كافة عمالئها في
جمي���ع مناط���ق المملكة ،أطلقت الش���ركة مؤخ���راً منتج ًا جديداً للش���ركات
والمح�ل�ات التجارية وه���و امكانية توري���د البضائع بالجمل���ة والتجزئة لجميع
المح�ل�ات التجارية والش���ركات ،ومن أبرز مزاي���ا المنتج :مدة س���داد تصل الى
 120يوم بأفضل األس���عار ،واستالم خالل  24س���اعة وهو أفضل رقم قياسي
لتقدم الش���ركة من خالل ذلك المنتج
نحققه في مس���توى س���رعة الخدمة،
ّ
الميسرة وبأفضل أسعار في المملكة.
أحد أفضل حلول توريد البضائع
ّ
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المنتج الجديد
يتماشى مع جهود
الشركة المستمرة
في طرح المزيد من
الخيارات والخدمات

تزايد الطلب

التنافسية لتقدمي باقة من اخلدمات التي تتميز

من جانبه ،كش����ف مدي����ر املبيعات بالش����ركة

بها الش����ركة من خالل فريق ذي خبرة وكفاءة
وسعي ًا لتعزيز رؤية الشركة بأن يكون األفضل

الشركة املستمرة في طرح املزيد من اخليارات

في خدمة العمالء.

واخلدم����ات وذلك ضمن األهمي����ة الكبيرة التي
توليها الش����ركة لوضع العميل دائم ًا في صميم

توسع مدروس

أعمالها املتطورة.

كما أوضح أن الشركة تواصل عملياتها التوسعية

وأضاف أن إط��ل�اق منتج التوريد للش����ركات

املدروس����ة وعلى كافة األصعدة سواء من حيث

واحمل��ل�ات واألفراد بهذه املميزات الفريدة يأتي

املنتج����ات أو اخلدم����ات ضمن إس����تراتيجية

على ضوء التوس����ع في أعمال الش����ركة ومنو

هدفها االستجابة السريعة الحتياجات العمالء،
واعتم����اد ًا على تل����ك اإلس����تراتيجية الطموحة

األمر ال����ذي يقتضي توفير املزي����د من املزايا

يكن العميل
أطلقت الشركة هذا املنتج والذي مُ ّ

أن إط��ل�اق املنتج اجلديد يتماش����ى مع جهود

اطالق المنتج يعزز
رؤية الشركة بأن تكون
األفضل في خدمة
العمالء

قاعدة عمالئها وزي����ادة الطلب على منتجاتها،
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م����ن احلصول عل����ى املنتجات الت����ي يريدها من
اجلواالت واألجهزة الذكي����ة واألجهزة الكهربائية

يتوافر المنتج

واإللكتروني����ة واألثاث املنزلي واملكتبي التي يرغب

بخيارات البيع

فيه����ا العميل باجلمل����ة أو التجزئة وذلك بس����عر
تنافسي وأكبر مدة للسداد والتي تصل الى 120
يوم وبسرعة فائقة في احلصول على السلعة خالل
 24ساعة وامكانية توصيل السلع للعميل .

بالجملة والتجزئة
وفترة سداد
حتى  120يوم

وأب����ان أن هذا املنتج موج����ه ملختلف العمالء ،من

اجلدي����د متوفر في جميع فروع الش����ركة باململكة
وباستطاعة العمالء تنفيذ طلباتهم واحلصول على
السلع التي يريدونها خالل  24ساعة .كما يتوفر
خياري البيع باجلمل����ة أو التجزئة وقال إن زيادة
اخليارات واحللول أمام العمالء أحد ركائز النجاح

املؤسسات التجارية والشركات الكبرى واحملالت،

كونها متثل أهمي����ة بالغة لعمالئنا الذين يتطلعون

إمكاني����ة احلص����ول على الس����لع بطريقة س����هلة

إلى أن نقدم لهم أفضل اخليارات واملزايا ،ونسعى
دائم���� ًا بأن نكون وفق توقعاتهم من خالل حرصنا

في الوقت الذي س����يتيح فيه املنتج للمس����تفيدين
وبسيطة.
أفضل اخليارات

كما أكد أن إطالق هذا املنتج يأتي امتداد ًا للمزايا
التي تقدمها الشركة لعمالئها ،مشير ًا إلى أن املنتج

الحملة تهدف إلى

الدؤوب على التطوير املس����تمر خلدماتنا للوصول

توعية المستفيدين

إلى أعلى مستوى ممكن من اجلودة والتميز.

وتحسين تجربة
العميل

شروط املنتج

وحول ش����روط احلصول على املنت����ج أوضح أنها
تشمل كش����ف حساب آلخر ثالثة شهور وصورة
الس����جل التجاري وصورة رخصة البلدية وصورة
بطاقة األح����وال وأخير ًا التق����دم بطلب احلصول
على املنتج .كما ميكن لعمالء الش����ركة االستفادة
م����ن عروض املنتجات من خالل التقدمي املباش����ر
للطلبات عب����ر أحد فروع الش����ركة ،أو من خالل
الهات����ف املوح����د  920000378م أو من خالل
التق����دم بالطلب عب����ر املوقع اإللكتروني للش����ركة
 www.hololona.comمع التوصيل املجاني.
تسويق وترويج

وحول التسويق للمنتج أضاف أن الهدف من هذه
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احلملة التس����ويقية هو توعية املس����تفيدين من
مختلف ش����رائح املجتمع بطرح الش����ركة أحد
املنتج����ات واخليارات اجلديدة التي ستس����هم
في حتس��ي�ن جترب����ة العميل من خ��ل�ال تقدمي
خدمة أس����رع وأفضل وبس����عر مميز وبهامش
ربح تنافس����ي باإلضافة إلى العديد من املزايا
التنافسية األخرى ،كما تأتي تلك احلملة امتداد ًا
للحمالت التس����ويقية والعروض الترويجية التي
درج����ت الش����ركة على تقدميها وف����اء لعمالئها
والختياره����م ش����ركة حلولنا احمل����دودة كخيار

اس����تجابة أس����رع وخيارات أوس����ع لتحقيق

موثوق لتلبية احتياجاتهم من املنتجات والسلع

متطلباتهم واحتياجاتهم ،وتعزز كذلك تطلعاتهم
نحو الش����ركة كخيار أمثل ،الفت ًا إلى توجهات

وأكد بأن الش����ركة حترص على تزويد عمالئها

الش����ركة املس����تمرة نحو تطوي����ر آلياتها التي

بالعديد من املزايا احلصرية التي متنح العمالء

تسهم في تسريع اإلجراءات اخلاصة بعمليات

واخلدمات.

شروط ميسرة للحصول على
المنتج وامكانية التقديم
عبر قنوات متعددة منها

إنهاء اخلدمة واملوافقات.

الفروع والموقع اإللكتروني
أو الهاتف الموحد
والتوصيل مجاني
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ملتقيات

الملتقى الترفيهي األول

صورة جتمع بعض عمالء الشركة املميزين مع الرئيس التنفيذي

شركة «حلولنا» تنظم الملتقى الترفيهي األول ..الحارثي يؤكد:

الشركة تتقدم نحو المستقبل
بخطى راسخة ..وطاقات موظفينا
هي الوقود لذلك
تغطية  :وائل وهـ ــيب

إيمان ًا

م ��ن الش ��ركة ب ��دور الموظف واالهتمام به وتطويره وأنه اس ��تثمار الش ��ركة في المس ��تقبل وس ��يراً

عل ��ى تقاليد ش ��ركة حلولنا والروابط المتمي ��زة التي تجمعها بموظفيها وعمالئها ش ��هدت مدينة

جدة مؤخراً حفل الملتقى الترفيهي األول لش ��ركة حلولنا المحدودة والذي تقيمه الش ��ركة لموظفيها وبحضور نخبة
م ��ن أه ��م عمالئها ،وقد كان عل ��ى رأس المرحبين بهم المهندس أحمد بن جاراهلل الحارثي رئيس مجلس إدارة الش ��ركة
والرئيس التنفيذي .الحفل الذي أقيم في اس ��تراحة الفهد بجدة جاء منس ��جم ًا مع رؤية الش ��ركة وقيمها الجوهرية التي

تعكس اهتمامها بموظفيها وعمالئها وسعيها الدائم لخلق قنوات فعالة للتواصل معهم.
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صورة جماعية ملوظفي الشركة مع الرئيس التنفيذي أحمد بن جارالله احلارثي

افتتاحية امللتقى

بدأ امللتقى بكلمة افتتاحية ملدير اإلستثمار محمد بن هرهرة حيث رحب
وقدم الشكر للرئيس التنفيذي والعمالء واملوظفني ثم افتتح بتالوة عطرة
من القرآن الكرمي وبعدها تقدم سعادة الرئيس التنفيذي إللقاء كلمته.
آفاق جديدة

رئيس مجل����س اإلدارة والرئيس التنفيذي أحمد ب����ن جارالله احلارثي
حت����دث في احلف����ل مؤكد ًا ش����روع مجل����س اإلدارة واإلدارة التنفيذية
للمضي قدم ًا بهذه الشركة الرائدة نحو آفاق جديدة من النمو والتطور،
ونوه إلى أن الوقود احلقيقي في ذلك هو طاقات ومتيز منس����وبي شركة
حلولنا احملدودة وقدراتهم املستمرة وعزمهم املتجدد نحو حتقيق أهداف
الش����ركة الطموحة ،مثمن ًا ثقة العمالء التي تعتبر طاقة الدفع املتجددة

