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ندوة:

»التجارة اإللكترونية«*(1)

السيرة الذاتية للمحاضر: 

المهندس/ عبداللّه بن محمد  ■

المحيسن.

المؤهل الدراسي:  ■

من ـ  اآللي  الحاسب  علوم  في  الماجستير  على  حاصل 

1985م. العام  في  بأمريكا   )Michigan( متشيغان  جامعة 

الحاسب اآللي من ـ  البكالوريوس في علوم  حاصل على 

العام 1983م. في  بأمريكا   )Michigan( متشيغان  جامعة 

* أقيمت مساء السبت، الثالث والعشرون من رجب )1440هـ( الموافق للثالثين   )1(

المحيسن،  محمد  بن  عبداللّه  المهندس  فيها  وتحدث  )2019م(  مارس  من 

العضو  اإلدارة  مجلس  رئيس  ]سابًقا[،  السعودية   )hp( لشركة  العام  المدير 

الدكتور  المنتدب في شركة أنظمة الخدمات اآلمنة المحدودة. وأدارها سعادة 

المعلومات.  تقنية  النهج الستشارات  مكتب  مدير  اللحيدان،  عبداللّه  بن  فهد 
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الخبرات: ■

عن ـ  تزيد  واالتصاالت  المعلومات  تقنية  مجال  في  خبرة 

سنة.  35

المهام الوظيفية: ■

أنظمة ـ  شركة  في  المنتدب  والعضو  اإلدارة  مجلس  رئيس 

الخدمات اآلمنة المحدودة.

نائب الرئيس للشؤون الحكومية في شركة )EADS(. ـ 

المدير العام لشركة )hp( السعودية.ـ 

المدير العام للشركة العالمية لإللكترونيات.ـ 

المدير العام لشركة عبداللّه فؤاد.ـ 

مساعد مدير مستشفى قوى األمن لتقنية المعلومات.ـ 

مدير لتقنية المعلومات في مستشفى قوى األمن.ـ 

عضو جمعية المهندسين األمريكية.ـ 

مستشار في مجال تقنية المعلومات.ـ 
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 السيرة الذاتية لمدير الندوة: 

الدكتور / فهد بن عبداللّه اللحيدان

في ـ  الدكتوراه  شهادة  على  حاصل 

المعلومات. هندسة 

يعمل مديرًا لمكتب النهج ـ 

الستشارات تقنية المعلومات.

جمعية ـ  إدارة  لمجلس  رئيًسا  يعمل 

ة(. التنمية البشرية )ِهمَّ

التي ـ  الوظائف  آخر  وكانت  الحكومي،  القطاع  في  عمل 

شغلها هي وظيفة مدير عام تقنية المعلومات في القوات 

السعودية. الملكية  البحرية 

شارك في تأسيس عدد من الشركات التجارية والمعلوماتية ـ 

واالستثمارية والعقارية.

المعلوماتية ـ  الخطط  إلعداد  استشارية  عمل  فرق  قاد 

الحكومية. اإلدارات  من  لعدد  والدراسات  االستراتيجية 

الوطنية اإلستراتيجية للمعلوماتية ـ  الخطة  شارك في إعداد 
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للمملكة العربية السعودية، من خالل مجلس إدارة جمعية 

الحاسبات السعودية.

رأس اللجنة التنفيذية لمشروع »تأهيل« التابع لوزارة التربية ـ 

والتعليم، لتخريج 2000 طالب من طالب الثانوية العامة 

في مجاالت المعلوماتية.

أشرف على عدد من البرامج التدريبية المتخصصة، وعقد ـ 

عدة دورات لتطوير الذات وتنمية العالقات. 

شارك كمحاضر غير متفرغ بجامعة الملك سعود، وجامعة ـ 

اإلمام محمد بن سعود االسالمية في تدريس بعض المواد 

المعلوماتية.

عمل كعضو في المجلس االستشاري لقسم علوم الحاسب ـ 

بكلية هندسة الحاسب والمعلومات.

عمل كعضو مجلس إدارة في جمعية الحاسبات السعودية ـ 

وفي نادي الحاسب بالرياض. 

بالغرفة ـ  البرمجيات  لصناعة  الفرعية  اللجنة  كعضو  عمل 

التجارية بالرياض، واألسرة الوطنية لمادة الحاسب اآللي 

والتعليم. التربية  بوزارة 

شارك في التحضير واإلعداد لعدد من المؤتمرات الوطنية ـ 

والندوات المعلوماتية في المملكة.

إالعالمية ـ  والمساهمات  المحاضرات  من  مجموعة  قدم 

في مجال التوعية باستخدامات تطبيقات اإلنترنت.
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اإلنترنت من ـ  التعريفية في مجال  الكتابة  شارك سابًقا في 

زاوية  تحت  الرياض  جريدة  في  أسبوعية  مقاالت  خالل 

سنوات. عشر  لمدة  اإلنترنت«،  »آفاق 

اإليجابية ـ  عن  »تويتر«  شبكة  في  متنوعة  تغريدات  يكتب 

وتقنية المعلومات وتطوير الذات. 

أصدر ثالثة كتب:ـ 

كتاب: »اإلنترنت، شبكة المعلومات العالمية«.  ■

كتاب: »إمتالك القلوب، ثروة تتجدد، ورصيد ينمو«. ■

كتاب: »ما وّدعك ربّك، دع اإليجابية تشرق في حياتك«. ■
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 (المضيف):

األستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن إبراهيم الُعمري

بسم اللّه، والحمد لِلّه، والصالة والسالم على سيدنا رسول 

اللّه وعلى آله وصحبه ومن استنَّ بسنَّته واهتدى بهداه.

اللهم أوردنا حوضه وال تفتنَّا بعده واحشرنا في زمرته، يا حيُّ 

يا قيوم.

إخوتي وأخواتي الكرام أسعد اللّه وبارك لكم في أوقاتكم، 

وحيَّاكم اللّه في هذه الليلة المباركة في منتدى الُعمري الثقافي. 

انشغال  بسبب  حدث  الذي  اللقاء  هذا  تأخير  عن  ونعتذر 

المحيسن في األوقات  المهندس عبداللّه بن محمد  محاضرنا 

التي كنا نريدها، لكن يشاء اللّه أن يكون في هذا الوقت، نسأل 

اللّه أن يكون فيه بركة.

أرحب بضيفنا الكريم المهندس عبداللّه بن محمد المحيسن 

اللقاء الدكتور فهد بن  والتعريف به سيكون متروكًا لمدير هذا 

عبداللّه اللحيدان، وكالهما مقرب إلى النفس ولي بهما عالقة 

وطيدة، وصاحب محاضرتنا لهذه الليلة وإن كنت سأمر ببعض 

)التمخيش( أو )التلميع( فليسمه ما شاء.
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تعرفون  بالتعريف بمحاضرنا، والمحاضرة كما  أبدأ حديثي 

عن »التجارة اإللكترونية« التي كثر الحديث عنها في هذه األيام، 

لكن محدثنا من النوع الخاص والمتخصص في هذا المجال.

مدير هذا اللقاء هو الدكتور فهد بن عبداللّه اللحيدان، وهو 

المعلومات، ويعمل  الدكتوراه في هندسة  حاصل على شهادة 

مديرًا لمكتب النهج الستشارات تقنية المعلومات، ويعمل رئيًسا 

ة(. وعمل في القطاع  لمجلس إدارة جمعية للتنمية البشرية )ِهمَّ

الحكومي، وكانت آخر الوظائف التي شغلها وظيفة مدير عام 

تقنية المعلومات في القوات البحرية الملكية السعودية.

وشارك في تأسيس عدد من الشركات التجارية والمعلوماتية 

واالستثمارية والعقارية.

المعلوماتية  الخطط  إلعداد  استشارية  عمل  فرق  وقاد 

االستراتيجية والدراسات لعدد من اإلدارات الحكومية.

للمعلوماتية  اإلستراتيجية  الوطنية  الخطة  إعداد  في  وشارك 

جمعية  إدارة  مجلس  خالل  من  السعودية،  العربية  للمملكة 

الحاسبات السعودية.

ورأس اللجنة التنفيذية لمشروع »تأهيل« التابع لوزارة التربية 

والتعليم، لتخريج 2000 طالب من طالب الثانوية العامة في 

المعلوماتية.  مجاالت 

وأشرف على عدد من البرامج التدريبية المتخصصة، وعقد 

عدة دورات لتطوير الذات وتنمية العالقات. 
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وشارك كمحاضر غير متفرغ بجامعة الملك سعود، وجامعة 

المواد  بعض  تدريس  في  اإلسالمية  سعود  بن  محمد  االمام 

المعلوماتية.

وعمل كعضو في المجلس االستشاري لقسم علوم الحاسب 

بكلية هندسة الحاسب والمعلومات.

وعمل كعضو مجلس إدارة في جمعية الحاسبات السعودية 

وفي نادي الحاسب بالرياض. 

بالغرفة  البرمجيات  لصناعة  الفرعية  اللجنة  كعضو  وعمل 

التجارية بالرياض، واألسرة الوطنية لمادة الحاسب اآللي بوزارة 

والتعليم. التربية 

وشارك في التحضير واإلعداد لعدد من المؤتمرات الوطنية 

والندوات المعلوماتية في المملكة.

وقدم مجموعة من المحاضرات والمساهمات اإلعالمية في 

مجال التوعية باستخدامات تطبيقات اإلنترنت.

