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  قيمتك .. بقدر معرفتك

؛ فكان للمناطق الزراعية كانت الزراعة هي مقياس القوة بني األمم آلالف السنني 
صيل . واستمر العصر الزراعي إىل نصيب األسد من السيادة بقدر ما تنتجه من حما

منتصف القرن الثامن عشر . بعد ذلك أشرق فجر العصر الصناعي ؛ فكانت الدول 
. مث حلق بذلك عصر  اليت متلك االمكانات الصناعيةاألقوى يف العامل هي الدول 

الدول يف عصر  ال زالتو تكنولوجيا املعلومات الذي مازال ممتداً إىل وقتنا احلايل . 
ا بتحكمها يف طرق نقل املعلوماتامل ، وابداعها يف  علومات تتنافس بقوة لفرض سيطر

  ابتكار تلك الطرق .

ومبتابعة العامل من حولنا ، وبتأكيد العديد من اخلرباء يظهر جلياً بأن العصر القادم هو 
. وهو العصر الذي ستتحول فيه مجيع مقاييس القوة والسيطرة . حيث  عصر املعرفة

ستصبح الدول اليت متلك املعلومة هي األقوى . وستتمكن تلك الدول من جين الكثري 
، واليت ال ميكن احلصول عليها إال بوجود أناس متمكنون مقابل املعرفة اليت لديها 

  ومبدعون ومتميزون.

ا ال تمعات بقدر املعلومات اليت لديها ، و ستفتخر اجمليف عصر املعرفة  ستكون ممتنه بأ
لن يكون تقدير الشخص مباله أو تكتفي من الزيادة يف املعرفة . يف عصر املعلومة ؛ 

مساحة يف الكثري كون هنالك لن تو  ،حبجم املعرفة اليت ميلكها  بعشريته ، بل سيكون
ليت أو معرفة سطحية لبعض األمور امن جماالت احلياة للذين ميلكون معلومات بسيطة 

  قد يكون بعضها ليس ذا قيمة .

جبهد  - مهما بلغ من العمر  - من اآلن أعتقد أنه من احلكمة بأن يعمل كل عاقل
على االستزادة من العلم واكتساب املهارات املتنوعة لكي يضمن بأن يكون له مكانة 

وال يشعر بالعجز حينما يكون ولكي يكون راضياً عن نفسه مشرقة يف عصر املعرفة ، 
   مجيع من حوله تسلحوا باملعرفة .

  :وقفه للتأمل
أليس هذا ما دعا له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبل أربعة عشر قرنا: "طلب 

  "العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة

بط
روا

ـــــــ

  عبداهللا باحشوان
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  ةمتواصل جناحات...  الغربية ، الفوم ، الستائر                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اليت حققها كل من مصنع الغربية ومصنع الفوم ومصنع الستائر خالل السنتني  املمتازةنظراً للنتائج 
 الكايفدعم الم احلصول على  2012العام ؛ فقد مت خالل الربع األخري من املاضيتني 

  م . 2013إلستثمارات جديدة لعام 

التوجه حنو استثمارات جديدة جاء نتيجة للثقة الكبري اليت اكتسبتها ادارات هذه املصانع بكافة 
ا . يدل ذلك على  ا أن اجملموعةالكفاءات العاملة  يف  تعيش يف سلسلة جناحات متصلة ، وأ

النمو . مما يعطي اشارة قوية بأن مستقبل اجملموعة سيكون أكثر حنو االزدهار و طريقها السليم 
  بإذن اهللا . – وتقدماً اشراقاً 

  بالدماممصنع الغربية االنتهاء من جتهيز فرع 

. وقد مت  مصنع الغربية فرع الدمامعلى  مت حبمد اهللا وضع اللمسات األخرية
جتهيز املصنع بأحدث اآلالت واملكائن يف جمال الصناعات الورقية لضمان جودة 

  املنتجات اليت سيتم تقدميها للعمالء .

م ، ومن املخطط بأن  2013مت بدء االنتاج فعلياً باملصنع يف مطلع شهر يناير 
اجملاورة يكون املصنع قادراً على تغطية احتياج املنطقة الشرقية ودول اخلليج 

  بكفاءة عالية .