الحارثي مخاطبًا العمالء:
ع�لاق��ت��ن��ا ب��ك��م ع�ل�اق���ة ش��راك��ة
ل���ه���ا ج�������ذور راس����خ����ة وح���اض���ر
م����زده����ر وم���س���ت���ق���ب���ل م��ش��رق
وق����ودن����ا ه����و ت��م��ي��ز م��ن��س��وب��ي
ال���ش���رك���ة وع���زم���ه���م ال��م��ت��ج��دد
ع�����ل�����ى ت����ح����ق����ي����ق األه�����������داف

في مسيرة الشركة.
ريادة وأولويات

وأشار احلارثي إلى أهمية املرحلة الراهنة مفص ً
ال األولويات اإلستراتيجية

ثقة العمالء تمثل طاقة الدفع
ال��م��ت��ج��ددة ف��ي مسيرة الشركة

للش����ركة والتي تتمثل في االستمرار في حتسني جتربة العمالء وتعزيز
أبريل 2015
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الحــارثي:
اه���ت���م���ام ال���ش���رك���ة ب��ع��م�لائ��ه��ا
ينطلق م��ن ح��رص��ه��ا ع��ل��ى تعزيز
ال���ع�ل�اق���ات ال��م��ت��م��ي��زة معهم
الشركة عكفت على بناء رأس مالها
َ
شبكة فروعها
البشري وتطوير
وت��ح��دي��ث ق��ن��وات��ه��ا اإللكترونية
احلارثي يكرم مجدي عبد احلميد فادان

ثقافة خدمة العميل ،واالستمرار في تطوير قدرات
املوظفني من خالل تزويده����م باألدوات واملهارات
الالزم����ة لتنمي����ة طاقاته����م وإمكاناته����م ،بجانب

تواصل الشركة
جهودها في
االستمرار

احلارثي يكرم الشيخ نايف الدعدي

احلفاظ على املركز الريادي للش����ركة في توظيف
وتطوير الكوادر السعودية رجا ًال ونساء.
وأض����اف :أن نصب����ح اخلي����ار األول للموظفني،
يأتي بتوفير بيئة عمل جاذبة للمتميزين تس����اعدنا

بتطوير

للحف����اظ عليهم وذلك من خالل التدريب والتطوير،

قدرات الموظفين

لتصبح الش����ركة اخليار األول للموظفني .كما أكد

من خالل تزويدهم

عل����ى أهمية رضا املوظفني الذي يتحقق من خالل

باألدوات والمهارات

االعتناء باحلوافز.
ومن األولويات اإلستراتيجية األخرى التي تناولها

الالزمة لتنمية

في حديثه االس����تمرار في البناء واالس����تفادة من

طاقاتهم

قوة عالمة الشركة التجارية وما وصلت إليه بفضل

وإمكاناتهم

الله ثم بجهود منس����وبيها ..مبا يسهم في تطوير
أعمالها بكافة األنشطة الرئيسية ويلبي التطلعات
املتنامي����ة للعمالء ،ويتضمن ذلك حتس��ي�ن قدرتنا
عل����ى الوصول للعمالء ،وتعزيز اس����تمرار اخلدمة
واحملافظ����ة على دور الش����ركة الريادي في مجال
العمل وتنمية أعمال ومنتجات الشركة .

احلارثي يكرم أبوحامت الزهراني
18
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احلارثي يكرم عويض بن عيضه احلارثي

تبني ثقافة جديدة

احلارثي يكرم الشيخ جمعان الزهراني

حلول إبداعية

“نحن اإلدارة التنفيذية وجميع اإلخوان نستمع

وأض����اف احلارثي في مع����رض كلمته :إن ما

آلرائكم ومقترحاتكم و أمتنى لكم التوفيق.

حتقق للش����ركة خالل الفترة املاضية ميكننا أن
ننظر إليه باعتباره مفخرة لنا جميع ًا وفي نفس

وأض����اف احلارثي مخاطب���� ًا العم��ل�اء“ :إننا

الوق����ت قاعدة قوية متكننا م����ن االنطالق نحو
آفاق أوسع كما يتطلب منا حلو ًال مبدعة ورؤى

احمل����دودة التي أصبحت أحد أبرز الش����ركات

وهي التحدث

متجددة نحو املستقبل ،فالشركة وبال شك أثرت

الرائدة عل����ى الصعيد الوطن����ي وتبوأت مكانة

باألرقام باعتبارها

احلياة االقتصادية واالجتماعية واإلنسانية في
بالدن����ا احلبيبة وحققت مرك����ز ًا ريادي ًا مرموق ًا

مرموقة بني كافة الش����ركات والذي ميتد لعاملنا

بين الموظفين

الطريقة األجدى
لإلنتاجية الصحيحة
وليس بالدوام
والحضور

نعتز بعالقتنا بكم وبتعاملكم مع ش����ركة حلولنا

العربي عبر ف����روع هناك بدأنا في االنتهاء من

نعتز به.
مشير ًا إلى ضرورة العمل بروح الفريق الواحد

ليتحق����ق لوال ثقتك����م ودعمك����م ووالئكم الذي

وجعلها ضمن االهتمامات السلوكية ،وبالنسبة
ألخالقي����ات العمل .وأوض����ح احلارثي موجه ًا

أوليتم����وه لنا عبر الس����نوات املاضية ،كما أن
الشركة بإداراتها لم تأل جهد ًا في تقدمي الدعم

حديث����ة للموظفني :من املهم جد ًا احترام اآلخر

واالستشارة لكافة ش����رائح عمالئها بل وقامت

واإلصغاء لبعضن����ا البعض خاصة من يعتلون

بتطوير وابتكار الكثي����ر من املنتجات التي من

املناص����ب بأن يضعوا اهتمامهم ملرؤوس����يهم،

ش����أنها تقدمي احلل����ول التي تلب����ي احتياجات

وأن يتلمس����وا احتياجاتهم ،وم����ن جهة أخرى

عمالئها املتنامية واملتغيرة بصورة مضطردة”.
وأضاف قائ ً
ال :لقد أصبحت العالقة التي تربط

املوظف��ي�ن وهي التح����دث باألرق����ام باعتبارها

الش���ركة مع الكثير من عمالئها وأنتم الش���ك

الطريق����ة األجدى لإلنتاجي����ة الصحيحة وليس

ف���ي مقدمتهم أكثر من كونها عالقة عمل ظرفية

بال����دوام واحلضور فقط .واختت����م كلمته يقول

بل أصبحت عالقة ش���راكة لها جذور راس���خة

ي����رى احلارث����ي أهمية تبني ثقاف����ة جديدة بني

أخ����ذ التصاري����ح املبدئية لها ،وه����ذا لم يكن

أبريل 2015
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الرئيس التنفيذي يكرم املوظف ياسني األحمر ويظهر بالصورة فهد احلارثي جنل الرئيس

الرئيس التنفيذي يكرم املوظف حذيفة الزين

تكريم الموظفين
المتميزين ينعكس
إيجابيًا على أدائهم
وإنتاجيتهم

الرئيس التنفيذي يكرم املوظف احلسني على فتح الله

تكريم العمالء
المميزين إعترافًا
وتقديرًا من الشركة
بدورهم وشراكتهم
اإلستراتيجية

الرئيس التنفيذي يكرم املوظف عبدالعزيز احلكمي
20
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الرئيس التنفيذي يكرم املوظف محمد بن هرهرة

الرئيس التنفيذي يكرم املوظف عماد جاد كما استلم تكرمي ضياء عمر بالنيابة

الرئيس التنفيذي يكرم املوظف ابراهيم احلكمي

الرئيس التنفيذي يكرم املوظف عماد الزبير

وحاضر مزدهر ومس���تقبل مشرق ،وإننا نؤكد لكم بأن العالقة املبنية على
أسس صحيحة ومصالح مشتركة تزدهر وتستمر لسنني طويلة بإذن الله.
تطور وإجنازات

من جانبه ،أش����ار مدير االس����تثمار محمد بن هرهرة اهتمام الش����ركة
بعمالئه����ا ينطلق من حرصها على تعزي����ز العالقات املتميزة التي تربطهم
بش����ركتهم ...شركة حلولنا ،ملا فيه مصلحة الطرفني وكذلك ملا يعود بالنفع
على االقتصاد الوطني.
كم����ا ق����دم العقيد  /عايض احلارث����ي كلمة وجها فيها الش����كر والتقدير
الرئيس التنفيذي يكرم املوظف هائل جناد
أبريل 2015
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الرئيس التنفيذي يكرم املوظف احمد الزين

الرئيس التنفيذي يكرم املوظف عالء قادري

الرئيس التنفيذي يكرم املوظف عباس الزية

احلارثي يكرم املوظف أمين بخضر

للرئيس التنفيذي ولش����ركة حلولنا نيابة عن املستثمرين وثمن دور امللتقى
في التواصل وتعزيز العالقات املشتركة.
وحت����دث الرئي����س التنفيذي عن اإلجن����ازات التي حتققت في الس����نوات
األخي����رة ،حيث عكفت الش����ركة عل����ى بناء رأس مالها البش����ري وتطوير
ش����بكة فروعها وحتديث قنواتها اإللكترونية وإطالق منتجات مبتكرة تلبي
احتياجات كافة ش����رائح العمالء ،مما دعم حتقيق إس����تراتيجية الشركة.
وأضاف أن الشركة تعمل لتحقق مركز ًا ريادي ًا في مجاالت عديدة وغيرها
من القطاعات متشي ًا مع التزامنا نحو عمالئنا ودعم ًا للخطط التنموية في
مملكتنا احلبيبة.
موظفي الشركة يكرمون الرئيس التنفيذي ويظهر بالصورة العقيد احلارثي
22