من  اإلنترنت  مجال  في  التعريفية  الكتابة  في  سابًقا  وشارك 

خالل مقاالت أسبوعية في جريدة الرياض تحت زاوية »آفاق 

متصلة. سنوات  العشر  تجاوزت  لمدة  اإلنترنت«، 

اإليجابية  عن  »تويتر«  شبكة  في  متنوعة  تغريدات  ويكتب 

الذات.  وتطوير  المعلومات  وتقنية 

شبكة  »اإلنترنت،  األول:  الكتاب  كتب؛  ثالثة  أصدر 

المعلومات العالمية«، والكتاب الثاني: »إمتالك القلوب، ثروة 
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هذا  عليه  اطلعت  الثالث،  والكتاب  ينمو«،  ورصيد  تتجدد، 

اليوم: »ما وّدعك ربّك، دع اإليجابية تشرق في حياتك«. وهو 

من دعاة االيجابية جعلنا اللّه وإياكم ممن يقبلون اإليجابية ومن 

بها. يعملون 

لقاء  في  المنتدى  هذا  في  شاركنا  فهد  الدكتور  طبًعا 

حصاد  مجلد  في  وخرج  تقريبًا،  سنوات  تسع  عليه  مرَّ  سابق 

الحديثة  »التطبيقات  اللقاء  موضوع  وكان  الثالث،  المنتدى 

ربيع  في  ذلك  وكان  االجتماعية«.  وآثارها  المعلومات  لتقنية 

الفيس  بدايات  في  2010م  مارس  الموافق  1431هـ  األول 

اليوتيوب  وانطالقات   )Twitter( وتويتر   )Facebook( بوك 

)Youtube( وياهو )Yahoo( وقوقل )Google(. ولم تنتشر في 

تلك الفترة، وما زال كالمه يصدح في أذني بانتشارها وسيطرتها 

وتأثيرها المستقبلي على الحياة االجتماعية. والمحاضرة مدونة 

في مجلد المنتدى وفي موقع المنتدى لمن أراد أن يرجع إليها.

الدكتور فهد له مكانة خاصة. تعرف الرجل إذا سافرت معه 

البرازيل  إلى  سفرات  معه  لي  وكانت  سفر،  في  به  التقيت  أو 

وداخل أمريكا وغيرها، وال يزال في النفس أثر إيجابي، كما هو 

الموضوع. هذا  يطرق 

كنت  وإن  قديمة،  به  فمعرفتي  )المحاضر(  محمد  أبو  أما 

ألتحدث عن إدارته ألكبر الشركات للحاسب في منطقة الشرق 

الذود  أنه مدير جيّد لإلبل مع  إدارات متعددة إال  األوسط وله 
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ببعض  ضحى  ربما  أنه  لدرجة  بعارين(  ال  )رَجَّ بر(  ال  )رَجَّ

الوظائف في سبيل هذه البعارين. فجمع بين األصالة والبداوة 

مجال  في  تخصصه  والحداثة  أبينا،  أم  شئنا  عيالها  نحن  التي 

وغيرها. الفضائية  واالتصاالت  اآللي  الحاسب 

وتعالى  سبحانه  اللّه  بكتاب  نفتتح  أن  نفضل  نحن  طبًعا 

وقبل أن أترك المجال للشيخ أيوب األركاني وهو مقرىء هذا 

المنتدى جزاه اللّه خيرًا ليتلو علينا. أود التذكير بأن اللقاء ينقل 

على الهواء مباشرة عبر الجواالت وغيرها وفي موقع المنتدى 

)Omaryfourm.com( ويبقى في هذا الموقع شهرًا كامالً أو 

وأيًضا  المنتدى.  أرشيف  إلى  يتحول  ثم  القادمة  الندوة  حتى 

خالل  اللّه  شاء  إن  نحن  التي  المنتدى  مجلدات  ضمن  يكون 

أيام نصدر المجلد الثاني عشر منها بإذن اللّه فليتفضل الشيخ 

مشكوًرا. أيوب 

وبعد التالوة المباركة؛

فأكرر الترحيب بكم وبمحاضرنا في هذا اللقاء وأترك المجال 

للدكتور فهد، فليتفضل.

مدير الندوة: الدكتور/ فهد بن عبداللّه اللحيدان: ■

بسم اللّه الرحمن الرحيم، والحمد لِلّه والصالة والسالم على 

رسول اللّه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها اإلخوة 

الكرام نحيِّيكم بتحية اإلسالم، السالم عليكم ورحمة اللّه وبركاته، 

ويشرفني حقيقة أن أشارك في هذا الملتقى المبارك في منتدى 
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الُعمري الثقافي في موضوع حيوي يهمناجميًعا وهو ما يسمى 

بالتجارة اإللكترونية. وقد ُعرف هذا المصطلح منذ التسعينات 

المصطلح  لهذا  والمتتبع  اإلنترنت.  نشوء  بداية  منذ  الميالدية، 

يرى أنه كانت هناك مبالغات في تقديرات بعض المنظرين لهذا 

ا، وبشكل  المصطلح بأنه ستكون التجارة كلها بشكل سريع جدًّ

اإلنترنت.  إلى  السنين  منذ  المألوفة  العادية  التجارة  فيه  تتحول 

والحقيقة يوجد تحّول لكن فعليًّا في السنوات األخيرة كان فيها 

ا. وهذا ما سيتحفنا به إن شاء اللّه محاضرنا. لكن  نمّو كبير جدًّ

)السيبورتي(  يسمى  ما  اليوم  العالم  في  أنه  فعليًّا  المهم حقيقة 

األمور  من  كثيرًا  يأخذ  بدأ  اإلنترنت  عالم  االفتراضي.  العالم 

ا. كثيٌر من  الواقعية، وبالتالي التوعية في هذا المجال مهمة جدًّ

من  تنتقل  وبدت  تماًما،  تختلف  بدت  القديمة  التجارية  األطر 

الواقع الفعلي إلى ما يسمى الواقع اإللكتروني. ومثال واضح 

التجارة اإللكترونية. على ذلك 

من  لحظة  ولدينا  التفصيل،  في  أطيل  أن  أريد  ال  الحقيقة 

األسبوع  في  أنه  إلى  أشير  أن  أريد  ما  وهذا  قيمة.  محاضرة 

السعودية،  الماضي في دراسة أو في تقرير لشركة االتصاالت 

كان عن حجم التسوق اإللكتروني في عام 1439هـ/ 2018م 

قفز إلى 50% عن العام السابق 1438هـ/ 2017م وهذا حقيقة 

فقط  ليس  اإللكتروني  التسوق  بأنه  الغرابة  فقط،  الغرابة  ليس 

مناطق  بل في  والدمام،  الرياض وجدة  مثل  الكبيرة  المدن  في 
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اإللكتروني  التسوق  يسمى  ما  على  يدل  وهذا  بعيدة.  نعتبرها 

كامل. بشكل 

ال أريد أن أطيل وأنا الحقيقة أثني على سعادة أخينا األستاذ 

اإلخوة  وعلى  الجميل  المنتدى  هذا  على  عبدالعزيز  الدكتور 

للمحاضرة  اختيارهم  حسن  في  المنتدى  أمر  على  القائمين 

وحسن اختيارهم للمحاضر المهندس عبداللّه المحيسن، وهو 

أقدمه  أن  تسمحون  فلعلكم  المملكة،  في  التقنية  فرسان  من 

معين. بشكل 

المحيسن حاصل على درجة  بن محمد  المهندس عبداللّه 

1403هـ/  العام  في  اآللي  الحاسب  علوم  في  البكالوريوس 

1983م، وشهادة الماجستير في علوم الحاسب اآللي، ولديه 

في  تنوعت  واالتصاالت،  المعلومات  تقنية  مجال  في  خبرة 

الخاصة؛  الشركات  في  العمل  ثم  الحكومي  اإلداري  العمل 

ا، ثم عمل مع الشركة  وعمل في شركة عبداللّه فؤاد مديرًا عامًّ

ثم  العالمية،   )hp( شركة  مع  عمل  ثم  لإللكترونيات،  العالمية 

واآلن   .)EADS( شركة  في  الحكومية  للشؤون  الرئيس  نائب 

أنظمة  شركة  في  المنتدب  والعضو  إدارة  مجلس  رئيس  يشغل 

المحدودة. اآلمنة  الخدمات 

المهندس  به  سيتحفنا  لما  متشوقون  جميًعا  نحن  حقيقة 

المعلومات  تقنية  فرسان  من  وهو  المحيسن،  عبداللّه  الفاضل 

. فليتفضل
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المحاضرة: ■

المحاضر: المهندس/ عبداللّه بن محمد المحيسن: ■

بسم اللّه الرحمن الرحيم، والحمد لِلّه والصالة والسالم على 

رسول اللّه وعلى آله وصحبه ومن وااله.

يا معلّم إبراهيم علمني، ويا مفّهم سليمان فهمني. 

الحقيقة ال أقول إن الدكتور عبدالعزيز أحرجني، لكن هو 

الذي اختار الموضوع، وإال هناك مواضيع كثيرة أنا أبدع فيها 

الحمد لِلّه أما التجارة االلكترونية أعتبر نفسي أمام هذه الثلة 

عالة عليهم، وأنا أتمثل في قول حسان : )كمستبضع تمرًا 

إلى أهل خيبر(، لكن جهد المقل. وسأدلف لهذه المحاضرة 

وأنا ال أتكلم عن التجارة اإللكترونية من الناحية القانونية أو 

المملكة  في  قننت  اإللكترونية  التجارة  فإن  وإال  التشريعية، 

قانونيًّا،  طابًعا  وأخذت  1428هـ  عام  السعودية  العربية 

والتعامالت التجارية أخذت الطابع القانوني وأصبحت تدار 

قانونيًّا. وال أريد أن أتكلم عن التجارة اإللكترونية من الناحية 

الفنية كذلك، فهناك من هو أحسن مني في هذا المجال، إنما 

التجارية، وما هي  الناحية  التجارة اإللكترونية من  أتكلم عن 

اإللكترونية. التجارة 

مصادر  وهنالك  تعريف.  من  أكثر  لها  اإللكترونية  التجارة 

التعامالت  هي  باختصار  ولكن  اإللكترونية،  التجارة  عرفت 
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التجارية، سواء تعامل شخص لشخص آخر أم شركة أم شيء، 

ويكون هنالك مبلغ مالي يتداول عن طريق الشبكة )عن طريق 

البيع والشراء وبيع  اليدوية في  التجارة  اإلنترنت(. فهو تحويل 

وغيرها.  السلع 

وال  المحاضرة،  هذه  في غضون  عنها  سأتكلم  أشياء  هناك 

التجارة اإللكترونية بدت  السلع فقط، نعم  يقتصر الكالم على 

في سلع وبضائع، ولكنها كما تفضل سعادة الدكتور فهد تطورت 

أكثر من ذلك وصارت  إلى  بكثير، وعرفت  أكثر من ذلك  إلى 

مجاالً لتجارات أخرى ولتساهيل أخرى، تذلل جميع العقبات 

هي  بسيط:  تعريف  هذا  إنما  السابق.  في  موجودة  كانت  التي 

تجارة وتعامالت بين أشخاص وبين شركات، وهناك دفع مالي 

سواء اشتريت سلعة أم اشتريت خدمات، مثل ما تفضل الدكتور 

بدأت العملية في التسعينات بالضبط في 11 أغسطس 1994م. 