، وادارة مصنع الغربية خاصة . ونسأل اهللا  هذا االجنازعامة نبارك للمجموعة 
سبحانه وتعاىل هلم التوفيق يف هذا التحدي اجلديد ، وبأن يكونو على قدر الثقة 

                    كما عودونا دائماً. 



 
 

 المصانع
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 صفقات ناجحة لمصنع األثاث

يف احدى التعامالت الناجحة ملصنع األثاث املعدين ؛ مت توريد 
سرر جيشية بكميات كبرية للجيش القطري وقاعدة اجليش 

األمريكي بدولة قطر . ويف صفقة أخرى ؛ مت توريد نفس املنتج 
  للجيش االمارايت .

اء االتفاق مع اجليش األمر  يكي وادارة املصنع تعمل حالياً على ا
بدولة قطر للتعامل بشكل أوسع وتوفري منتجات السرر بكميات 

  أكرب .

  سالمات ...

مدير مصنع تقنية  – غادر األستاذ / كمال باشا
اهلند إلجراء عملية جراحية وذلك إىل  -الفوم 

  بعد معانته من مشاكل صحية يف القلب .

نتمىن له الشفاء العاجل ، وأن يسبل اهللا عليه 
  ثوب الصحة والعافية . 

  داريةتغييرات إ

التحديثات اجلديدة يف التنظيم االداري للمجموعة ؛ قامت االدارة العليا ضمن 
) إىل املهندس / فرج ناصر 2باجملموعة بإسناد مهمة إدارة مصنع البوليمر اجلديد (

  ) .1الدين .ومت تعيني املهندس / حممد يوسف عالي كمديراً ملصنع البوليمر (

 يف مهامهم االدارية اجلديدة .  نتمىن للكل من االخوين التوفيق والنجاح

  تعزية ...
يتقدم مجيع منسويب جمموعة السريع 

لالستثمار الصناعي للمهندس / 
محوده بأحر التعازي يف وفاة مجال 

  شقيقه .
رحم اهللا الفقيد وأسكنه فسيح 

 جناته ، وإنا هللا وإنا له راجعون .



 
 

العامة ةاإلدار    
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  التخطيط االستراتيجي

/ هديل أمحد على شهادة مدرب معتمد يف  حاز مدير عام اجملموعة  املهندس
؛ وذلك بعد حضوره للدورة اليت أقيمت يف أبو ظيب للمدرب التخطيط االسرتاتيجي 

  م . 2012ديسمرب  1نوفمرب إىل  29العاملي / روبرت برادفورد يف الفرتة من 

لى دارة مما جيعلها قادرة عوة اجملموعة ، ويزيد من كفاءة اإلقمن جناز يعزز هذا اإل
  مواجهة التحديات بأكثر فعالية .

  كفاءات جديدة

انضم األستاذ / حممود الديب إىل 
فريق العمل باالدارة العامة باجملموعة  

  كمدير إلدارة الصيانة . 
  ويعترب انضمام األستاذ / حممود

مكسب كبري للمجموعة ملا يتمتع 
به من خربات كبرية يف جمال 
واليت  الصيانة والسالمة الصناعية

اكتسبها من العمل يف شركات  
  .  كبرية مثل بروكرت أند قامبل

باإلضافة إىل كونه مدرب متمرس 
تنمية البشرية والسالمة يف ال

  الصناعية.
خالل الربع األخري من  ومن ضمن الكفاءات األخرى اليت مت انضمامها

كمنسق   علي سليمانإىل اجملموعة األستاذ / األمني  م 2012العام 
  بإدارة التصدير . دوليةيعات بم

   وظائفهم باجملموعة ...  يف والتميز نتمىن للجميع التوفيق 

  ظهراً  12في  12/12/2012

جتمع موظفي مبىن اإلدارة العامة  كرر إال بعد مائة عام ؛تيف حادثة لن ت

م ،  12/12/2012ألخذ صورة تذكارية مبناسبة التاريخ امليالدي الفريد 

  ظهراً . 12 الـ الساعةيف 



   
 

 أنشطة مختلفة
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 BIG 5معرض 
م ،  2012والذي أقيم يف مدينة ديب يف نوفمرب  BIG 5شارك مصنع تقنية الفوم يف معرض 

زائر خالل فرتة  220حيث استقبل مقر املصنع أكثر من وكانت املشاركة ناجحة بكل املقاييس . 
  اقامة املعرض . 