حلولنا

أبريل 2015

وأضاف أن الش����ركة قاما باتخاذ أول خطوة إستراتيجية للتوسع خارج

الرئيس التنفيذي يكرم املوظف بندر جناد

الرئيس التنفيذي يكرم املوظف سامح شاهني

الرئيس التنفيذي يكرم املوظف عمر الوبري

الرئيس التنفيذي يكرم املوظف لؤي بن هرهرة

اململكة في سوق إقليمي واعد من خاللِ افتتاح فروع في الدول العربية.
ورحب احلارثي باملوظفني والعمالء قائ ً
ال“ :نحن على أعتاب مرحلة جديدة
حتمل آفاق ًا واعدة.
شراكة متطورة

اجلدير بالذكر أن الش����ركة وعلى مدى السنوات املاضية ومنذ تأسيسها
كانت ش����ريك ًا فاع ً
ال وداعم ًا رئيس����ي ًا للنمو والتطور الذي شهدته احلركة
التجارية والصناعية في اململكة ،كما أن للش����ركة س����جل حافل بالتعاون
البناء مع الكثير من املؤسسات الوطنية ،وقد امتدت تلك العالقات وجتذرت
منذ تأسيس الشركة إلى اآلن.

تكرمي املوظف جنيب العطاس والذي استلم ايض ًا تكرمي عبدالله الشطيري
أبريل 2015
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تكرمي الرئيس من إدارة التحصيل

الرئيس التنفيذي يكرم عيضه بن جارالله احلارثي

لقطات من الملتقى
< عدد كبير من العمالء حرصوا على حضور احلفل وتلبية الدعوة وااللتقاء
مبنسوبي ومسؤولي الشركة.
< مت تك���رمي املوظفني املتميزين بعد قضائهم لي���وم ترفيهي جميل .والذين
قام���وا بدوره���م بتك���رمي الرئيس التنفيذي ف���ي بادرة طيبة منه���م واعطائه
تك���رمي ودرع تقدي���ر ًا منه���م لش���خصه الك���رمي ولدوره الب���ارز في تش���جعيهم
وتطويرهم .
< أقام���ت الش���ركة عل���ى هامش امللتق���ى عروض��� ًا ترفيهية للموظف�ي�ن وقاموا
بتقدمي فقرات ترفيهية منوعة ،كما تخلل احلفل بعض املس���ابقات والبرامج
جانب من احلضور لبعض العمالء املميزين

الترفيهية والقصائد الشعرية شارك فيها املوظفني.
< شارك في تقدمي احلفل من موظفي الشركة :محمد بن هرهرة .
< أثن���ى عدد م���ن العمالء على مبادرة الش���ركة بتنظيم مثل ه���ذه امللتقيات
ودورها في تكثيف التواصل معهم وتبادل وجهات النظر.
< حضر الرئيس التنفيذي للشركة املهندس أحمد بن جارالله احلارثي إلى
موقع احلفل منذ وقت مبكر كعادته وأشرف على كافة التجهيزات.
< جهود مش���تركة بني إدارة التس���ويق ووحدة االتصاالت وقس���م التحصيل
وجمي���ع موظفي الش���ركة س���اهمت بش���كل كبي���ر في إجن���اح احلف���ل وظهوره
باملستوى الالئق واملتميز.
< عق���ب انتهاء امللتقى ش���كر رئي���س مجلس اإلدارة والرئي���س التنفيذي كافة
اجلهات املش���اركة من الش���ركة في تنظيم امللتقى وأثنى على اجلهود املبذولة
في التنظيم والترتيب.

الرئيس التنفيذي يكرم املوظف يوسف مرشد
24
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خدمات

تحصيل الديون
قسم التحصيل بـ«شركة حلولنا» ..

تحصيل ديون العمالء بوتيرة أسرع وتكلفة أقل
وتحقيق الكثير من المزايا
26

حلولنا

أبريل 2015

حـلــول ــنا  -خـ ــاص

تواصل ش���ركة حولن���ا المحدودة والتي تس���عى دائم ًا لتلبية كل إحتياج���ات العمالء من خالل خدماته���ا المتنوعة..
فكان انش���اء قس���م تحصيل الديون في الش���ركة وهي من األقس���ام الهامة والت���ي توليها إدارة الش���ركة االهتمام
والعناية الفائقة ،حيث انشئت القسم باشراف قانوني متخصص لتسوية وتحصيل الديون المستحقة و المتأخرة
والمعدوم���ة ،وتهدف الش���ركة بالدرجة األولى إلى المس���اهمة في إيجاد إس���تقرار مالي يس���اعد مؤسس���تكم على
تحصيل أموالها من الس���وق ،حيث ظهرت الحاجة إلى مثل هذا النش���اط في نهاية القرن العشرين وتزامن ظهورها
مع التطور الس���ريع في النظم المالية واإلدارية .حيث تتولى الش���ركة كافة أعباء ومسؤوليات تحصيل تلك الديون
بتكاليف معقولة تعود بالنفع على الدائن بتحصيل ديونه بأسرع األوقات وأقل التكاليف.
كما أشار مسؤول قسم التحصيل بالشركة بأن
النف���ع ميتد للمدين أيض ًا ال���ذي يتلقى النصح
واملشورة واحللول العملية والقانونية لسداد دينه
بأسرع وقت علم ًا بأننا نبذل كل اجلهود املمكنة

احتياج���ات وكالئها وحتقق تطلعاتهم وتس���هم
في حتفي���ز موظفيها واس���ترداد ديون العمالء
املس���تجدة واملتعثرة واملعدوم���ة وحتقيق أعلى
معدالت النجاح بأدنى حد من املشكالت.

لتس���وية الدين بصورة ودي���ة دون االضطرار
للشروع باإلجراءات القانونية ،ونضع باعتبارنا
دائم��� ًا عالقات العمل املس���تقبلية ونتبع طريقة

كما وأضاف بأن من مبادئنا وقيمنا:

تولي الشركة

مهنية راقية في التعاطي مع عمالئكم لتحصيل

• مواردنا البش���رية ،أصولن���ا احلقيقية ورأس

الدفعات ،ونضم���ن لكم أننا نقدم خدمة ملتزمة

مالنا

أعباء التحصيل

باألخالقيات واآلداب املهنية .

• اخللق و املرون���ة واحملافظة على اخلصوصية

مبادئ وقيم

من مهارات ومبادئ عملنا.

يعود بالنفع للدائن
بتحصيل ديونه

رسالتنا

• حل مشاكل املدينني بأسلوب يؤثر إيجابيا على

موضح��� ًا بأن االلتزام الت���ام بالعمل وفق أعلى

بأسرع وقت

كل من الدائن واملدين.

معايير الدقة واالمان���ة ،باالضافة إلى احلرص

• نعمل حسب قوانني وأنظمة الدولة وبكل ثقة.

وعلى المدين

الدائم للمحافظة على س���معة العمالء عن طريق

• نحن مسؤولون جتاه مانحي االئتمان ومجتمع

اإللتزام التام بس���رية احلس���ابات واملعلومات

املال واألعمال.

وأي بيان���ات تتعلق بالدائن واملدين هي من أهم

وعن ملاذا أطل���ب خدماتكم لتحصيل ديوني من

مبادئ رسالة الشركة.

قسم التحصيل بشركة حلولنا احملدودة ؟ كانت
االجابة على لسان مسؤول قسم التحصيل« :نحن

األهداف

نعمل على حتصيل معظم أموالك بشكل أسرع

وعن أهداف القسم بأن نكون شركة عاملية تعمل
مبس���ؤولية عالية وتتخذ اإلبداع واالبتكار نهج ًا

وبكلف���ة أقل بكثير مما كنت س���تتكبده لو قمت
بذلك بنفسك .إن االس���تعانة بخدمات شركتنا

لها وتقدم خدمات منافس���ة عالية اجلودة تلبي

لتحصيل الديون يحقق الكثير من املزايا ،منها

أيضًا بتلقي النصح
والمشورة والحلول
العملية لسداد
دينه
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على س���بيل املثال إسناد هموم اس���تيفاء الديون
املعدومة واملشكوك بها إلى جهة متخصصة ،وعدم
إرهاق ميزانيتكم بدف���ع رواتب موظفني محصلني
للديون ،وتوفير التكاليف غير املباش���رة ،وهذا كله
يسهم في زيادة التدفق النقدي ،وعالوة على ذلك،
فعند توكيلنا بتحصيل ديونك س���يكون لديك املزيد

عمالئك .وال ب ّد من أنك ترغب بتحصيل ديونك بأقل

من الوقت إلدارة وتصريف شؤون عملك ،وبالتالي

ما ميكن من التكاليف واملشاكل ،ومن دون التأثير

تتفرغ شركتك أو مؤسستك للقيام مبمارسة دورها
اإلقتص���ادي بفاعلي���ة أكبر والتركي���ز على خدمة

توكيل قسم
التحصيل بالشركة
بتحصيل ديونك
سيوفر لك المزيد
من الوقت إلدارة
شؤون عملك
وبالتالي تتفرغ

على س���معتك في الس���وق .وهنا يأتي دور شركة
حلولنا احمل���دودة التي تقدم وتنفذ حلو ًال لتحصيل
الدي���ون وفق أرق���ى املعايير املهني���ة ،وعلى نحو
يضمن حتصيلها بس���رعة وكفاءة عالية .إن قسم
حتصيل متخصص بتحصيل الدفعات املس���تحقة
واملتأخرة من املدينني املتخلفني عن الس���داد يوفر
منظوم���ة متكامل ًة من خدمات حتصيل الديون مبا
يتوافق واحتياجات عمالئها.

