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 هـ1437ملتقى شباب أعمال مكة املكرمة األول كلمة 
 

األنبياء شرف أبسم هللا الرمحن الرحيم واحلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على 
 املرسلني وعلى آله وصحبه أمجعني.

 عليكم ورمحة هللا وبركاته. الكرمي، السالم   ها احلفل  أي   )ملتقى صفقة( املكرمة مكة   أعمال   شباب  
 هبمة  ابملبادرة يف األعمال النافعة املبتكرة من شباب الوطن يتميزون  بنخبة   يف هذا امللتقىحنتفي 

  غداً. هانتظار  يف صناعة املستقبل اليوم وليس  حتدوها الرغبة   عالية  
 يستيقظ من احللم وجيتهد يف العمل. ،الناجحولكن  .....النجاحكل حيلم يف ال

، وإمنا العمل اليت تنتمي هلا من الوظيفة أو من جهة  ها أمهيت   مل تكتســـ    من اجملتمع هذه الفئة  
 .  اليت حيدثوهنااملنافع االبتكار يف ، ومن اليت يؤدوهنامن الكفاءة يف األعمال 

املنتجات دون العمل على تطويرها  ترضــــــــــــــى   ــــــــــــــته    ال الوطن  من شــــــــــباب   هذه الفئة  
 . لأليسر، وال تقبل ا تخدام اخلدمات دون العمل على حتسينها لألفضل
ــد وتعرف التوقيــ            أعمــال ابتكــار يف املغــامرة و ،هـــانفع   تنـــا     عمـــالأللتخلي عن اجلي
  1ها".وقت   قد حان   فكرة   : "كل قوى العامل ليس  بقوة  فكما  يلحان و تها،  ةجديد

 
اختارت  ،، وهذه الفئة من شباب الوطنن بعد توفيق هللا تصنع  متيز ه ورقيَّهاختيارات االنسا

يف  وصــف مجيع العوائق اإلدارية والنظامية يف  ــبيل صــناعة النجا ، يف الســوو الســعودية اليت  جتشم

                                  
1  From<http://www.brainyquote.com/search_results.html?q=MOR+POWERFUL++++Victor+Hugo&pg=6>Wednesday, June 15, 2016. 
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 ،ومع ذلك .2لرواد األعمال األ ــــــــواو أهنا من أصــــــــع ، "الرايدة العالية يف األعمال"درا ــــــــة عن 
 :هي ،أحدمن  مساعدةدون أي وجدت الدرا ة أن ما حققه السعوديون 

  وظيفة جديدة، يف  طاعات متعددة. 30000أعمال رائدة وفرت ما يربو على 
  نوات أو أكثر.ملدة ث ث % 40تنمو بنسبة وأعمال  
  بل إن إحدى اخلاص الوطينأضعاف نسبة منو القطاع  10تنمو بنسبة تفوو  خرىأو ،

 % خ ل مخس  نوات.2,500الشركات السعودية من  بنسبة 
 

ابلبحث عن األفضــــل واألرب   الرايدة العاليةجنح  يف حتقيق  الوطن من شـــــباب هذه الفئة  
 .عرب احلذر والتفرد والتوفري وليس عن األيسر واألرخصوالتحالف والتوافق  عرب التعاون
لدى الناس، وليس  ال تصــــــــار على  رد  االســــــت مار يف رأ  املال املعريفســــــن حبمتيزت و  

 اال تثمار يف األ واو واألشياء.
 ويف توفريالتدري  أثناء العمل يف بكثافة ويســت مرون لبيئة عمل حتفز العامل  يؤســســونفهم 

 نطاو وا ع من أ باب الربح واالنتفاع للعاملني لديهم. 
عدم يفرتضــون النا   الغالبة العظمى من  اإلحصــائيات إأ أنومع كل هذه اإلجنازات تشــري

 عائق   أكرب  يعد  التعتيم املعريف نأإىل تشري أيضاً و ، يف األداء والتنافســية ةأعمال  ــعودية رائدوجود 
 3 .اال تصادالتجارة و ال ع  ة هلا  لسوو ومتطلبات  ألسباب ،نجا المن  حيد  و  عطل النموي

من  فئةً  جدلت منجزاهتمرى عندما تســـــتمع إأ شـــــباب األعمال وتســــر، أن تمتلك إال لذا ال 
 شباب الوطن جنح  يف ا تعادة بعض الفضاء اإلع مي:

                                  
2 Habiby, Anne S., and Deirdre M. Coyle Jr. "The high-intensity entrepreneur." Harvard Business Review 19 (2010): 24-26. 
3 Habiby, Anne S., and Deirdre M. Coyle Jr. (2010): 24-26. 
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لقيم العمل الصــــاا اواد واهلمة  ممارســـة الغر  ال قايفوا ــــتطاع  عرب التواصــــل االجتماعي 
يف  األفضــــــــــــــل فاألفضــــــــــــــل، وفق فيهاألولوايت تعيد ترتي  وا ــــــــــــــتطاع  أن العالية، املهنية 

 اجملتمعات. 
ـــــــــــــــــــمثاهلا هذا،  درت إأ هي بف من تبعات التجهيل  ألعمال  "اقتصــــادايت الظهور" حتريرـ
 أصحاهبا. فضل وهضم، نفعها العام وعطل يمتها يف السوو،  حبس الذيالرائدة 
 وما هذا اللقاء اليوم إال احتفاء بنجاح هذا اجلهد اسأل هللا أن جيزل هلم األجر. 

 العدلهذه األعمال الرائدة يف  مقصــد واســت دكل من أبعلى التقدير واالحرتام  وأختص
 وفق شريعتنا السمحة.املصاا  نشريف جل  و  ،واإلحسان

 فالعدل واإلحسان هو احلضارة والتقّدم والرقي لوطننا وأمَّـتنا.
ــــــــــ ـــــــــــمري أعمال إمنا هذا امللتقى يف هذه الليلة الرمضانية املباركة ن وأختم  لقول: إ يف  متميزةهو لتـ

 .ختريج رواد األعمال
انشــــــــــــــئــة حتــ   وإمنا قادة ــائــد   خلفيقفون أتبــاع األعمــال هــذه  يفال يوجــد هو أوالذي نريده  

اليت أســســ   اإلســالمية الشــريعةوفق  اإلدارة وتثمري املصــاايف رائدة إن شــاء   التدري  لتصــبح 
كل يوم   بناء املســـــــتقبل،راية ي مســـــــؤولية هذا اجليل الذي تســـــــلم ، فهذه ههذه الدولة خلدمتها

 بعمل يومه.
اسأل هللا لنا ولكم ال بات على السنة احملمدية، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا مبا علمنا، ويوفقنا 

 خلريي الدنيا واألخرة.
نبينا حممد وعلى  وأخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف املرسلني

 آله وصحبه أمجعني.
 