ود الفضل بعد اهللا سبحانه وتعاىل يف جناح هذه التجربة إىل اجملهودات الرائعة اليت تشكر عليها يع
  ادارة التصدير باجملموعة واملتمثلة يف مدير االدارة املهندس / أمين كراجه .

وكان الفريق الذي شارك يف املعرض يتكون من مدير عام اجملموعة املهندس / هديل أمحد ، 
  مين .واملهندس / أ

اختاذ قرارات النتاج منتجات جديدة القت اقبال واستحسان الكثري من هذه املشاركة  ونتج عن
م يف مدينة  2013. وتقرر أيضاً معاودة املشاركة يف املعرض القادم يف شهر مارس  زوار املعرض

 . م يف مدينة ديب مرة أخرى 2013، وبعدها يف نوفمرب  ملصنعي الفوم واألثاث جدة

  ساعة التطوير

يف بادرة غري مسبوقة ؛ قامت االدارة العامة بإعتماد ساعة 
التطوير ملدراء االدارات العامة كإحدى الوسائل املساعدة 

ج التطوير   املستمر الذي تنتهجه اجملموعة . يف 
فيديوهات تطويرية يف التنمية يتم خالل هذه الساعة عرض 

  البشرية ورفع الكفاءات االدارية .
م يكون مر على تطبيق هذه املبادرة  2012وبانتهاء العام 

  سبع شهور متواصلة . 

وكانت الدورة الثالثة خاصة بفريق املبيعات باجملموعة 
ئع والبيع يف اإلسالم ، واقفال بعنوان " مواصفات البا

البيعة". حضر الدورتني العامة أكثر من مخسني 
  موظفاً  من موظفي اجملموعة .

وتأيت هذه الدورة من ضمن اخلطط املستمرة 
للمجموعة لرفع كفاءة منسوبيها وجعلهم أكثر 

  إحرتافية .
كانت الدورة من تقدمي مدير مبيعات اجملموعة 

 ساعات تدريبية . ، وبواقع مثان املهندس مجال محوده

  كرة القدم

زيادة األنشطة الرتفيهية للموظفني وزرع  يف سعيها إىل 
خارج نطاق اللقاءات احملبة وزيادة األلفة بينهم عن طريق 

العمل ؛ وافقت ادارة اجملموعة على تنظيم النشاط 
  الكروي للموظفني . 

دف االدا رة بذلك أيضاً إلعداد فريق لكرة القدم و
حيمل اسم اجملموعة وقادر على املنافسة يف حال متت 

  املشاركة يف دورات رياضية خارجية .

  معرض أثيوبيا
م للمشاركة يف معرض أثيوبيا املقرر اقامته يف  2012مت اإلعداد خالل الربع األخري من العام 

م .ستكون املشاركة يف املعرض بإسم اجملموعة ولكافة  2013فرباير  25إىل  21الفرتة من 
ا .   منتجا

دة بشكل أكرب يف انتشار اجملموعة  وفتح أسواق جديدة يف واهلدف من هذه املشاركة هو املساع
  أفريقيا .

 ات تدريبيةدور 

أقامت اجملموعة ثالث دورات تدريبية يف 
م . 03/10/2012يوم األربعاء املوافق 

واحتوت الدورات على دورتني عامة بعنوان 
"الثقة بالنفس" واألخرى بعنوان "تركيبة 

 العقل البشري وقدراته" .



 
 

 كتابات مفيدة                                                        لقاء تعريفي            
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  ة .حنن لن نتعرض لآلالت املتحرك.6
  . تم بالتدريب والتأهيل على برامج السالمة والصحة الصناعية .7
أحد معايري تقييم  مدى مشاركتنا وتعاوننا مع برنامج السالمة والصحة الصناعية هو .8

  . أداؤنا ىف العمل
  . الظروف الغري سليمة والغري صحيحة بالتشغيل يفحنن النسمح أبدا  .9

حنن نعتمد عناصر برنامج السالمة والصحة الصناعية كمنهج لعملنا ىف منع احلوادث  .10
 . واألمراض