مؤسستك للقيام

آلية التحصيل

بممارسة دورها

تس���تخدم ش���ركة حلولن���ا احمل���دودة العديد من

اإلقتصادي

فنون املفاوضات التي تش���جع املدين على تسديد

بفاعلية أكبر

التزاماته من خالل تقدمي احللول الفعالة والعملية.
وحي���ث إن من أكثر التج���ارب إحباطا في مجال
التعامالت املالية هي صعوبة العثور على الشخص
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توفر الشركة

املدي���ن فإن لدى الش���ركة فريق من احملصلني

وإقناع املدين بالتزامها حلني سداد كامل دينه،

الديناميكي�ي�ن ،متدربني عل���ى متابعة حتصيل

ويقدمون تقارير دورية حول س���ير العمل .وفي

الديون والقروض املس���تحقة الدفع من العمالء،

حال���ة تهرب املدين يتم لف���ت نظره إلى التبعات

يتبعون آلية عمل متكاملة تستخدم جميع أدوات

القانوني���ة املترتبة على عدم تعاونه معنا وصوال

التحصيل بدءا باإلجراءات األولية كإيجاد عنوان

إلى التقاضي عبر احملاكم وتنفيذ قراراتها.

املدين ،واالتصال املباشر به ،وإرسال الرسائل

ً
متكاملة
منظومة

الهاتفية واالمييالت فالزي���ارات امليدانية ،وهي

السرعة في استيفاء حتصيل الدين

من خدمات

أدوات فاعل���ة في متابعة احلس���ابات وحتصيل

ورد ًا على س���رعة اإلجراءات وحتصيل الديون

األم���وال والدي���ون املتعثرة مدعوم���ة في ذلك

أش���ار إل���ى أنه في ح���ال اس���تالمنا مللفاتكم

بما يتوافق

بقاعدة بيانات واس���عة جتعل هذه املهمة قابلة

يق���وم موظفونا بدراس���تها وإس���نادها للفريق

للتحقيق وبطريقة تخدم الدائن واملدين بش���كل

واحتياجات عمالئها

إيجابي ،ملتزمة بقوانني وأنظمة الدولة ،وانتها ًء
برفع قضي���ة لدى الس���لطات ومتابعتها .حيث

املخت���ص ووضع ج���دول زمني س���ريع ودقيق
للمتابع���ة والتنفيذ .علم��� ًا أن بعض الديون يتم
حتصيلها في غضون أسبوعني وبعضها اآلخر

يق���وم كادرنا املتخصص بدراس���ة كل احلاالت

قد يستغرق سنة .حيث إن هناك مدينني خارج

اخلاص���ة بالدين ومن خالل خبرتن���ا التراكمية

الدول���ة ،وآخرين لديه���م اعتراضات على الدين

في هذا املجال ،ودرايتنا بالوس���ائل القانونية،

وغيرهم يرفضون التع���اون ،وفي هذه احلاالت
تأخ���ذ القضية وقت ًا أط���ول .كما أن عمر الدين

تحصيل الديون

يق���وم موظفون���ا بالتوصل إلى حلول تس���وية،
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وحجمه وموقع املدي���ن تلعب دور ًا هام ًا في الوقت
املطلوب لتحصي���ل الدين .فإذا كان���ت املعلومات
التي تقدمها قدمية وكان���ت مطالبتك أيضا قدمية
أو كانت املس���تندات الناظم���ة للدين ضعيفة فإن
عملنا سيكون أصعب .علم ًا أن كل املبالغ التي يتم
حتصيلها ال تس���تلم من الدائن باليد وإمنا ُيطلب
من املدين التوجه إلى البن���ك ل ُيصار إلى إيداعها
في حساب البنك اخلاص بكم.
سر النجاح

وعند س���ؤال مسؤول قسم التحصيل بالشركة عن
س���بب جناح القسم أشار إلى أنه على م ّر السنني
ط ّورنا ألنفس���نا عالقات تتيح لن���ا حتصيل ديون

عمالئنا بوتيرة أس���رع م���ن أي جهة أخرى .نحن
دائما نوفر ملوظفينا تدريب ًا داخلي ًا منتظم ًا ،إضافة
إلى التدريب املركز على التعاطي مع حاالت معينة.
كما أننا نقيم حتالفات اس���تراتيجية مع ش���ركاء
ومحام�ي�ن خارجيني للتعامل مع ح���االت املدينني
الهارب�ي�ن .لقد حققت "حلولنا" معدل جناح مرتفع،

العمل املتبعة عاملي ًا .حيث:

ويضم���ن ذلك إجناز مهمات عج���ز عنها آخرون.

• ال أتعاب وال أجر إال فى حالة التحصيل.

ويع���زى ذلك النجاح إلى بعض سياس���ات العمل

• التفاهم مع العمالء وتقدير حاجاتهم.

املتأصل���ة لدين���ا والتي تضاهي أرقى سياس���ات

• تتبع أثر املدينني وحتديث بياناتهم.
• إرسال تبليغات منتظمة ملتابعة املدينني.
• تنظيم اإلجراءات القانونية إذا اقتضى األمر.
• محصلون متدربون عل���ى متابعة حتصيل الدفعات

طورت الشركة

من العمالء املهمني

عالقات تتيح لها

• تبنى الطرق القانونية املعقولة لتحصيل الديون.

تحصيل ديون
عمالئها بوتيرة أسرع
من أي جهة أخرى

• إيداع مبالغ الدفعات مباشرة لدى الشركة.
• اعطاء املطالبات الصغيرة والكبيرة نفس االهتمام.
• عند خدمة العميل نلتزم بش���كل أساس���ي بالنوعية
الرفيعة في األداء.
وأخير ًا نح���ن نقدر قيمة الوقت وامل���ال ولذلك جتدنا
نعم���ل ب���ذكاء أكث���ر ،ال بوقت أطول .ف���كل املهمات
واإلجراءات في تسلس���ل سير عملنا تتكامل بعضها
مع بعض بانس���يابية تامة ،مما يس���مح لنا باالرتقاء
املستمر بجودة خدماتنا في مجال التحصيل.

خدماتنا

قسم تصميم و برمجة المواقع اإللكترونية بالشركة

برمجة المواقع

سنوات من الخبرة
وتفهم لمتطلبات
عـمــالئنا دفــعتنا
لتقديم مـواقــع
رائعة ومتطورة
حـلــول ــنا  -خاص

مع ظه���ور التقني���ات الحديث���ه وتط���ور خدمات
اإلنترن���ت تتغي���ر أذواق زوار الموق���ع حي���ث يكون
التصمي���م عام���ل م���ن العوامل الرئيس���ية في
عملي���ة اإلحتف���اظ بالزوار نظ���راً الخت�ل�اف االذواق
والتطور القائم.
وقس���م (برمج���ة وتطوي���ر المواق���ع) بش���ركة
«حلولن���ا» وع���ت ه���ذه التط���ورات ل���ذا دائم��� ًا ما
تراع���ي ف���ي تصميماته���ا أن تكون عل���ى أعلى
مس���توى م���ن الدق���ه والتوافقي���ة م���ع المعايير
القياس���ية والمتصفح���ات المختلف���ه وتنس���يق
وم���زج األل���وان بطريق���ه إحترافي���ة ودم���ج الصور
بطريقة التؤدي إلى التكلف ولكن لكل لقطة
لدينا داللة.
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ولكن ليس التصميم فقط هو الذي يحقق لك الغاية
من املوقع اإللكتروني وإمنا البرمجة التي تتم على
املواقع اإللكترونية هي أساس املوقع بحيث متكنك
من التحكم بشكل كامل في محتويات املوقع فإذا

للتمتع بدق����ه البرمج����ة و ذوق التصميم ،وإدارة

كنت تري����د برمجه خاصه ملوقع����ك فأنت إذن في
املكان الصحيح ،نحن هنا في قسم برمجة وتطوير
املواق����ع بش����ركة «حلولنا» احمل����دودة حيث يفخر
القس����م بتقدمي أفضل احللول البرمجية للويب ألنه
يعمل بأفضل وأحدث أس����اليب التطوير ( ASP.
.) NET - PHP - Ajax
وعن ذلك صرح مس����ؤول قس����م برمجة وتطوير
املواقع بالشركة أنه في الوقت احلالي يقوم القسم
ببرمج����ه املواقع من خ��ل�ال لغه برمج����ة وقواعد
البيانات ،وس����يقوم باالعتماد عل����ى أكثر من لغه
برمج����ة لنرض����ي كل العمالء ،فإن طل����ب العميل

موقعه من اآلن ستكون بشكل أسهل وأفضل من

مفهومنا للبرمجة

خالل لوحه حتكمه.

ولخدماتنا ليس مجرد

نحن نحب البرمجة!