أو  بسنة  عندنا  الجوال  يبدأ  أن  تذكرون  لو  قبل  إخوان  يا  هذا 

سنتين، فبدأت هناك التجارة ما أقول مصادفة وإنما بدأت تجارة 

قرص مدمج )CD(، عليه بعض الحاجات التي كانت موسيقية 

وإنما تم الدفع في ذلك الشيء إلكترونيًّا، فبدأت الناس تفكر 

أكثر فأكثر تتعامل بيًعا وشراًءا إلكترونيًّا بوجود الشبكة وبوجود 

اإلنترنت ووجود البنية التحتية كذلك.

 )Marketplace( هناك أيًضا تعريف آخر أو عمل آخر وهو
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اإللكترونية،  التجارة  في  معلق   )Marketplace( المتجر  وهذا 

ولكنه ليس مثل التجارة اإللكترونية.

أو  سلعة  تشتري  أو  سلعة  تبيع  أنك  اإللكترونية  التجارة 

تشتري الخدمات عن طريق الشبكة. أما )Marketplace( فهو 

موجود  وهذا  وتبيعه،  أخرى  شركة  في  تضعه  أنت،  لك  منتَج 

حتى في المملكة، مثالً )Marketplace( هنا موجود موقع تضع 

يبيعون  الحراج  غير صاحب  اثنين  موقع »حراج«  فيه، وكذلك 

ويشترون فيها. وهذا ال يتحمل المسؤولية وإنما هذه تكون في 

التجارة  بين  بسيط  اختالف  تعريف  يعني  ليس  فهذا  الموقع، 

وبضائعها،  سلعها  في  تتاجر  شركات  هي  التي  اإللكترونية 

في  سلعتك  فيه  تضع  الذي   )Marketplace( كذلك  وأيًضا 

هذه الشركة وتتداول من قبل ناس آخرين، فهذا بالضبط الفرق 

وكذلك   )Electronic commerce( اإللكترونية  التجارة  بين 

.)Marketplace(

أيًضا هناك الخيار األفضل أن تكون المنتجات المنافسة بين 

يبيع، تكون  البضاعة وبين من يشتري ومن  البضائع وبين  أهل 

كذلك عن طريق الشبكة اإللكترونية، شبكة اإلنترنت.

هناك أنواع للتجارة اإللكترونية. أنا يا إخوان قد أكرر أشياء 

قد يعرفها البعض، لكن قد يكون البعض اآلخر ال يعرفها ويريد 

معرفتها. هناك أنواع من التجارة اإللكترونية مثالً )C to C( الذي 

الشبكة.  هذه  طريق  عن  يتابعون  لمستهلك،  مستهلك  يعني 
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عن  سلعة  آخر  من  واحد  يشتري  كأن  ومتاح  موجود  وهذا 

طريق الشبكة. وهناك كذلك المستهلك إلى الشركة أو المتجر 

إلى مستهلك. )B to B( شركة  اإللكتروني وهناك كذلك 

أنواع متاحة في  أنواع، وليست كل األنواع، وإنما هذه  هذه 

فيها. متبع  وشيء  اإللكترونية  التجارة 

التجارة  إخوان  يا  كذلك.  اإللكترونية  للتجارة  مزايا  هناك 

اإللكترونية، وسوف أتكلم عن هذا بعد قليل إن شاء اللّه، لها 

مزايا. عدة 
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أوالً: تقلل التكلفة. تكلفة البضاعة حتًما تقل، وأنتم تسمعون 

القطعة  القطعة،  الفالني ووجدت  الموقع  إلى  ذهبت  أنا  دائًما 

للسيارة مثالً أنها أرخص مما هو عند الوكيل مثالً هذه موجودة 

نفسه  المصنع  موقع  هذه،  الشركة  موقع  الموقع.  في  وضعت 

قد ال تكون الشركة كذلك ووجد أنها أرخص، أقل تكلفة. وقد 

تأتي أسرع، وتأتي إلى باب بيتك مثل ما يقولون. 

الوقت كذلك ما فيه خميس، جمعة، سبت، أحد، كله متاح في 

اإلنترنت وتشتري وتبيع ذلك  تتسوق عن طريق  أن  تريد  أي وقت 

عن طريق موقع مثالً متاح لك في أي وقت، هذه من ضمن المزايا.

كذلك عدد أكبر من المتسوقين يعني كّم هائل، ما يقول مثالً 

ولم  الفالني  السوق  أو  الفالني   )Mall( السوق  إلى  ذهبت  أنا 

أجد مواقف ولم أجد كذا والناس زحمة. أنت عن طريق الشبكة 

وعلى حسب تهيئتها من ناحية البنية التحتية، والحمد لِلّه عندنا 

ا،  جدًّ ا  جدًّ قوية  التحتية  البنية  الحمد،  ولِلّه  البلد،  هذا  في  هنا 

الحمد  أكثر وهي  تتنظم  أن  لها  يراد  اإللكترونية  التجارة  ولكن 

التنظيم. لِلّه في طور 

هناك  يكون  أن  بد  ال  مزايا  أو  محاسن  للشيء  كان  إن   

ال  قد  واحتياطية  احترازية  وضعت  هذه  والمساوئ  مساوئ، 

الشركات  كذلك  تزوير.  يحدث  قد  مثالً  تحدث،  وقد  تحدث 

مثالً أعطيك مثال أمازون )Amazon.com(، أمازون من أكبر 

بل أكبر الشركات التي ال تملك شيئًا أبًدا ولكنها تبيع كل شيء. 
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المملكة  في  هنا  حتى  مستودعات،  وضع  من  بد  ال  ولذلك 

تملك  أمازون  العالم.  بلدان  جميع  وفي  مستودعات،  عندهم 

مستودعات. وهذا فيه نوع من الخطورة للسلع قد تستنجد وكذا 

ولكنهم آخذون عامل المخاطرة ولكن ال بد من أن توضع من 

المساوئ. ضمن 

كذلك المنافسة؛ لما الشركات بينها البعض تتنافس فال يكون 

المستهلك؟  يكون من صالح  لماذا ال  المستهلك.  من صالح 

الشركة  تنافس  أن  الشركة  تريد  الغش،  من  نوع  فيه  يصير  ألنه 

أقول األشياء  أقل، قد يكون هناك وأنا ال  األخرى وتبيع بسعر 

تحصل دائًما وال أخوف أحًدا وإنما شيء احترازي قد يحصل 

اإللكترونية وعن طريق  التجارة  تتنافس شركات عن طريق  قد 

المواقع ويبيعون سلع مقلدة على أنها سلع أصلية ويصير هناك 

المستهلك. غرر على 
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أيًضا عمليات التسليم، الحمد لِلّه، العناوين عندنا اآلن يعني 

التسليم  عند  العقبات  بعض  فيه  يزال  ال  ولكن  تتطور،  أخذت 

قد يخطئ العنوان. وقد يتأخر أكثر مما أنك تتصور فهذا ضمن 

المساوئ.

أو  التزوير  بعض  فيه  هناك  يكون  قد  كذلك  المدفوعات 

بعض الغرر أو بعض الغش، لكن أنا أتكلم عن المدفوعات لو 

تالحظون وخاصة الذي ذهب للمتاجر األخرى يجدها تستخدم 

أنك  يحبذون  )مدى(،  بطاقات  وتستخدم  االئتمانية  البطاقات 

تدفع )بمدى( لماذا؟ ألن البطاقات االئتمانية تأخذ نسبة من هذا 

المتجر، وهذا نفسه موجود في التجارة اإللكترونية عندما تدخل 

على موقع وتروح تدفع عن طريق البطاقة االئتمانية يؤخذ نسبة 

من الشركة من قبل أصحاب بطاقات الفيزا )Visa( أو الماستر 

كارد )MasterCard( أو البطاقة االئتمانية هذه.
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من  شيء  احضرت  ما  طبًعا  مصادر  من  استقيتها  أرقام  هنا 

1435هـ/  من  يعني  تطور  في  الحقيقة  أرقام  ولكنها  عندي، 

2014م إلى 1442هـ/ 2021م تقريبًا. أنظر القفزة التي تكلم 

فيها الدكتور فهد، هذا في موضوع التجزئة )Retail( عندك مليار 

التجزئة  وعندك  مثالً،  اآلن  متسوق  مليون  وعشرون  وتسعمائة 

2019م  1440هـ/  في  اإللكترونية  التجارة   .%13.7 تمثل 

وهذا  عالميًّا.  أكثر  أو  دوالر  تريليون   3.4 إلى  تصل  سوف 

الرقم أنا أعتبره الحقيقة قفزة وقد يكون عند التجار، وقد يكون 

عند أصحاب األماكن المتاجر الكبرى قد يكون هذا متوقًَّعا أو 

أقل من المتوقع أو أكثر، إنما سهلت التجارة اإللكترونية كثرة 

المبيعات بهذا الحجم تقريبًا 3.5 تريليون دوالر تجارة التجزئة 

في 1440هـ/ 2019م متوقع له. هذا في الحقيقة قفزة كل 6 

اإللكترونية. التجارة  تكون عن طريق  من 10 مشتريات 
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الوضع عندنا هنا في هذا البلد مبشر، ماذا يعني أقول مبشر؟ 

يقلل من  التجارة اإللكترونية. هذا  ل  تُفعِّ أن  تريد  مبشر؛ ألنه 

الزحام ويوفر الوقت. والحقيقة يعني أن التقنية ليس فيها نوع 

من الخطورة، خطورتها مثل خطورة أي تعامل آخر. ممكن قد 

تكون هي آمن مثل ما تقول يعني قانونيًّا مشرعة هنا في هذا 

المعلومات،  وتقنية  االتصاالت  تقرير  في  كأرقام  إنما  البلد. 