  : القيم
 أجله من منرض أو نصاب أن يستحق الشئ " األولى القيمة "  

  اجلودةأو   اإلنتاج عن أمهية اليقل وأنه الشركة لدى الفرد أمهية مدى توضح القيمة هذة
 ما التحكم ميكن والصحة السالمة " الثانية القيمة "  

  . واألمراض احلوادث من احلد أو تقليللل مناسبة خطوات إختاذ من البد أنه المعنى :
 حتدث ال أن وينبغى املمكن من كان مرض / إصابة كل " الثالثة القيمة "  

 حتدث لن فإنه املعدات صيانة على احملافظة مع لألفراد والتدريب الوعى بزيادة المعنى :
  احلوادث .

 فرد كل مسئولية الصناعية والصحة السالمة " الرابعة القيمة "  
 على قاصرة املسئولية وليستمسؤول عن السالمة ،  باملصنع موجود فرد كل أن المعنى :
 .فقط  السالمة مسؤيل

أحد املنتجات املختلفة من أحد مصانع هذه الزاوية يف كل عدد سوف نستضيف يف 
يف هذا العدد من جملة روابط للتعريف باملنتج واستخداماته . وضيفنا اجملموعة الستة 

 " مطهر باينو"  املنظفاتمنتج مصنع 

  الشخصية . ببطاقتكفي البداية نرجو تزويدنا 
  . مطهر باينو المنتج :
  . م تقريباً  2008كانت بداية إنتاجي يف   العمر :

   سم) 10رض (الع ،)سم 16الطول ( ،)سم  27االرتفاع ( المقاسات الشخصية :
  . ُمركز باين مصنوع من :

  كثريون .كم هم عدد إخوتك ؟ 
  الحظت عند سؤالي عن عمرك بأنك قلت "تقريباً" ، ماذا تعني بذلك ؟

  مل أعد أتذكر جيداً كم هو عمري وأنت تعلم بأن كثرة مشاغل احلياة قد تنسيك امسك . بصراحة
  ؟بماذا تعتبر نفسك متميزاً عن اآلخرين 

  ستخدامي كمطهر عام يف مجيع األماكن .بسهولة ا
  سهل االستخدام ، ولكن يصعب العثور عليك؟ 

أنا متواجد يف الساحة على الدوام ، وميكنك لقائي يف أي وقت يف متاجر املستهلك وأسواق 
  اجلملة .

  ما هو في رأيك أكبر معوق في طريق شهرتك ؟
  من إثبات وجودي .يتنهد بشدة وجييب: أحتاج إىل فريق تسويق حىت أمتكن 

  ال يصح بأن تبرر ضعف قدراتك بعدم وجود مسوق لخدماتك ؟ 
  صدقين هذا الزمن حيتاج أكثر من التسويق لتكون معروفاً بني الناس .

  ؟مررت به  صعبرنا عن موقف اخبانك إهل بإمك
  ال أعتقد بأنين مررت مبوقف صعيب جيعلين أتذكره .

  ؟ موقف فرح أو نجاح
  . الرياض يف احلكومية املؤسسات بعضعلى  دخويل يضاً وأ جيد بشكل يوبيااث دولةتواجدي ب

  كلمة أخيرة للسادة القراء .
 إىل اهتمام أحتاج، ولكن أمتىن من اهللا أن يعينين يف القادم من عمري على االنتشار بشكل جيد 

 حملياً دة جدي بيع قنوات بفتح وذلك،  يف حتقيق هديف املصنع ملساعديتاإلخوة القائمني على 
  . ودولياً  قليمياً إو 

  الصناعية : السالمة و الصحة مبادئ
   .حنن نستحق مكان عمل آمن وصحى .1
  ه .شئ يستحق أن نصاب أو منرض من أجلال .2
  .السالمة والصحة الصناعية مسئوليتنا الشخصية .3
 هحنن نقدر ونكافئ التصرفات السليمة ونواج .4