تقديمها فحسب

وأض����اف ..إننا ف����ي «حلولنا» نقوم باس����تخدام

بل هي حزمة من

تكنولوجي����ات متعددة ومتنوع����ة من أجل الوصول

الخدمات عالية

الى أفضل النتائج .وم����ن التكنولوجيات املفضلة
لدين����ا من طرف اخلادم :احلوس����بة الس����حابية،

الجودة يستحقها

خ����وادم لينوكس ،خادم اس����تضافة ،Apache

عمالئنا

قواعد بيانات  ،MySQLو لغة برمجة .PHP
ومن طرف املس����تخدم :تطوير املواقع باستخدام

لبرمجه أس����كربت أو موقعه لدينا يعطيه الفرصه

 ،HTML5تكنولوجي����ا متقدم����ة مث����ل CSS،
JavaScript، AJAX، Adobe Flash

تمتع العميل بدقة
طريقة عملنا للمواقع

كما وتضمن شركة «حلولنا» أن العمليات املتعلقة
بتطوي����ر و برمجة املواقع يتم حتديدها واعتمادها

البرمجة وذوق

م����ن قبل أعض����اء فريق العمل ،حي����ث يتم اجناز

التصميم وإدارة

العمل مبدة زمنية مناسبة وقياسية.

موقعه من اآلن
ستكون بشكل أسهل

ويقوم قسم البرمجة في «ش����ركة حلولنا» بتطوير
تطبيق����ات إلكتروني����ة ذات فعالية و كف����اءة عالية
وتتميز بالتطور والرقي واملرونة .حيث نقوم بتقدم

وأفضل من خالل

مزاي����ا متقدمة و التي تس����تخدم مجموعة متنوعة

لوحة تحكمه

م����ن التكنولوجيات م����ن أجل حتقي����ق األهداف
املنش����ودة .ونضمن إجناز العمل املطلوب بأسرع
وقت ممكن.
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كل تصميم فكرة وإبداع

وعن مرحلة التصميم أكد مسؤول قسم برمجة
املواقع أنه وقبل أن يباشر مصممينا في عملية

أكثر من مجرد إستضافة!

التصمي����م ،يتم صياغة فك����رة التصميم بعناية

بكفاءة وفعالية عالية وسوف يظهر بشكل رائع

وعن اس����ضافة املواقع أض����اف أنه ينظر إلى

وتطويرها و حتسينها من خالل األفكار املتنوعة

وج����ذاب ف����ي كل املتصفحات الرئيس����ية وفي

من قبل كافة أعضاء فريق العمل.

جمي����ع أجهزة الهواتف الذكية (تصميم تفاعلي

كما ونحرص على نس����بة رض����ا  % 100من

االس����تضافة بشكل عام على أنها خدمة ،لكننا
في حلولنا ننظر لها من زاوية مختلفة قلي ً
ال على

و متجاوب).

أنها اكثر من مج����رد خدمة من اخلدمات التي

العميل اجتاه تصميم موقعة احلصري واخلاص

نقوم بتقدميه����ا لعمالئنا بل إنها البد أن تكون

به.

أحدث التكنولوجيا والطرق

اس����تضافة موثوقة وآمن����ة ،ووجود لوحة حتكم

وأضاف إن تصميم املوقع في قس����م البرمجة

ككل أقسام ش����ركة «حلولنا» يقوم قسم برمجة
وتطوير املواقع باستخدام األدوات األكثر تطور ًا

خاص����ة بالعميل لضمان س����هولة التعامل لكل

فنية وتعاون مش����ترك بني دائرة التسويق لدى

وتقدم ًا م����ن أجل الوصول إلى التصميم املميز

تبادل بيانات غير مح����ددة باإلضافة إلى عدد

الش����ركة التي ترغب بالتصمي����م واملصمميني

ورض����اء العميل .إن املعرفة واخلبرة الواس����عة

غير محدود من حسابات البريد اإللكتروني وأن

واملهندسني لدينا .حيث أن غايتنا الوصول إلى

ف����ي مجالنا تضمن ذلك ،ونؤكد لعمالئنا الكرام

رضا تام للعميل..

أننا قمنا بتطوير وتصميم عدد كبير من املواقع

يكون كل ذلك باس����تخدام أحدث التكنولوجيات
واألكثر تقدم ًا على مس����توى العالم ،وأن يكون

اإللكترونية لقطاعات ومجاالت متنوعة .ونتوجه

الدع����م الفني و اإلستش����ارات التقنية من قبل

واضاف في نفس السياق مخاطب ًا عمالء شركة

بالش����كر لش����ركاء جناحنا ولس����نوات اخلبرة

خبرائنا بشكل متواصل .نعم هذا هو مفهومنا

الطويلة والتعاون والعمل على نطاق واس����ع مع

لإلس����تضافة وللبرمجة إنه حزمة من اخلدمات

«حلولنا» بأن موقعك االلكتروني س����وف يعمل

مختلف عمالء الصناعات واخلدمات.

عالية اجلودة يستحقها عمالئنا.

والتطوير بش����ركة «حلولنا» هو عبارة عن قطعة

التوافق مع املعايير

عميل ،وأن يكون حجم اإلستضافة وحجم سرعة
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قراءة في كتاب

حكمة القادة

القيادة المكتسبة بالتعلم والخبرة
كتاب هذا العدد من الكتب الهامة واملؤثرة في علم القيادة
واإلدارة وهو ما يهم كل من يطمح أن يكون في املقدمة دائم ًا ،
و م��ؤ ل��ف ا ل �ك �ت��اب :و ح �ي��د م �ه��دي ي�س�ت�ع��رض م��ن خ�ل�ال كتابه
جتارب بعض القادة املؤثرين بالعالم ،كإبراز خطوات جعلت
م��ن مهاتير محمد ق��ا ئ��د ًا ف��ذ ًا ل�ب�لاده ،وكيفية ق�ي��ادة مايكل
ر ج��ال ا مل��ال واأل ع�م��ال ف��ي العالم ،م��ع جت��ارب أ خ��رى ،والكتاب
ٌ
كفيل مبا يضمه من جتارب
يحمل عنوان (حكمة القادة) وهو
شخصيات مؤثرة ومواقف محفزة أن يحفزك ويعلمك طاملا
ٍ
عشقت أن تكون في املقدمة.
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للقيادة أدوات
إن األدوات الت���ي تصنع القائد تتمثل ف���ي (التخطيط والتأثير واتخاذ
الق���رار ) وقد مثل الكاتب للتخطيط بتجربة مهاتير محمد الذي نش���أ
في أس���رةٍ بس���يطة ،ولم يكن غريب ًا أن يحاول ذل���ك الفتى البحث عن
عمل يعينه في حياته فأصبح يبيع املوز في الش���ارع ،ومع ذلك استمر
في دراس���ته حتى انتهى من املرحلة الثانوية فاختار كلية الطب وهناك
ظهرت أولى مالمحه كقائد ،وأصبح رئيس ًا الحتاد الطالب املسلمني في
اجلامع���ة وبعد تخرجه عمل طبيب ًا في احلكوم���ة اإلجنليزية التي كانت
حتتل بالده ،وبعد استقالل ماليزيا افتتح عيادته اخلاصة ،ومر ًة أخرى
تفرض صفاته القيادية نفس���ها ،عندما خصص نصف وقته للكش���ف