الدكتور فهد بحكم ما شاء اللّه عالقته واتصاله، في 1440هـ/ 

ا مبشر، وهو في  2019م يزيد عن 29 مليار. وهذا رقم جدًّ

تطّور الحقيقة.

مداخلة للدكتور فهد اللحيدان:  ■

يعني على حسب الكالم يصل إلى 45 مليار تقريبًا.

كل  هناك  دكتور.  يا  أحسنت  نعم،  المحيسن:  د.  يواصل 

ريال   4.000 تقريبًا  يعادل  بما  يشتري  المملكة  في  شخص 

مشتريات في العام. كل شخص، هذا الكالم قبل سنة ونصف 

السنة أو أكثر، هناك 8 مليون مشتٍر والنسبة من عدد السكان 8 

مليون مشتٍر يشتري عن طريق التجارة اإللكترونية ويتعامل عن 

المشتريات. تعامالت  في  الشبكات  طريق 

المشتريات  متتبع، حتى  الرجال. هذا  أكثر من  النساء  طبًعا 

العادية تحصل النساء أكثر، صح أم ال؟ مشتريات النساء أكثر 

يعني الذين كّونوا 29 مليار أكثرهم نساء.

طيب، التجارة اإللكترونية إلى أين نحن متجهون؟ يعني في 
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موضوع تذليل وتسهيل، وال أقول فرض يمكن تذليل وتسهيل 

عن  حاجة  تشتري  تتعامل  كونك  اإللكترونية  التجارة  وتبسيط 

التجارة اإللكترونية ولكن  طريق اإلنترنت، هذه تنضوي تحت 

تدخل  إنما  الشيء  هذا  نعرف  ما  أو  الشيء  بهذا  تشعر  ال  قد 

على موقع شركة ما أو موقع متجر ما أو أي موقع وتشتري هذا 

اإلنجليزي، ما قدرت أترجمه أحسن مما هو موجود، لكن يقول 

تريده،  ما  وقتًا  الشيء  تريد  إنك  2016م  1437هـ/  في  لك 

تشتريه وقت ما تريده، أما في 1441هـ/ 2020م الذي هو بعد 

أو شيء؛  عندك  نقصت حاجة  إذا  تحتاجه،  عندما  تشريه  سنة 

أنا  موجود،  2019م  1440هـ/  اآلن  هذا  رسالة،  إليك  تأتي 

في 1440هـ/ 2019م  أقول 1441هـ/ 2020م،  لما  غلطان 

موجود، تحتاج لحاجة؛ تأتيك رسالة، يقول نقص عندك الشيء 

رسالة  تأتيك  البيت  حاجيات  مثل  تريده.  أنك  بد  فال  الفالني 

بعد  تعمله  إنك  بد  الفالني، ال  الشيء  نقص عندك  ترى  تقول 
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هذا، )بََعْد( 1441هـ/ 2020م حتى هذا بدأ في أماكن أخرى 

يكون موجوًدا، يأتيك قبل ما تحتاجه يصير في االستشعار الذكي 

)smart sensors(، يعني استشعار في مكان معين ذكي، يطلب 

مبرمج  أنت  أتوموماتيكيًّا،  يطلبها  تُرسل منك،  ما  الحاجة دون 

هذا الشيء، بحيث إنه يطلبها، خالص يتعود إنه يطلبها، يتأمل 

التجارة  تجاه  التوجه  هذا  بالطريقة  المتجر  أصحاب  من  لك 

اإللكترونية.

هناك تقنيات حديثة، الكل يمكن سمع فيها ولكنها طُبِّقت 

وبدت تطبق في التعامالت اإللكترونية وفي التجارة اإللكترونية 

األشياء،  إنترنت  كذلك   ،)Blockchain( المقفلة  السلسلة  مثل 

تلك  كل  االفتراضي.  الواقع  كذلك  الصناعي،  الذكاء  كذلك 

كثيرًا  وأمنت  كثيرًا  سهلت  حديثة  تقنيات  اآلن  األربعة  األشياء 

اإللكترونية.  التعامالت 
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ثورة  هناك  المثال  سبيل  على  الحديثة  اإللكترونية  التجارة 

عن  عبارة   )Blockchain( الفنية  الناحية  من   .)Blockchain(

قاعدة بيانات وقاعدة معلومات. ومن أراد أن يستفيض فنيًّا فما 

شروح  له  وموجود  تعريفات  له  موجود  )Blockchain(؟  هو 

كثيرة ولكنه )Blockchain( رباط على أساس يشعرونك بأمان، 

أنك في أمان، لما أنك تتكلم عن )Blockchain( هذا ال يعني 

التجارة اإللكترونية بيع شراء بضائع، ال، أكثر  إنك تتعامل في 

من هذا بكثير، مثالً صكوك األراضي. الصكوك لما أنت اآلن 

والبيع  اإللكترونية  الصكوك  وتستخدم  أرًضا  وتشتري  تبيع 

طريق  عن  إلكترونية  تجارة  شراء  بيع  هذا  إلكترونيًّا  والشراء 

.)Blockchain(

تقنية  طبقت  إذا  أنت  يعني  التزوير،  يمنع   )Blockchain(

أنه  والسبب  تزوير،  عندك  يكون  أن  يمكن  ال   )Blockchain(
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يكون  أصلية  بضاعة  أي  مثالً  التسلسلي،  الرقم  موجود  يكون 

ومهما   )Blockchain( في  موجوًدا  ويكون  تسلسلي  رقم  لها 

النظام  يرفضه  يمكن،  ال  مزوًرا  أو  مقلًدا  شيئًا  تدخل  حاولت 

المطبق في )Blockchain( خاصة، كذلك متابعة البضائع. اآلن 

عندنا مثالً الطرود البريدية واألشياء فعالً فيه متابعة، لكن هذا 

)Blockchain( يتابعها لك عند باب بيتك بالثانية وأنت كأنك 

عندك  الجرس  ويضرب  وتدلف  إليك  تساق  البضاعة  تشوف 

إياها. وتسلم 

تكون  المدفوعات  اإللكترونية.  المدفوعات  تبسيط  كذلك 

لك  يحتاج  وال   ،)Blockchain( طريق  عن  وتكون  مأمن  في 

حساب في بنك، محفظة سواء أن تعرفها مؤسسة النقد أم البنوك 

المركزية في أي مكان حتى في نفس )Blockchain( هذا. قاعدة 

المعلومات وتدفع من هذه المحفظة التي أنت تودع فيها مبالغ 

عن  تتكلم  وال  أكثر،  مؤمنة  ولكنها   )Betcoin الِبتكوين  )مثل 

معها.  تتعامل  عملة  أي  درهم  دوالر،  ريال،   )Betcoin( عملة 

قبل  كنت  أنا  مثالً  الدفع.  على  كثيرًا  يسهل  الحقيقة  في  وهذا 

 )Booking( وشركة )Booking( فترة عندي مندوبين من شركة

معروفون، الذين يحجزون الفنادق وكذا، يعانون من البطاقات 

بطاقات  عندهم  السكان  من   %5 من  أقل  ترى  هنا  االئتمانية. 

ائتمانية، لك أن تتخيل! هنا لما يحجز مثالً ويذهب إلى مكة 

في  كذا.  أو  نقًدا  لهم  يدفع  يصل  فلما  للفندق  يذهب  للعمرة 
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المبلغ  فيها  ويودع  محفظة  هناك  يكون   )Blockchain( تقنية 

هذا وتحجز عن طريق )Booking( وتدفع المبلغ بكل سالسة 

أمان. وبكل 

آمن،  غير  ألنه  ليس  منه،  تخوف  يوجد  االصطناعي  الذكاء 

لكن  اللّه،  بإذن  تنجح  ، سوف  تنجح  قد ال  بتقنية  ليس  أنه  أو 

المتخوف وهذا في الصين؛ ألنهم اآلن بدأوا فيها الحقيقة بكل 

ثقة وبسرعة. سوف يحل محل الموظف يعني مثالً عندك 20 

الصناعي  الذكاء   )Artificial intelligence( تطبيق  موظف 

سوف يحل يعني يُسرِّح هؤالء الـ 20 موظًفا كلهم يقول تقاعدوا 

أو يعطيهم شيك ذهبي أو أي حاجة ويحل محلهم. وهذا اآلن 

اإللكتروني  المتجر  في  منتج  أي  يضغط على  المتسوق  طُبِّق. 

في  الصناعي  الذكاء  نفسها  هذه  البحث  محركات  وستكون 

البحث عن هذا المنتج وأرسله بدالً ما أن الشخص يفكر، هذا 

نيابة عنه بكل بساطة. يفكر  الصناعي  الذكاء 
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من  أفضل  المخزون  تدير  الحقيقة  هي  األشياء  إنترنت 

اإلنسان، بمعنى أنت عندك مثالً نأخذ على سبيل المثال الرفوف 

أشياء.  فيها  حليب  فيها   )Super market ماركت  )السوبر  في 

كأنها  التي  اإلشارة  لألمازون(،  )هذه  مثالً  فيها  األشياء  إنترنت 

)فالش( تكون موجودة في الرف موجودة في غسالة المالبس، 

زوِّد.  انتهى،  هذا  الرف  في  الحليب  زوِّد،  قل،  الصابون  يقول 

هذه  بكثير.  ذلك  من  أكبر  وهي  وسريع.  مبسط  مثال  وهذه 

عنوان. شيء  لكل  األشياء،  إنترنت 
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الواقع االفتراضي هذا أبسطه أكثر، نظارة كبيرة كأنها منظار 

)دربيل( كأنما هي عندك وأمامك سواء المالبس أم مجوهرات 

تذهب  أن  أو  عينة  لك  يرسل  ما  بدل  هذه  آخر.  شيء  أي  أم 

كأنما يكون  الشيء  يقرب لك  االفتراضي  الواقع  للمكان. هذا 

في  اإللكترونية  التعامالت  من  كثيرًا  سهل  وهذا  يديك.  بين 

التجارة اإللكترونية.