  . غريسليمةالتصرفات ال
حنن نتعامل مع النظم واملواد اخلطرة من خالل  .5

   . تعليمات السالمة والصحة الصناعية

 أ. محمود الديب

  الناجح لإلداري..  باألفكار دارةاإل أهمية
  الخاطر)) ((صيد

ا مساعها بعد املرات حدىإ ويف ، مراأل بداية يف اهتماماً  عرهاأ ومل مسعتها عبارة  فرطأ فوجدتين.  واقعي على سقطهاوأ معناها متعنوأ فيها فكرأ فأخذت ذهين على ومتر. أذين يف عالقة وجد
 معي يكون نوأ ، لألفكار املضيعة العادة هذه عن لىأخت نأ فقررت.  جدوى دون لكن عليها عثرأ نأ بعد فيما حاولوأ.  أنساها ما وسرعان ، تصيدهاأ ومل خاطري على ترد فكارأ يف كثرياً 
  . ودراسايت اثيوأحب مقااليت يف كثرياً  ساعدتين فكاراأل من حصيلة وجدت نينأ املفاجأة وكانت ، ذهين على ترد خاطرة وأ فكرة كل فيها دونأ وورقة قلم
،  اخلاصة حبيايت متعلقة افكار منها.  متنوعة مواضيع يف مهمة فكارأ خرواأل احلني بني خاطري على ترد..  قائلة.  سابقا عانيته ما نفس يل تشكو تتأ صديقايت حدىإ نأ العجيب ومن

 فائدة دون من ولكن،  متها ستفيدأ كي تذكرها حاولأ الوقت من مدة وبعد.  خرىأ بأمور عنها منشغلة واتركها.  الوقت من برهة االفكار هذه فأتتبع.  العملية حبيايت متعلقة خرىأ فكارأو 
  – تعد ومل ذهبت –"  عنها تبحثني اليت اراالفك هذه توجد ال" يضاأ البحث نتيجة تكون التذكر حاولت ومهما ، ذهين متلئ اليت فكاراأل زحام وسط فكاراأل هذه ضاعت فقد .تذكر
 هذه نفسي يف ترسخت الشديد ولألسف.  فكاراأل ضياع يف عاديت ىلإ عودوأ هذا غيظي تناسىأ وأ انسى ما وسرعان.  تصيدها يف بتقصريي االفكار هذه ضياع على كبري بندم فأشعر
 العلمية حيايت يف كبري ثرأ له سيكون ورودها حال فكارواأل اخلواطر هذه تسجيل نأ املؤكد فمن.  ذلك وراء من خساريت مبدى واشعر.  منها التخلص عن عاجزة نفسي واجد.  املقيتة العادة
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،  عديدة أماكنموجودة يف قدمية و  هذه املسابقةفكرة 
التواصل . نود من خالهلا  ها تعترب جديدة يف جملتناولكن

 تفاعلعن طريق البشكل ملموس من موظفينا األعزاء 
  ة .واملشاركة االجيابي

املسابقة عبارة عن صورة ملوقف معني ، ونود من اجلميع 
  فة على الصورة . املشاركة بالتعليقات الطري

  وهي تبلغ من العمر ست سنوات فقط . –رغد  –هذه املشاركة إلبنة األستاذ / أشرف أبو كحلة 

الذي يعمل به أبيها ؛ فقامت بإرسال هذه األبيات  أرادت أن يكون هلا نصيب من جناح  الكيان
 اجلميلة املليئة بالطفولة والرباءة لنشرها يف اجمللة :

سنوات 6 –رغد أشرف أبو كحله   

 مسابقة أفضل تعليق ...

  ... ات متنوعةمسابق

وة تفاعلية ألن الغرض منها حث اإلخمن اجمللة  الصفحةهذه تعترب 
كل عدد من األعداد يف   تمسي، و  منسويب اجملموعة على املشاركة

  . ختلفةاملسابقات املالعديد من طرح القادمة للمجلة 

 مجلة روابط منكم وإليكم ...

  اللغز : مسابقة

" ماهو الشيء الذي كلما أعطيته نقص ، 

  وكلما أخذت منه زاد "

  أو تسليمها يف ورقة إىل املنسق اإلداري . gmoffice@asiig.comالرجاء إرسال املشاركات على الربيد االليكرتوين 
  ة لصاحب أفضل تعليق باإلضافة إىل نشر اإلسم يف العدد القادم من اجمللة .وستقدم جائزة عينية بسيط م .2013يف منتصف شهر فرباير  رختيااإلسيتم 
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