النجاح يساوي األهداف وما
عـــــداه كمـــالـيــات

املجاني على الفقراء ،ومن الواضح أن عمله االجتماعي قد آتى ثماره مبكر ًا
فف���از بعضوية مجلس الش���عب ،ولكنه كقائد لم يتراجع بعد خس���ارته في
االنتخابات التالية ،حيث اس���تمر وتفرغ لتأليف كتاب عن مس���تقبل ماليزيا
االقتصادي وعلى صفحات كتابه لم يخش أن يعترف ويواجه ويثبت أنه قائ ٌد
قوي قاد ٌم في الطريق ،عندما اعترف أن شعبه يعاني من الكسل واالتكالية،
صناعية ش���املة تتي���ح ملاليزيا اخلروج من حلقة
داعي ًا إلى التخطيط لثورةٍ
ٍ
الدولة الزراعية البس���يطة ،ثم عرف طعم الفوز مر ًة أخرى بعد أن اكتس���ب
اخلب���رة الكافية التي أهلته ليتولى منصب وزير التعليم العالي ثم مس���اعد ًا
لرئيس الوزراء.
كان���ت ماليزيا دولة زراعية تعتمد على إنت���اج وتصدير املواد األولية خاص ًة
القصدير واملطاط وكان متوس���ط دخل الفرد أقل من  1000دوالر س���نوي ًا،
فرس���م خريط ًة ملس���تقبل ماليزيا حدد فيها األولويات واأله���داف والنتائج،
وخط���ط أن يكون التعلي���م والبحث العلمي هما األولوي���ة في خطة النهضة
فخصص أكبر قسم في ميزانية الدولة للتدريب وتأهيل احلرفيني ومحو األمية
وتعليم اإلجنليزية والبحوث العلمية ،وأرس���ل عش���رات اآلالف للدراس���ة في
جامعا ٍت أجنبية ،فأعلن للش���عب بكل شفافية خطته وإستراتيجيته وأشركهم
في حتمل املس���ؤولية فتحرك الناس معه وغرس���وا مليون شتلة (نخيل زيت)
لتصبح ماليزيا أولى دول العالم في إنتاج وتصدير زيت النخيل واستمر في
خطت���ه التطويرية فارتفع دخل الفرد م���ن  1000دوالر إلى  16000دوالر
سنوي ًا وزاد االحتياط النقدي من  3مليارات إلى  98مليار ًا فتحولت ماليزيا
صناعية متقدمة يسهم قطاعا الصناعة واخلدمات بنحو
دولة
ٍ
مع قائدها إلى ٍ
 % 90م���ن الناجت احملل���ي فيها ..هكذا ق���دم منوذج ًا متمي���ز ًا في القيادة
سيبقى ُيدرس.
أخذ القرارات احلاسمة
ش���خص الميتلك القدرة على اتخاذ القرارات
ال يطلق التاريخ كلمة قائد على
ٍ
بشجاعة في اللحظات املناسبة وقد حتلى املناضل التركي جنم الدين أربكان
بتل���ك الفضيلة فاس���تحق أن يعيش مع حكمته ف���ي القيادة حيث تخرج في
كلية الهندس���ة امليكانيكية وكان األول ف���ي دفعته وكأنه اتخذ قراره أن يجد
ويجتهد ويتفوق وأن يكون معيد ًا فابتُعث إلى أملانيا ونال ش���هادة الدكتوراه
في هندسة احملركات وأثناء وجوده في أملانيا عمل إلى جانب دراسته رئيس ًا
ملهندس���ي األبحاث في مسار احملركات وقد توصل أثناء عمله إلى ابتكارا ٍت
جديدة لتطوير صناعة محركات الدبابات التي تعمل بكل أنواع الوقود ،وعاد
إل���ى تركيا وتولى عدد ًا من املناص���ب التجارية واالقتصادية ،وتطلع أربكان
لتنفيذ ق���را ٍر جديد في حياته حينما عزم على الترش���ح لالنتخابات النيابية
وجنح مبا يش���به االكتس���اح في دخول مجلس الن���واب التركي حينها ُأعلن
كقائد غير اعتيادي في عالم السياس���ة وكعادة القادة
عن بزوغ جنم الدين
ٍ
الذين تقوي الضربات ظهورهم اتخذ أربكان قراره وحرك عدد ًا من القيادات
التي لم يش���ملها احلكم إلى تأس���يس حز ٍب جديد أس���ما ُه حزب (السالمة
الوطن���ي) حتى وصل صاحب القرارات الش���جاعة إلى منصب نائب رئيس
الوزراء واستمر في إصدار قراراته القوية فنظم مظاهر ًة ضخمة تخطى عدد
املش���اركني فيها النصف مليون ش���خص يتظاهرون في يوم القدس العاملي
ويهتفون بشعارا ٍت منددة بإسرائيل ويرددون الشعارات اإلسالمية وفي اليوم
التالي لذلك حدث انقالب عس���كري برئاس���ة اجلنرال كنعان ايفارين بحجة
التدخل لوقف املد اإلسالمي وكان مصير أربكان بعد اإلنقالب أن زُج به في
وحكم عليه بأربع سنوات واحلرمان من ممارسة نشاطه السياسي.
السجن ُ

التخطيط والتأثير وإتخاذ القرار
أهم خطوات صناعة القائد

ال يطلق التاريخ كلمة قائد
شخص اليمتلك القدرة
على
ٍ
على اتخاذ القرارات بشجاعة
في اللحظات المناسبة
قوة التأثير
مثل الكاتب لقوة التأثير بالشيخ الشعراوي الذي كان يود أن يبقى مع إخوته
لزراع���ة األرض ولكن والده أصر واصطحبه للقاه���رة ودفع له املصروفات
ولكنه اش���ترط على والده أن يشتري له كميات من أمهات الكتب في التراث
كنوع من
واللغة وعلوم القرآن والتفاس���ير وكتب احلديث النبوي الش���ريفٍ ،
التعجي���ز حتى يرضى والده بعودته إلى القري���ة وإنهاء حياته العلمية ،ولكن
الوالد قال له أنا أعلم أن جميع هذه الكتب ليس���ت مقررة عليك ولكني آثرت
ش���راءها لتنهل من العلم فتنازل عن رغبته وأخذ يغترف من العلم ويلتهم كل
ما تقع عليه عيناه وكان يزحف مع زمالئه إلى ساحات وأروقة األزهر ويلقي
اخلطب مس���تعم ًال حس���ن بيانه وجمال إلقائه مما عرضه لالعتقال أكثر من
مرة ،وعلى الرغم من روحه الوطنية إال أنه لم ينس هدفه األساسي وهو العلم
وهذا هو نهج العظماء ،ولم يجد الش���يخ صعوب ًة في احلصول على ش���هادة
العاملية من األزهر ثم إجازة بحقه في التدريس بعدها بثالث س���نوات لتظهر
براعته العلمية عند احلدي���ث املمتع عن أي موضوع ،وبالطبع فقد كان أهم
علم بليغ بأصول اللغة
موضوع هو تفسير القرآن حيث احتوى تفسيره على ٍ
ودراسة األحكام الفقهية.
أقوال مأثورة
أقوال مأثورة  :الثروة الوحيدة التي
ويسرد الكتاب من النصائح املأخوذة من ٍ
تس���تحق أن جتدها هي أن يكون لك هدف في احلياة ،وال تخض املعارضة
وتذكر أن الطائرة الورقية تطير ضد الرياح وليس معها وتأكد أن الوقت هو
أثم���ن عملة في احلياة ولن يحدد أحد غيرك قنوات إنفاق هذه العملة وحذا ِر
أن ت���دع أحد ًا غيرك ينفقها نياب ًة عنك ،واعل���م أن إدارة الوقت ال عالقة لها
بالس���اعة لكنها وثيقة الصل���ة بالتنظيم والتحكم في مش���اركتك في أحدا ٍث
بعينها ،كما أن النجاح ال يأتي بس���هولة ألي شخص لكن املشكلة تكمن في
أننا نظن ذلك ،واعلم أن النصيحة كلمة يعبر عنها عن جملة هي إرادة اخلير
بكلمة واحدةٍ جَتمع معناها
للمنصوح له فليس ميكن أن ُيعبر عن هذا املعنى
ٍ
غيرها ،وأخير ًا إذا اعتقدنا أن القيادة هي مجموعة من الس���مات التي نولد
بها أو بدونها فإننا إذن لن نتحمل مس���ؤوليتنا عنها ميكننا حينها أن نلقي
باللوم فحسب.
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حول العالم

البنوك الروسية تعكف على تطوير خبراتها في التمويل اإلسالمي
تعكف بنوك روسية على تطوير خبراتها في التمويل اإلسالمي للمساعدة في توسيع مصادر التمويل
للش����ركات احمللية ،رغم أن تلك اجلهود قد تعرقلها العقوبات الغربية بسبب أزمة أوكرانيا ،فض ًال عن
عدم وجود إطار تنظيمي للقطاع ،وقال متحدث باسم مصرف فنيش إيكونوم بنك ،وهو بنك حكومي
للتنمية اس����تهدفته عقوبات غربية إن البنك يس����عى للحصول على املس����اعدة من ش����ركات بالشرق
األوسط لتطوير خبراته في قطاع التمويل اإلسالمي .وال يزال قطاع البنوك اإلسالمية في روسيا في
مهده ،لكن ما يقدر بنحو  20مليون مسلم يعيشون في روسيا ويعدون مصدر ًا محتم ًال لألموال إلى
جانب الصناديق اإلسالمية الغنية بالسيولة في اخلارج.

استهداف خفض عجز الموازنة في مصر إلى % 8
تس����تهدف احلكومة املصرية تقليص مع����دالت عجز املوازنة إلى  % 8وذلك
خالل الـ 4سنوات املقبلة ،وقال وزير االستثمار املصري أشرف ساملان ،على
هامش مؤمتر صحفي بالقاهرة ،إن احلكومة تعمل على حتجيم عجز املوازنة
بأكبر قدر ممكن ليصل تدريجي ًا خالل  4س����نوات إلى  % 8مشير ًا إلى أن
احلكومة تعمل أيض ًا على تثبيت سياساتها الضريبية خالل السنوات املقبلة،
وتثي����ر بخطى ثابتة نحو تنفيذ خطتها لإلصالح االقتصادي؛ بهدف الوصول
مبعدالت البطال����ة والتضخم إلى ما دون ُ % 9مدل ًال على ذلك بظهور بوادر
إيجابي����ة على تعاف����ي االقتصاد املصري ،منها وصول معدالت االس����تثمار
األجنبي املباشر إلى  1.8مليار دوالر في الربع األول .

ارتفاع معنويات الشركات اليابانية مع تعافي االقتصاد
أظه���ر اس���تطالع لرويت���رز أن معنوي���ات
الش���ركات الياباني���ة ارتفع���ت ف���ي فبراير
املنصرم ،ومن املتوقع أن تزداد تفاؤ ًال ،األمر
الذي يب���رز التعافي التدريجي لالقتصاد من
التباط���ؤ ،رغم أن الش���ركات ال ت���زال قلقة
بشأن ضعف الطلب ،وعزز من ذلك ما صدر
مؤخر ًا من بن���ك اليابان املركزي حول الناجت
احمللي اإلجمالي ،الذي أكد خروج االقتصاد
من حالة الركود رغم أن النمو الس���نوي كان
أقل كثي���ر ًا من توقعات احمللل�ي�ن ،مما يبرز
حدة تداعيات زيادة ضريب���ة املبيعات العام
املاضي.
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ارتفاع مبيعات السيارات في أوروبا للشهر الـ 17على التوالي
ارتفعت مبيعات السيارات اجلديدة في أوروبا في يناير للشهر
الـ 17على التوالي ،حيث سجلت الدول التي كانت مركز األزمة
املالية في منطقة اليورو أعلى املبيعات.
وقالت الرابطة األوروبية ملصنعي السيارات ومقرها بروكسل إن
عمليات تسجيل السيارات في االحتاد األوروبي ارتفعت بنسبة
 % 6.7لتص���ل إلى أقل من مليون وح���دة مقارنة بنفس الفترة
من العام املاضي.