تكلمنا في الدقائق الماضية عن التجارة اإللكترونية، تعامالت 

ا  بين بيع وشراء سلع، لكن هناك حاجات أخرى وهي مهمة جدًّ

المقدمة  الخدمات  وهي  اإللكترونية،  التجارة  تحت  تنضوي 

سواء ألفراد أم لمجموعة أفراد أم لجهات أخرى، مثالً األنظمة 

التي هي )i cloud( ناس عندهم مفهوم،  البيئة السحابية  على 

جهات حكومية أو شركات، ال، أريد هذا الشيء يجيء عندي، 

اتركوه لي، يضطر يعمل مركز معلومات وأجهزة وخسائر وكل 



500

شيء ويتخسرون. وقد ال يضمن األداء بينما البيئة السحابية أنا 

عندي نظام على سبيل المثال نظام شؤون موظفين أريد أبيعه 

عليك لكن ال تراه أنت.

 أنت عندك الشاشات تشتغل عليه وباشتراك تدفع لي اشتراك 

شهري اشتراك سنوي أقل تكلفة وأقل صيانة ومالك أنت؟ أنت 

تشتغل بشغلك بيع وشراء الذي تريده أو حكومة، ومالك أنت؟ 

تقول هذا الشيء لي هذا الحقيقة يعتبر تحت التجارة اإللكترونية 

فيه دفع مبلغ. وما دام فيه دفع مبلغ وعن طريق اإلنترنت ال بد أن 

ينضوي تحت التجارة اإللكترونية.

خدمات أرشفة الوثائق والمحتوى كذلك. اآلن حينما أنت 

تذهب لجهة حكومية يقول أعطني صورة لبطاقة كذا وأعطني 

صورة لبطاقة العائلة وأعطني صورة لكذا وأعطني صورة لكذا، 
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بينما فيه جهات أخرى تجد كل هذه المعلومات موجودة، في 

الجوازات مثالً. وأنتم مثالً تذهبون لألحوال المدنية .. ولو أنها 

لت وهي ُمفعلة في أماكن كثيرة يمكن تطرق لها في شاشات  فُعِّ

جوازًا  تستخرج  القيمة  أنت  وتدفع  موجودة  تكون  إنما  أخرى 

ولكنك  قيمة،  أي  تدفع  شيء،  أي  أو  تأشيرات  تستخرج  أو 

ألنها  عندهم؛  موجودة  تجدها  تخصك،  التي  معلوماتك  تجد 

المحتوى. في  وتكون موجودة  مؤرشفة، 

وكذلك خدمات النقل والعمالة، مثل ما هو موجود في نظام 

كيف  انظروا  لِلّه.  الحمد  وموجود،  ماالً  عليه  تدفع  هذا  أبشر، 

سهل للناس، واآلن الجوازات يشجعون عليه كثيرًا، تصور أنت 

اآلن لو تذهب للجوازات لتستخرج تأشيرة خروج وعودة لعاملة 

عندك يقول لك تعال أحضر )الُمسيّر( وترجع مرة أخرى، بينما 

أبشر.  الشبكة وتدفع عن طريق  تستطيع عمل ذلك عن طريق 

الوقت  لك  اختصر  اللّه.  على  وتوكل  المغادرة  تأخذ  خالص 

واختصر لك كل شيء ودفعت عن طريق الشبكة.

وخدمات  التراخيص  وإجراءات  اليدوية  المهن  كذلك 

خدمات  وهي  متاحة،  األشياء  هذه  وكل  والبرمجة.  التصميم 

أنك  بد  تبيع خدمات ال  أنك  بيع وشراء، أي  فيها  وهي تجارة 

اإللكترونية  التجارة  ليست  اإللكترونية.  التجارة  تحت  تقيمها 

طريق  عن  الخدمات  لماذا  لكن  فقط  سلع  شراء  أسلفت  كما 

للمستخدمين،  الوصول  سهولة  لكم،  شرحتها  اإلنترنت؟ 
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الوقت  توفير  طلبها،  للذي  الخدمة  تقديم  على  والحصول 

والجهد. وكل هذا والحصول على الخدمة في أي مكان وفي 

أي وقت. أنت اآلن في السيارة تمشي عن طريق الجوال لو أنك 

سماح  تعمل  وعودة،  خروج  تعمل  تقدر  الُصمان  في  شيخ  يا 

تجارة،  إذن  مبالغ،  تدفع  طبًعا  الكثير.  سهلت  للسفر،  لذويك 

تتعامل  أو شيء،  متجر  مع  مثالً  تتعامل  اآلن لست  أنت  يعني 

مع جهة أو مع حكومة أو مع شركة تدفع لهم مبلًغا، هذه تجارة 

إلكترونية.

لكي  كتسهيل؛  أو  كمثال  هنا  أذكرها  أنا  واألرشفة  التخزين 

أسهل على الجهات وخاصة الجهات الحكومية، حينما يكون 

في  قرأت  أنا  األوراق.  من  هائل  كم  أو  مخزون  مثالً  عندهم 

تصريح لوزير العدل يقول 100 مليون ورقة تحتاج إلى أرشفة، 

فأرشفتها هذه تحتاج إلى وقت حينما تؤرشف وتوضع في مكان 
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عند  المعهودة  المبالغ  عليها  ويكون  بيانات،  قاعدة  من  آمن 

ا سهلة. هناك شركات عدة مثل  اإلفراغ واألشياء هذه تكون جدًّ

)i cloud(، وقوقل )Google(، وقوقل يا إخوان عنده معلومات 

تخصك أنت ما تدري عنها. لماذا ال تدري عنها؟ ألنك أنت 

اآلن وأنت ماٍش تطلب موقع مثالً، تأتيك رسالة تقول لك: هل 

لما  وخالص  ممكن  يقول  بعضهم  موقعك؟  أحدد  أن  يمكن 

تقول هذا، حركاتك وكل شيء يكون متابًعا. تبحث عن وضعك 

في قوقل ترى أشياء عنك أنت ال تدري إنها موجودة في قوقل 

وهذه غًدا قوقل وغيره يأخذون عليها مبالغ.

طيب محليًّا عندنا هنا ممكن العمل على وضع أشياء كأنها 

تأخذ صيغة التجارة اإللكترونية وهي كذلك، لكننا نحن دائًما 

تجارة  مثالً  نقول  عندما  الحكومي  العمل  في  خاصة  نتخوف 

الحقيقة  اآلن  وبدأت  يسهل  هذا شيء  مبالغ، ال،  تعامالت  أو 
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المفهموم ومن ضمن الرؤية 2030م التحول 2020م والتحول 

موضوع  في  الوزارات  وكل  الجهات  كل  تجد  اآلن  الرقمي 

أنك  األشياء  ترقيم  الرقمي؟  التحول  هو  وما  الرقمي.  التحول 

أنت ترجع للشيء برقم معين، اآلن نحن نشتغل على مشروع مع 

)يُْسر(، عندهم  المعلومات ممثلة في  وزارة االتصاالت وتقنية 

اإلدارية. لالتصاالت  نظم 

اإلدارات  جميع  يربطون  سوف  اإلدارية  االتصاالت 

الحكومية، جميع الجهات، على 5 أو 6 سنوات قادمة تكون 

المعاملة إذا لك معاملة برقم )1( سواء ذهبت إلى وزارة العدل 

أم ذهبت إلى وزارة الداخلية أو أي وزارة يكون رقم )1( تتابع 

ممثلة  المصدر  ويكون  الحقيقة،  يسهل  سوف  وهذا  معاملتك 

أمن  في  وهذا  )يُْسر(  المعلومات  وتقنية  االتصاالت  وزارة  في 

التكرار.  عدم  وفي  المعلومة  تداول  سرعة  وفي  للمعلومات 

عندنا  الشيء،  هذا  عن  تكلمت  أن  سبق  وأنا  مشكلة  وهناك 

ونحن،  جهات  عدة  في  األشياء  تكرار  التكرار،  في  مشكلة 

الحمد لِلّه، حلقة واحدة ال بد أن تتضافر الجهود. ونقلك من 

معذرة  إخوان.  يا  البصرية  األلياف  مثال  أعطيكم  الشيء.  هذا 

تتخيل،  أن  لك  البصرية  األلياف  الموضوع.  عن  قليالً  نخرج 

تعرفون شركة الكهرباء عندها ألياف بصرية ممتدة. جميع أبراج 

الكهرباء هذه فيها خط، ولم يشتغل منه شيء مؤسسة، وعلى 

أساس أنها تؤجر، الدفاع عندهم، كذلك جميع مقدمي الخدمة 
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شركات االتصاالت عندهم، الداخلية عندهم، ولكن ال يشتغل 

ممتد  واحًدا  الجهود وصار خطًّا  لو وحدت  ولكن  منها شيء 

الخط الواحد يمكن يمتد إلى 12 جهة تشغله وبنفس الحجم ال 

تتأثر السرعة وال يتأثر حجم المعلومات أبًدا فهذا أنا الذي أصبو 

إليه، وأنشد من الجميع أن يكون تعاملنا في التجارة اإللكترونية 

سواء على مستوى القطاع الخاص، على مستوى األشخاص، 

أنه  بحيث  الشبكة  طريق  عن  يكون  إنه  الحكومات،  مستوى 

يكون آمًنا ويمنع التكرار.

الرائجة  اإللكترونية  الوثائق  خدمات  من  أنواع  هناك  طيب 

أصحاب  أكيد  هذا  اإللكتروني.  التوقيع  مثال  وهناك  محليًّا. 

موضوع  في  معه  يتعاملون  اآلن  بدأوا  والمؤسسات  الشركات 

الغرفة التجارية، إنك اآلن تصادق ورقة أو شيء إلكترونيًّا وهذا 
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سهالً  ويصير  له  يروج  وأنه  اإللكتروني  التوقيع  فيه  أقصد  أنا 

أنا أذهب المكان الفالني أو للجهة  وموجوًدا لكي يسهل إني 

الفالنية، بحيث إنهم يوقعون، ال، دعه إلكترونيًّا. بهذه الطريقة 

يوفر لي وقتًا وجهًدا وماالً. هذه من ضمن األشياء التي ال بد 

أنها تكون خدمات تكون موجودة ومتوفرة وتدفع عليها مبالغ. 