تزايد طلب دول الخليج
على المواد الغذائية
يتزاي���د طلب دول اخلليج على املواد الغذائي���ة مع منو اإلنفاق وارتفاع
عدد الس���كان .وفي ظل عدم قدرة األس���واق احمللية على تغطية الطلب
فإن االس���تيراد يغطي معظم احتياجات املنطقة من الغذاء ،األمر الذي
دفع الشركات العاملية للتنافس على أسواق املنطقة.
ويشهد الطلب على السلع الغذائية في دولة اإلمارات منو ًا مبعدل  30في
املائة سنوي ًا ،مدفوع ًا بالنمو السكاني السريع وازدهار أسواق الضيافة
والس���ياحة ،وتقدر واردات اإلمارات من املواد الغذائية واملشروبات ما
بني  80إلى  90باملائة مما تستهلكه دول مجلس التعاون اخلليجي.
وتتصدر الهند قائمة شركاء اإلمارات التجاريني في توريد املواد الغذائية
بنسبة  12في املائة ،ثم البرازيل بنسبة  10في املائة ،والواليات املتحدة
بـ 9في املئة سنوي ًا .
ويحتل األرز النس���بة الكبرى في جتارة الس���لع الغذائية األساس���ية،
حيث تُعتبر اإلمارات أكب���ر بلد يعيد تصديره في العالم ،كما تعد أكبر
بلد معيدة لتصدير الش���اي بأكثر م���ن  7.5مليون كيلوغرام في نهاية
.2014
وتعمل دول كثيرة على تعزيز تواجدها في املنطقة مثل س���نغافورة التي
تتسارع معدالت تصديرها للمواد الغذائية بنسبة  10في املائة سنوي ًا
وتشير التوقعات إلى جتاوز عدد سكان اخلليج  50مليون نسمة بحلول
 ،2020مما يعزز طلب السوق اإلقليمية على السلع الغذائية األساسية،
خاصة اللحوم التي من املتوقع ،أن ينمو اس���تهالكها بوتيرة أسرع من
أي س���لعة غذائية أخرى حتى العام  ،2017ومبعدل منو س���نوي قدره
 3.9باملائة ،يليها استهالك الفواكه واخلضار واحلليب واحلبوب.
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منوعات

 % 62من الموظفين يهدرون ساعات العمل في اإلنترنت
كشفت دراسة حديثة النقاب عن أن ما يقرب من
 % 62من املوظفني يهدرون ساعات العمل في
تصفح رسائل البريد ،وشبكة املعلومات الدولية
" اإلنترنت " ،ف���ي الوقت الذي مُيارس فيه نحو
 % 38من املوظفني املهام املهنية لوظيفتدهم.
وتش���ير البيانات إلى أن متوس���ط طاقم العمل
في أي ش���ركة يقضي نحو  28ساعة أسبوعي ًا
بواق���ع  500.1ألف س���اعة س���نوي ًا في الرد
على الرس���ائل اإللكترونية ،والبحث عبر شبكة
املعلومات عن بيانات ،وصفقات ،والتواصل مع
العمالء.
كما أك���دت البيان���ات أن  % 10من املوظفني
يقض���ون بعض ًا من الوقت على مواقع التواصل
االجتماعي " تويتر " ،و" فيس بوك " .

التدخين يودى بحياة  14800شخص
في السعودية سنوي ًا

آخر انتاجات الصين ..

قطار ًا مزود ًا بمكثف فائق السعة
وصديق ًا للبيئة
انتهت املصانع الصينية من صناعة أول قطار في العالم مزود مبكثف فائق
الس���عة على السكك احلديدية اخلفيفة ،وهو من إنتاج شركة (تشوتشو)،
التابعة للش���ركة الصينية اجلنوبية للقطارات واملقطورات احملدودة (سي
اس ار) مبدينة تشوتشو في مقاطعة هونان بوسط الصني.
وقال شيوي تشونغ ش���يانغ املديرالعام للشركة الصينية :إنه ميكن لهذا
النوع اجلديد من القاطرات الكهربائية إعادة الشحن بالكامل في غضون
 30ثانية ،عند محطات التوقف لها ،حيث إن لديها مكثف صندوقي فائق
السعة على السقف ،وركيزة الشحن عند أسفل كل عربة.
وأضاف أن القطار الذي يتميز باالستهالك املنخفض للطاقة واالستخدام
املوفر ميكن أن يقدم ح ًال جديد ًا لبناء وسائل النقل العام العصرية عالية
املردود وصديقة للبيئة.
40

حلولنا

�أبريل 2015

أعلن املش���رف العام على برنامج مكافحة التدخني بوزارة الصحة الس���عودية الدكتور
" عبدالل���ه الب���داح " أن التدخني يودى بحياة  14800ش���خص س���نوي ًا في اململكة،
وكش���ف البداح ،أن تعاطي التبغ باململكة في تزايد كبير ،إذ ذكرت دراس���ات حديثة
أن مس���تخدمي التبغ زاد عددهم مبا نس���بته  % 24في أوساط الطالب و  % 4في
أوس���اط الطالبات ،وهو ما يش���ير إلى أن الشباب والش���ابات مقدمون على مخاطر
صحية جسيمة ،إن لم يتم تداركهم ببرامج توعوية .
من جهة أخرى  ..أوضح مدير عام التوعية اإلس�ل�امية بوزارة التربية والتعليم " سعود
عبدالعزيز العاصم " أن هناك الكثير من البرامج التوعوية ملكافحة التدخني ،الفتا إلى
أن وزارة التربية لها بصمات واضحة في إطالق مثل هذه البرامج .
جتدر اإلش���ارة إلى أن هناك جهود ًا مكثفة تبذلها اململكة ملكافحة التدخني خاصة في
أوس���اط الطالب واملوظفني ،من خالل نشر التوعية بأضراره ،ومخاطره الصحية ،كما
تق���دم اجلهات املختصة مختلف اخلدمات الطبية احلديثة لعالج املدخنني ،والوقاية من
التدخ�ي�ن ،وتقام معارض توعوية عن أضراره ،وآثاره الس���لبية على صحة اإلنس���ان،
واألسرة ،واملجتمع ،والبيئة.

تخصيص مرشدات متخصصات
بالحرم النبوي إلستفسارات الزائرات
أعلنت وكالة الرئاس���ة العامة لش���ؤون املسجد النبوي الشريف عن
تخصيص مرش���دات يحملن عدة لغات يقمن باإلجابة عن أس���ئلة
الزائرات واالس���تماع ملقترحاتهن ،إلى جان���ب مراقبات يقدمن ما
يحتج���ن إليه من خدم���ات ،واملترجمات يتحدث���ن  8لغات بطالقة،
ليتسنى لهن تبليغ زائرات مسجد الرسول ( صلَّى الله عليه وسلَّم )
بالتوجيهات الشرعية ،والتنظيمية ،وتنظيم جداول للدروس العلمية،
والعام���ة ،وعقد حلقات لتعليم كتاب الله للناطق���ات باللغة العربية،
واللغة اإلجنليزية والتركية واألردية والهوسا والفرنسية والصينية.
ومت تخصيص فريق عمل ملتابعة تنفيذ اخلطط التنظيمية ،ورصــــد
األخطاء ،واملالحظات للمس���ـــارعة في تصحيحها حرصـــــ ًا على
راحــــة الزائرات.

سنَّ ٌة كونية
أحدث األبحاث والدراسات العلمية تؤكد أن الصيام ُ
أكدت أحدث األبحاث والدراسات العلمية أن الصيام
س���� َّن ٌة كونية تهدف إلى احلفاظ على صحة الكائنات
ُ
احل َّية وأن جميع الكائنات احل َّية تصوم وأن اإلنسان
يستطيع العيش بال طعام من  30إلى  40يوم ًا.
وأشارت الدراسات إلى أن الفترة التي ميكن للكائنات
احل َّية االستغناء فيها عن الطعام تختلف من حيوان
آلخ����ر فالفأر ميكنه الصوم ملدة  6أيام ،والصرصار
ملدة ش����هر كامل ،والقطة ملدة  20يوم ًا ،والكلب ملدة
 38يوم ًا ،والعق����ارب ملدة عام ،والثعابني ملدة عامني،
وأغلب احلش����رات تصوم في فصل الش����تاء ،وتكمن

روح الدعابة
هي أول صفات
المدير الناجح

في حالة الشرنقة ،وكذلك تصوم بعض أنواع أسماك
السالمون عدة ش����هور خالل رحلتها من احمليطات
إلي األنهار.
وأك���د الباحثون أن البيات الش���توي ُيعد نوع ًا من
أن���واع الصي���ام ،تلجأ إلي���ه الكائن���ات هروب ًا من
برد الش���تاء ،حيث تنعدم حركة احلي���وان للحفاظ
على الطاقة خالل ش���هور الش���تاء الباردة ،وتتسم
أجس���امها بقلة معدالت ضربات القلب ،والتنفس،
ودرجة حرارة اجلس���م ،وانخفاض استهالك الطاقة
بنسبة تصل في بعض األحيان إلى . % 100

كشف استطالع للرأي ،أجراه مؤخر ًا مكتب بروكرالفرنسي ،أن  % 26من
العاملني ،يرون أن روح الدعابة ،هي أول صفات املدير الناجح بني العاملني
في مؤسس���ته ،حيث إن الضحك هو الوس���يلة التي حُت ّ ِسن العالقات داخل
مؤسسة العمل.
بينم���ا يرى  % 20من العاملني أن املصارحة باحلقيقة ،هي من صفات املدير
الناج���ح ،و % 13يرون أن الصبر ،هو م���ن أهم صفات املدير الناجح ،الذي
يستطيع أن يصل مبؤسسته والعاملني بها إلى بر األمان.
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فروعنا

دبي

الدمام

اخلبر

خميس مشيط

الرياض
املدينة املنورة

مكة املكرمة
االحساء

تبوك
جدة
القاهرة

الرقم الموحد :

92 0000 378
جدة  -مكة املكرمة  -خميس مشيط  -املدينة املنورة  -الرياض  -تبوك  -الدمام  -اخلبر  -جازان  -االحساء

استراحة

قصة وعبرة
فمر به رجل
جلس أعمى على قارعة الطريق وبجانبه لوحة كتب عليها( :أنا أعمى أرجوكم ساعدوني)ّ ،
ووجد ّأن الكيس الذي أمامه ال يحتوي سوى هلالت قليلة ،فأخذ اللوحة وكتب عليها عبارة أخرى وأعادها
مكانها ثم مضى في طريقه.
تغير ..فسأل أحد املارة عما هو مكتوب
ولم مير وقت طويل حتى امتألت كيسه بالنقود ،فعرف أن شيئ ًا قد ّ
على اللوحة ،فقرأ عليه العبارة التي حملتها وهي( :نحن في فصل الربيع لكنّ ني ال أستطيع رؤية جماله).
غير وسائلك عندما ال تسير األمور كما ينبغي ،فاألساليب القدمية تعطيك النتائج نفسها.
> العبرةّ :

قالوا
العلم خير من املال ألن العلم يحرس���ك
وأنت حترس امل���ال ،واملال تفنيه النفقة
والعلم يزكو على اإلنفاق ،والعلم حاكم
واملال محكوم عليه.

سيدنا علي بن أبي طالب

لمعلوماتك

إن التحرر من ״خرافة״ عدم وجود الوقت
الكافى هي أولى احملط���ات التي ننطلق
منها إلى حياة منظمة واس���تغالل أمثل
للوقت واحلياة بشكل عام.

د .إبراهيم الفقي

ما قرن ش����يء إلى ش����يء أفضل من
إخ��ل�اص إلى تق����وى ،وم����ن حلم إلى
عل����م ،ومن صدق إلى عمل ..فهي زينة
األخالق ومنبت الفضائل.

قول مأثور
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عندما تبتسم فإنك
تستخدم عضلتني فق
حالة
ط في جسمك ،أما في
الغضب فإنك تستنزف
طاقة  23عضلة ،فيما
حتتاج إلى استخدام
 44عضلة عند الكالم.
هل عرفت اآلن ملاذا ت
دعونا قيم الدين إلى ا
لتب
سم
في
ومن
وج
وه
غ
سك عن كثرة الكالم؟
يرنا ،وأال نغضب،

عادات عجيبة!!
غرائب الزواج فى الصين
م ��ن عجائ ��ب العادات في بعض مناط ��ق الصني أن يتم
عقد اخلطب ��ة بدون أن يرى العروس ��ان بعضهما ,فإذا
مت اإلتفاق يقوم أهل الع ��روس بتزيينها ثم يضعونها
ف ��ي صندوق� � ًا خاص� � ًا ويغلق ��ون عليه ��ا الب ��اب ,ث ��م
يحملونه ��ا إلى خارج البلدة ومعه ��ا بعض أهلها ,الذين
يقابل ��ون الزوج هن ��اك ويعطونه املفت ��اح فيقوم بفتح
الصندوق ويراها ,فإذا أعجبته أخذها إلى منزله وإن

أن آية الكرسي أعظم آية في القرآن الكرمي.
< ّ
أن األنف واألذن من األعضاء الوحيدة في جسم اإلنسان الّتي
< ّ
ّ
النمو طوال احلياة .
تتوقف عن
ال
ّ
هضمية.
أن معدة اإلنسان حتتوي على نحو  35مليون غدة
< ّ
ّ

لم تعجبه ردها إلى أهلها

عصير التجارب

طرفة

رأى جحا يوما س� �

ربا من البط قريبا من ش ��اطئ

بحي

��رة فحاول أن
يلتقط من هذه الطيور ش� �يئا

< “التنظروا إلى صيام أحد ،وال إلى

فلم يس ��تطع ألنها

صدق ،وإذا ائتُ ِمن أدى ،وإذا أشفى –

وكان مع ��ه قطع ��ة
من اخلبز فراح يغمس ��ها باملاء

حدث
صالته ،ولكن انظروا من إذا ّ
أى هم باملعصية – ورع”".

ويأكله ��ا ..فم ��ر به

أس ��رعت بالفرار م ��ن أمامه..

أحده ��م وقال ل ��ه :هنيئ ًا لك

< "رحم الله من أهدى إلي

ما تأكل ��ه فما هذا

عيوبي".

فاتك البط فاستفد من مرقه.

؟ ..قال :هو حس ��اء البط فإذا

< "إني ال أحمل هم اإلجابة
ولكني أحمل هم الدعاء".
< "اتقوا من تبغضه قلوبكم"
< "ذكر الله عند أمره و نهيه خير من
ذكر باللسان"
< "اعرف عدوك ،واحذر صديقك إال األمني".
< "ترك اخلطيئة خير من معاجلة التوبة".
< "ما ندمت على سكوتي مرة ،لكنني ندمت على الكالم
مرارا".
< "أصابت امرأة وأخطأ عمر".
عمر بن اخلطاب رضي الله عنه

حكمة
العدد
الوقت ما هو إال وعاء منلؤه
مبا نريد ،وإذا أردنا شيئ ًا
وجدنا له وقت
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مجتمعنا

أفراح

ترقيات
< مت ترقي ��ة األخ  /أحم ��د يس ��ري العريف م ��ن وظيفة مدير
ف ��رع إلى وظيفة مدير منطق ��ة  ..نتمنى له مزيد ًا من النجاح
والتوفيق .
< مت ترقية األخ  /محمد ناصر بن هرهره اليافعي من وظيفة
مدي ��ر اإلس ��تثمار واملخاط ��ر إل ��ى وظيف ��ة مس ��اعد الرئي ��س
التنفي ��ذي للش ��ئون املالي ��ة واإلداري ��ة ،مزي ��د ًا م ��ن النجاح إن
شاء الله .
محمد بن هرهره

أحمد يسري

تكريم

عالء القادري
< نهن ��ئ األخ  /ع�ل�اء الق ��ادري مدي ��ر ف ��رع الدمام
بزاوج ��ه ال ��ذي أقيم مس ��اء يوم اخلمي ��س 05/ 14
 1436/مبدين ��ة جدة  ..متنياتنا له بحياة زوجية
سعيدة  ،ألف مبروك .

< نهن ��ئ األخ  /محم ��د ب ��ن هـــــره ��ره ب ��زواج إبنت ��ه

احلسني علي

لؤي بن هرهره

عبدالعزيز احلكمي

الذي أقـــيــــم في املدينة املنـــــورة مســــــاء الســــــــــــبت
 1436/ 06/ 08هـ  ،ألف مبروك ونتمنى لها حياة
زوجية سعيدة .

مواليد
حذيفة الزين

عماد الزبير

< مت أخيتارالزميلة  /هبة حسن كموظفة مثالية للربع األول من عام  1436ومت تكرميها .
< حاز األخ  /احلسني علي من إدارة املبيعات بجدة على املركز األول .
< حاز األخ  /عبدالعزيز احلكمي من إدارة املبيعات بالدمام على املركز الثاني .
< حاز األخ  /لؤي بن هرهره من إدارة املبيعات بجدة على املركز الثالث .
< حاز األخ  /حذيفة الزين من إدارة التحصيل بالدمام على املركز األول .
< حاز األخ  /عماد الزبير من إدارة التحصيل بجدة على املركز الثاني .
< حاز األخ  /حسن عبداللطيف من إدارة التحصيل بالرياض على املركز الثالث .
بندر جاد
< رزق األخ  /بن ��در ج ��اد املوظ ��ف ب ��اإلدارة العام ��ة

اإلجازات

بج ��دة ببن ��ت  ،نس ��أل الل ��ه أن يجعله ��ا ق ��رة ع�ي�ن
لوالديها  ،ألف مبروك .

قام باإلجازة السنوية كل من :
< نبيل باهرمز  ،لؤي بن هرهره  ،مشعل الزهراني  ،ضياء عمر ،جبر فودة  ،فهمي املصعبي  ،عبد الله املتروك  ،فارس قايد
نتمنى لهم إجازة سعيدة يرجعون بعدها ساملني متجددين النشاط واحليوية.
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