كل تصديق عليه مبلغ. ليس عندك مشكلة، لكنك أنت ال تريد 

ليس  التجارية  للغرفة  مثاالً  أنا ضربت  يعني تصور  تذهب،  أن 

اآلن من مكتبك  موقًفا،  كافية، مستحيل تحصل  مواقف  هناك 

لِلّه. والحمد  بها  ومعترف  قة  وتأخذها مصدَّ تطلعها 

هذه  كل  العمل،  إجراءات  وأنظمة  المحتوى،  إدارة  وأنظمة 

متاحة  تكون  الشبكة  في  تعرض  أنها  لو  كثيرًا  سهلت  األنظمة 

منها. يستفيد  بحيث  للجميع  ومفتوحة 

للحضور،  الجميع  أشكر  أن  أود  السريعة  الخالصة  بهذه 

هذا  في  المبدع  أنا  لست  للدكتور:  قلت  ما  مثل  والحقيقة 

المجال وإنما الدكتور اللّه يسلمه أصّر عليَّ أن أتكلم عن هذا. 

واألشياء هذه أنا أستقيها من مصادر بمعنى أن أول شيء ليست 

بجهد مني، وال اجتهاد مني كذلك إنما أستقيها من مصادر لو 

لهذا. هذا مصدري  إن  أقول:  كل شريحة  في  تالحظون 

نقطة أخيرة أريد أن أعرج عليها يا إخوان، الدعوة لما وجهت 

لكم ولغيركم نعتني الدكتور جزاه اللّه خير أو المنظمين باألستاذ 

الدكتور عبداللّه المحيسن وأنا لست أستاًذا ولست دكتوًرا، لي 
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ولكني  واألساتذة  الدكاترة  زمرة  مع  أكون  أن  وأتشرف  الشرف 

قال  ما  مثل  أنا  نفسه.  قدر  عرف  امرًءا  اللّه  رحم  منهم.  لست 

الدكتور عبدالعزيز اللّه يسلمه بدوي راعي إبل وكذا.

 )hp(و ،)hp( في قصة سريعة كنت مدير عام شركة إتش بي

أنا كنت مديرها  يومنا هذا،  إلى  العالم  أكبر شركة كمبيوتر في 

ا،  العام في المملكة، والحمد لِلّه، حققنا نجاحات عظيمة جدًّ

لكن في يوم ما كنت في فرانكفورت في ألمانيا وكان في مؤتمر 

العالم  أنحاء  جميع  في  المدراء  وجميع  الرئيس  حضره   )hp(

لكم  عندي  أنا  قالت:  ألمانيا،  في   )hp( مديرة  واحدة  جاءت 

خبر سعيد، قالوا: ما هو؟ قالت: أريد أن أتزوج األسبوع القادم. 

أو  ولسوء  شيء،  وكل  وهنأوها،  وباركوا  وصفقوا  الناس  قام 

لحسن الحظ كنت أنا الذي بعدها مباشرة، قالوا: عبداللّه تعال 

دورك، قلت لهم: بعد أنا عندي لكم بشرى ممتازة. ذاك اليوم 

يا إخوان عندي ناقة غالية بالحيل وأنجبت لها بكرة على فحل 

طيب ووضعتها عندي بالجهاز، قلت: أنا أبشركم، ناقتي الفالنية 

وسميتها لهم أنجبت بكرة، وأنا مبسوط منها. تصدقون يا إخوان 

كلهم بال استثناء قالوا لي إرسل لنا صورة البكرة. شكرًا والسالم 

عليكم ورحمة اللّه وبركاته.

مدير اللقاء: الدكتور/ فهد بن عبداللّه اللحيدان: ■

أن  أريد  متضاربين،  شيئين  بين  كنت  أنا  إخوان  يا  الحقيقة 

أن  وأريد  دقيقة،  وأربعين  بخمس  نلتزم  وقتكم،  على  أحافظ 
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يستمر أخونا الفارس المقدام في هذا المجال. الحقيقة أتحفنا 

بأشياء كثيرة حتى ولو أظهر تواضًعا، والمعلومات جيدة وثرية. 

الشبكات  في  سابًقا  قلته  كما  لكم  أقوله  ما  تذكرون  ولكن 

االجتماعية.

فيها ستبدو بعد عدة  قلنا  التجارة اإللكترونية كما  يا إخوان 

سنوات إذا أطال اللّه في عمركم أكثر مما كنا نتوقع. حقيقة في 

ا وفي أمور كثيرة. تفاعالت كثيرة جدًّ

اإللكترونية  التجارة  بتعريف  بنا  وطاف  محمد  أبو  أخذنا 

وتعريفاتها السريعة وزودنا بإحصائيات عجيبة عن تطورها وعن 

saudi.( ا. ولعله يتذكر بسوق دوت كوم نموِّها بشكل كبير جدًّ

souq.com( الذي هو اآلن مشتهر في المنطقة العربية وأشتري 

يزور  أنه  المعلومات على   .)Amazon.com( أمازون  قبل  من 

هذا الموقع )saudi.souq.com( في المنطقة العربية 8 مليون 

زائر يوميًّا، ولذلك نتصور حجم النمّو فيها.

إنترنت األشياء   ،)Blockchain( العناصر المؤثرة مثل وذكر 

ذكرها  هذه  االفتراضي.  والواقع  الصناعي  الذكاء  يسمى  وبما 

والتجارة؛ ألنه  النمو  في عملية  عبداللّه ستساعد حقيقة  أخونا 

فعليًّا الذكاء االفتراضي إذا وضع اإلنسان نظارة وقرأ السلعة كأنه 

ا تقرب لك البعيد  حقيقة يتفحصها. هذا حقيقة شيء عجيب جدًّ

saudi.souq.( ا أمازون وتسهل لك عملية التجارة. وواضح جدًّ

الوجود  في  تُكن  لم  )أمازون(  كلكم  تعرفونها  لعلكم   )com



509

سابًقا، ولكن جاءت مع وجود اإلنترنت وهي تفترض كل شيء 

لديها وغيرها من الشركات األخرى كذلك. 

بيع الخدمات، حقيقة جيد، أشار إلى »أبشر«.  تحدث عن 

أنا لم أكن أتصور »أبشر« مجال التجارة اإللكترونية، فعليًّا أنت 

تشتري راحتك بدل الذهاب للجوازات، بينما تدفع مبالغ بسيطة 

للخروج والعودة، وبالتالي تتحصل عليها.

وكذلك التحول الرقمي ، وأنا الحقيقة أشيد بما جاء بالنظام 

الذي يسمى التعامالت الحكومية عند »يسر« لسرعة التطبيقات 

التي تراها أراحت المواطنين كثيرًا في بعض التعامالت.

لنصف  اآلن  المجال  وأترك  عبداللّه  مهندس  يا  أشكرك  أنا 

المتداخلين. لإلخوة  الساعة 

األسئلة والتعليقات

نبدأ باألخ صالح بطيش أراد أن يكون عنده مداخلة شفهية.

مداخلة: األستاذ/ صالح بطيش: ■

والشكر  عبداللّه  للمهندس  شكرًا  وبداية  عليكم،  السالم 

موصول لرئيس الجلسة ولراعي المنتدى.

 Digital( الرقمي  يسمى  وما  التقني  الهجوم  حقيقة 

المجاالت،  جميع  في  وعميق  كاسح  هجوم   )Technology

بداية بتسديد الفواتير ثم باستخراج الرخص واالستمارة وأخيرًا 

التجارة اإلكترونية.

الوظائف  من  الجديدة  النوعية  الهجوم،  هذا  هل  سؤالي: 
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لهذا  وصاحية  مواكبة  جامعاتنا  وهل  جديدة؟  وظائف  تطلب 

التقليدي؟ مسارها  في  زالت  أما  التوجه؟ 

المحاضرة: المهندس/ عبداللّه بن محمد المحيسن: ■

سيخلف  هل  االصطناعي  الذكاء  أو  اإللكترونية  التجارة 

بطالة؟ أعتقد أنه في مجال العمل التجاري مثالً كمستودعات 

يخلف  قد  اإللكترونية  التجارة  في  تتعامل  وأشياء  ومصانع 

الثورة المعلوماتية  بطالة، وقد يستغني عن موظفين. لكن هذه 

أخرى.  وظائف  تخلف  قد  والتقنية  اإللكترونية  التجارة  عن 

ومثل ما تفضلت هل الجامعات مثالً جاهزة لتخريج خريجين 

واللّه ال  هذا  المستقبل  قرأوا  أو  الشيئ؟  لهذا  كفؤ  وخريجات 

علم لي فيه، لكن أتوقع أنه من ضمن رؤية 2030 أنه ال بد أن 

الثاني. السؤال  أما  الحسبان.  في  هذا  يأخذ 

اللحيدان: هل الجامعات جاهزة؟ـ 

المحيسن: نعم أنا أجبت على هذا السؤال.ـ 

اللحيدان: التحول الرقمي.ـ 

أعتقد ـ  أنا  واللّه  رقمي؟  مجتمع  نحن  هل  المحيسن: 

من  له  ومعّد  2020م،  في  بداياته  الرقمي  التحول  أن 

تفضلت  وكما  كتثقيفي  لكن  والوزارات،  الحكومة  قبل 

ما  هذا  من  وشيء   )Digital Society( الرقمي  المجتمع 

العربية  المنطقة  وفي  المنطقة  هذه  في  نحن  علم.  عندي 

نحن  هل  لكن  ما،  نوًعا  متأخرًا  يأتي  التحرك  دائًما  كلها 
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جاهزون اآلن؟ يعني من واقع اطالعي البسيط والمتواضع 

أننا لسنا جاهزين اآلن، ولكن المستقبل عند اللّه سبحانه 

وتعالى.

مدير الندوة: الدكتور/ فهد بن عبداللّه اللحيدان: ■

فيه سؤال هنا من الدكتور محمود شلبي يقول فيه: إًذا نحن 

السماح  تم  لماذا  المحلية،  اإللكترونية  التجارة  تشجيع  بصدد 

تفضل. )saudi.souq.com(؟  موقع  بشراء  أمازون  لشركة 

المحاضر: المهندس/ عبداللّه بن محمد المحيسن: ■

لعلك تجاوب أنت يا دكتور.

مدير الندوة: الدكتور/ فهد بن عبداللّه اللحيدان: ■

واللّه حقيقة ما فيه شك اليوم نحن في مجال تجاري مفتوح 

نريد  نحن  ونقول  أنفسنا  نعزل  أن  نستطيع  وبالتالي ال  عالمي، 

فقط األسواق لنا. يمكن سمعتم قبل األسبوع الماضي أن أوبر 

)Uber( اشترت كريم )kareem( بحوالي 3 مليار وزيادة تقريبًا. 

كريم )Kareem( هي منتج محلي أقيم في دبي يمكن حوالي 

تستطيع  فما  اشترتها   )Uber( وأوبر  سنوات،  أربع  أو  ثالث 

ا وكبير وأنا  حقيقة تمنعها؛ ألنك أنت اآلن في وضع منافس جدًّ

ما أرى فيها تهديًدا وكذا. هذه تجارة عالمية وال بد أن نشارك 

فيها، وبالتالي أريد من األخ الدكتور محمود شلبي أن يحضر 

لمزيد من توضيح وجهة نظره.
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مداخلة: الدكتور/ محمود شلبي: ■

إذن  المحلية  التجارة  نشجع  نحن  إذا  بالسؤال،  المقصود 

الشركات  وتلتهم  المحلي  السوق  تدخل  العالمية  الشركات 

المحلية، وبالتالي تقطع علينا أي فرصة أن تكون عندنا شركات 

محلية تقدر تنافس، ألنه خالص المنافسة انقطعت من البداية. 

المحلية  الشركة الصغيرة  هو كشركة عالمية دخل وقضى على 

المنطقة ال  المحلية في  فالمقصود أن الحكومات  بدايتها،  في 

الصغيرة. الشركات  تدعم  أن  بد 

مدير الندوة: الدكتور/ فهد بن عبداللّه اللحيدان: ■

saudi.souq.( كوم  دوت  سعودي  اليوم  نظرة.  هذه  طيب 

ثم  المحليين  الشباب  من  مجموعة  قبل  من  أنشئت   )com

قصدي. هو  هذا  لبيعها،  جيدة  فرصة  وجدت 

الدكتور/ محمود شلبي: وما ظهر بديل. ■

الدكتور/ اللحيدان: المفروض يكون فيه بديل مثل مكتوب 

)Maktoob.com( قبل فترة اشترتها ياهو )Yahoo( وبالتالي ال 

بد أن يكون فيها تنافس.

المحاضر: المهندس/ عبداللّه بن محمد المحيسن: ■

يا إخوان أقول لكم قصة، حاجة حصلت اآلن. فيه شركات 

هنا  الدفع  لكن  وشراء  بيع  اإلنترنت  طريق  عن  بضائع  ترسل 

نقًدا فكيف يعني؟ صعب أنك ترسل بضاعة من الصين أو من 

أمريكا أو من الهند أو من بريطانيا والدفع نقًدا، كيف عملوا؟ 
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جاء رجل صيني، فكر وقال أنا أستلم، أدفع لكم. أستلم المبالغ 

منهم وأدفع لكم نيابة عنهم. قال: كم تعطوني؟ قالوا: نعطيك 

13ريال مثالً على كل بيعة. قال: تم، قال: كلم أوبر )Uber( أو 

كريم هنا قال: أريدكم توردون البضاعة هذه للشخص الفالني 

النقد وترسلونه  تم. وتحضرون  قالوا:  ريال  وتأخذون عليها 8 

لنا، قالوا: تم. فهو أخذ كم؟ أخذ 5 رياالت وهو جالس بالصين 

وهو ال يدري عن المنطقة هنا وال شيء. يعني الدنيا فرص.

مدير الندوة: الدكتور/ فهد بن عبداللّه اللحيدان: ■

هي  بل  وكذا،  وشراء  بيع  في  ليس  اآلن  نحن  يذكرني  هذا 

حقيقة في أهمية ما يسمى بالناتج الفكري، إبداعات وابتكارات 

التجارة  في  سمعتوها  كما  مثالً  كريم  أو   )Uber( أوبر  معينة. 

بدأت بحوالي 100 ألف بين ثالثة أشخاص، سعودي ونمساوي 

وباكستاني، ثم تطورت في عام 1433هـ/ 2012م وبيعت قبل 

أسبوع وكذا تقريبًا بثالثة مليارات دوالر. هي كانت فكرة معينة. 

ا إذا طّورت  فاليوم نحن في وقت فيه األفكار لها قيمة كبيرة جدًّ

فيها.

أنا أريد أن أسمع مداخلة للدكتور محمود عمار. حيّاك اللّه 

يا دكتور.

مداخلة: الدكتور/ محمود عمار: ■

هذا  لصاحب  الجزيل  الشكر  الرحيم.  الرحمن  اللّه  بسم 

المنتدى الذي يجمعنا بين فينة وأخرى وعلى مائدة من الفكر 



514

والثقافة المتجددة التي تمس واقعنا وتنظر إلى المستقبل بعين 

فاحصة متأملة، ويستضيف رجاالً أفذاًذا كما سمعنا هذه الليلة 

من رجلين فارسين متمكنين من فنيهما كل التمكن.

ألخينا  الشكر  أن  كما  جزيالً،  شكرًا  الندوة  لمقدم  الشكر 

أبرزها  كثيرة،  نقاط  على  المحيسن  عبداللّه  المهندس  الفاضل 

هذا التواضع الذي بدأ فيه متواضًعا وأنكر ذاته بشكل ملحوظ، 

من  كثيرًا  فيها  عرض  التي  الفكاهية  الروح  تلك  الثاني  واألمر 

المواقف.

نبيع  كنا  بأننا  ا  جدًّ مهم  بأمر  المحاضرة  هذه  من  خرجت 

ويًدا  مواجهة  والمشتري  البائع  وجود  بشرط  قبل  من  ونشتري 

بيد، وبوجود عملة تتعامل بها ماديًّا يدفعها المشتري لصاحب 

السلعة. اليوم تغيرت الوجوه، يمكن أن تتم المبايعة بين اثنين ال 

المستقبل. في  افتراضية  قيمة  أو  وبقيمة مؤجلة  يلتقيان 

الحضارة  قفزتها  التي  الهائلة  القفزة  على  يدل  هذا  حقيقة 

يمتد  وكيف  آخر  حال  إلى  حال  من  انتقلنا  وكيف  المعاصرة، 

في  نعيشه  الذي  الكبير  التطور  هذا  مع  األفق  امتداد  اإلنسان 

تجعل  التي  العولمة  بظالل  علينا  يلقي  والذي  األيام،  هذه 

وعد  ما  وهذا  واحدة.  مسيرة  وفي  واحد  بوتقة  في  كله  العالم 

اللّه سبحانه وتعالى عباده في أن تتجلى لهم الحياة ويسهل لهم 

الوجود ويخلق ما ال يعلمون وهذا بتوفيق اللّه وقدرته وما كانوا 

وبتدبيره  اللّه  إال بحكمة  يستطيعوا ألن يصلوا لشيء من ذلك 
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في التدرج الحضاري منذ أن كان اإلنسان يمشي على قدميه، 

ثم ركب الحيوان، ثم ركب السيارة، ثم ركب الصاروخ وهكذا 

تطورت الحياة. لو ترجع للوراء في أقل من ثالثين عاًما لم يكن 

الجوال شيئًا معروفًا، كان معجزة عقلية فإذا يصبح لنا قريًنا يعني 

نكتب الرسالة اآلن فإذا بها تصل إلى أمريكا وإلى أقاصي الدنيا 

في اللحظة التي تنتهي فيها أنت من الكتابة. هذا فتح من اللّه 

وتعالى. سبحانه 

إلى  يتبادر  ذاتها.  حد  في  وجميلة  مفيدة  محاضرة  حقيقة 

اإلنسان  مصير  ما  نراه:  الذي  الفكري  اإلزدحام  هذا  الذهن 

هذه  في ظل  ما مصيره  الوسائل؟  بهذه  عليه  اللّه  امتّن  الذي 

االكتشافات الكبيرة التي ربما قللت من أهمية وجود اإلنسان؟ 

كهرباء.  )بزر(  تدار  اآلن  بشرية،  بأيٍد  تدار  كانت  المصانع 

األجهزة كانت تدار بحركة اإلنسان فإذا بها تدار بإشعاع معين. 

المعمل أصبحنا ال نحتاج  كنا نحتاج إلى50 عامالً في هذا 

هذه  بعد  البشرية  مصير  سيكون  كيف  واحد.  عامل  إلى  إال 

أيًضا إلى تكدس قيام شركات عالمية  الحالة أال يؤدي ذلك 

االقتصاد  عمالقة  كان  كما  األموال،  أيديها  في  تتكدس  كما 

الكبار الذين كانت تتجمع في أيديهم 90%. نحن ال نشكو أن 

الدول الغنية تملك من االقتصاد 80% من اقتصاد العالم وأن 

الدول الفقيرة تملك 80% من السكان و20% من االقتصاد، 

هم يملكون 20% من السكان ويملكون 80% من االقتصاد. 
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إذن ما مصير البشرية بعد هذا وتكدس األموال في هذه. هل 

يمكن في وقت من األوقات تغني عن التعامل بالعملة وتصبح 

العملة شيئًا ال لزوم له. 

شكرًا لك يا دكتور.

مدير الندوة: الدكتور/ فهد بن عبداللّه اللحيدان: ■

اللّه  جميلة،  مداخلتك  فيك.  اللّه  وبارك  خيرًا  اللّه  جزاك 

يعطيك العافية.

اآلن فيه سؤال من الدكتور محمود شلبي، هل يمكن اعتبار 

خدمات  ضمن  من  الين(  )أون  التعليم  اإللكتروني،  التعليم 

تفضل. اإللكترونية،  التجارة 

المحاضر: المهندس/ عبداللّه بن محمد المحيسن: ■

هذا  التعليم  مقابل  مبلغ  تدفع  فيه  نعم  اإللكتروني،  التعليم 

تتعلم في مكانك  إنك  الشبكة،  العملية عن طريق  وسهل لك 

أعتقد أن هذا يخرج عن  المعهد، فال  أو  الجامعة  لهذه  وتدفع 

اإللكترونية. التجارة  صميم  في  إنما  اإللكترونية،  التجارة 

مدير الندوة: الدكتور/ فهد بن عبداللّه اللحيدان: ■

جزاك اللّه خيرًا.

السؤال قبل األخير: موقع علي بابا موقع معروف ومشهور، 

خصيًصا  منافس  هو  وهل  به؟  رأيك  ما  صيني.  موقع  وهو 

لألمازون؟ وهل له نفوذ في العالم العربي والسعودية؟
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المحاضر: المهندس/ عبداللّه بن محمد المحيسن: ■

إنما   ،)Jack Ma ما  )جاك  أسسه  صيني  موقع  الحقيقة  هو 

ا. وقد ينافس. وأنا ذكرت المنافسة في غضون  موقع مشهور جدًّ

والمتاحة  ا  جدًّ المشهورة  المواقع  من  يعتبر  إنما  المحاضرة، 

ينافس  أم في أي مكان آخر متاح. وقد  للكل، سواء كنت هنا 

أمازون وقد تشتريه، فالشركات العمالقة يا إخوان تتنافس اليوم 

التقنية  وتتزاوج غًدا أو يشتري بعضها البعض. أذكر في مجال 

األخرى  إحداها  واقتلعت  تنافست  ا  جدًّ كبيرة  عمالقة  شركات 

واشترتها مثل ما تفضل الدكتور عندما تكلم عن أمازون وسوق 

دوت كوم، وكذلك هنا كريم وأوبر. أعتقد يوم من األيام علي 

بابا تشترى، هذا توقعي.

مدير الندوة: الدكتور/ فهد بن عبداللّه اللحيدان: ■

وّدعك  »وما  اسمه:  كتاب  لدي  كدعاية  وليس  كمثال  أنا 

ربك« كتطبيق لما يسمى التجارة اإللكترونية. التوزيع التقليدي 

في المكتبات متعب، يعني تذهب المكتبات وهكذا. لكن في 

شركة  وجدت  الرياض  في  الكتاب  لمعرض  األخير  المعرض 

اسمها »جملون« توصل الكتاب إلى القارئ في أي مكان في 

منطقة الخليج بدون مقابل، يعني تكلفة الشحن بدون مقابل، 

لك  توصله  رياالً  بأربعين  قيمته  الكتاب  هذا  تقول  مثالً  يعني 

بأربعين رياالً تأخذه من المكتبة وتوصله لك إلى بيتك مباشرة. 

جيدة،  وغيرها  جملون  شركة  الشركة،  فكرة  الحقيقة  في  وهذه 
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التكلف  ا دون  كبير جدًّ إلى عدد  الكتب  الثقافة، توصل  تدعم 

وغيرها. المكتبات  أماكن  إلى  الذهاب  إلى 

هي شركة أردنية، لكن لديها مستودعات هنا في المملكة.

الدكتور/ محمود عمار: ■

لم يعلق على حديثي.

مدير الندوة: الدكتور/ فهد بن عبداللّه اللحيدان: ■

كثيرة  تساؤالت  وأثار  ا،  جدًّ وكبير  ضاٍف  حديثك  حقيقة 

تطورات  من  تصيبنا  التي  الدهشة  معيًنا،  شيئًا  أذكر  أنا  ا.  جدًّ

عجيبة حتى المتخصصين نقف حائرين حقيقة. أذكر ألقيت في 

هذا المكان اللطيف قبل عدة سنوات محاضرة عن الشبكات 

ألني  المستهام؛  المحب  كالم  فيها  وتحدثت  االجتماعية، 

بشكل  مثالبها  أذكر  ولم  فيها،  الناس  أبغِّض  ولم  متخصص، 

فالمختصص  أخونا.  ذكر  ما  مثل  متوازنة،  ذكرتها  وإنما  كبير، 

د. ذكرت أن هؤالء الشباب بدأوا في الفيس  يذكرها بإيقاع محدَّ

بوك واليوتيوب وغيرها، ثم دعيت إلى مكان آخر في الرياض 

أللقي نفس المحاضرة، وحينما بدأت رفع أحدهم يده وقال: 

تريد؟ قال:  الشبكات، قلت: ماذا  نريدك تمدح  ياسر ال  أبا  يا 

بحركة  نعم  قلت:  شرّها.  من  نتخلص  كيف  تعلمنا  أن  نريدك 

هل  اإلنترنت،  عن  السلك  اسحب  قلت:  نعم،  قال:  واحدة، 

تستطيع؟ ال تستطيع طبًعا. اليوم نحن قدرنا أن نعيش في واقع 

أن  ا،  جدًّ كثيرة  أشياء  منا  يتطلب  وهذا  ومتطور  ا  جدًّ عجيب 
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اإللكتروني  الهجوم  هذا  تواجه  كيف  مستنفرين.  دائًما  نكون 

نريد  إنما نحن  نفسه.  للغرب  الواضح  فيه  والتجاري؟ والغلبة 

الشيء  هذا  نريد  نتكاسل،  وأالَّ  نيأس  وأالَّ  الهمم  نستحث  أن 

ا. وصولنا للعالمية  الذي فتح لنا لعلنا نجد فيه مجاالً كبيرًا جدًّ

وصول منتجاتنا للعالم. اآلن توجد رسائل معينة فيها، فكما هم 

يستفيدون منها نحن كيف نستفيد منها؟ ولذلك أنا أؤكد دائًما 

والناتج  الفكري.  الناتج  ما يسمى  أن نحرص على  نريد  اليوم 

وكيف  تتطور؟  أن  يمكن  وكيف  الجيدة،  األفكار  هو  الفكري 

يمكن تباع وتستثمر بشكل كبير؟ ولذلك أسئلتك حقيقة أسئلة 

المهندس  إذا  فيها. وهذا هو ردي عليها إال  فعليًّا نحن نحتار 

له رد عليها. عبداللّه 

المحاضر: المهندس/ عبداللّه بن محمد المحيسن: ■

تكلم  لما  الدكتور  أن  فكرت  أنا  عليها.  إجابة  عندي  ما  أنا 

إجابة ألسئلة  عندي  ليس  والحقيقة  أسئلة.  وليس  تعليًقا  يعني 

الدكتور.

أنا أدعو الشباب وغير الشباب لبعض األفكار التي تأتي حالًّ 

للمشاكل وهذا جيد. مثالً ليس جيًدا إنك تسبب مشكلة. هذا 

مشكلة  تصنع  ال  مشكلة،  تسمي  أنت  أنك  مثل  ما  نوًعا  شيء 

لكن تسمي مشكلة، لكن األحسن من ذلك أن تحل المشكلة، 

إذا أنت سميت مشكلة حللتها. فهناك أفكار أدعو الشباب إليها، 

تفكر  واحد  يا  أنت  تقنيًّا.  حلها  أريد  المرور  مشكلة  حل  مثالً 
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في حل اإلزدحام المروري بالطريقة التقنية، تعمل تقنية تخترع 

تقنية تبتكر لك مجموعة تقنية وتبيعها. 

أيًضا موضوع الحج، الحج األفكار فيه منفتحة، يعني عندك 

الهدي، األضاحي، األشياء هذه في الحج يريدون لها حلوالً، 

مثالً  كذلك  فيها.  يفكروا  أن  الشباب  فأدعو  كثيرة  المشاكل 

الحج. حمالت 

أدعو  المنبر  هذا  من  وأنا  له.  ساحل  ال  بحر  هذه  واألشياء 

الشباب التقنيين للتفكير. وهكذا تتولد األفكار وتتالقح األفكار، 

تنجح  ذلك  وبعد  بفكرة  سواء  ويأتون  أربعة  ثالثة  مع  يمشي 

ال  ما  القطار  فاتنا  نحن  األفكار.  تبرز  هكذا  فيبيعونها،  الفكرة 

كثيرًا. نفكر  أن  نستطيع 

مدير الندوة: الدكتور/ فهد بن عبداللّه اللحيدان: ■

ا، مثل ما  أرجع فعليًّا أقول نحن اليوم أمام تحديات كبيرة جدًّ

الرياض أقصد  التي قلتها في جنوب  قلت قضية المحاضرات 

اآلن اإلنترنت مفتوح بالكامل، ال تستطيع أن توقف اإلنترنت في 

ا. ولذلك  البيت وكذا، مع أنه تعرف فيه عرًضا ألشياء كثيرة جدًّ

الناشئة،  قلوب  في  اإليماني  الجانب  تدعيم  إلى  بحاجة  نحن 

وكذا لكن ال تستيطع أن تراقبهم بشكل كامل.

حقيقة نحن في الدقائق األخيرة من المحاضرة والفرصة اآلن 

للدكتور عبدالعزيز الُعمري. تفضل.
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إبراهيم  ■ بن  عبدالعزيز  الدكتور/  األستاذ  )المضيف(: 

لُعمري: ا

عبداللّه  المهندس  الكريمين  ضيفينا  خيرًا  اللّه  جزاكم 

دكتور  كلمة  أضفنا  ألننا  قليل  قبل  علّي  زعل  الذي  المحيسن 

بدكتور وهذا على مسؤوليتكم،  لست  فيقول:  اللّه خيرًا،  جزاه 

وأقول: نعم، أنت أستاذ للدكاترة. وهذا خطأ مطبعي ونمسحها 

تواضعك. من  وهذا  تزعل.  وال 

الدكتور فهد اللحيدان جزاه اللّه خيرًا أيًضا. 

وقد أفادونا في هذا الموضوع. ومما أعجبني الحقيقة ما 

طرحه المهندس عبداللّه أنه يتكلم من وجهة نظر كمتخصص 

لها  القانونية والشرعية والنظامية  الناحية  الحاسب، وقال  في 

للقضاء  العالي  والمعهد  الشريعة  كليات  أن  وأبشركم  أهلها. 

بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية والمعاهد المتخصصة 

في جامعة أم القرى وفي الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة 

وفي جامعة طيبة وفي جامعة الملك عبدالعزيز وغيرها تشتغل 

األنظمة  حول  العلمية  الرسائل  من  العديد  وهناك  وتواكب. 

الحمد  ولِلّه  ولسنا  الموضوعات  بهذه  المرتبطة  والتشريعات 

ا فيما  في هذا الجانب في آخر الركب، بل نحن متقدمون جدًّ

يتعلق باألنظمة والتشريعات التي تساير أصول الفقه وأصول 

الجانب  هذا  اللّه  شاء  إن  ولذلك  عندنا  الموجودة  الشريعة 

كثيرًا. مغطى 
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الحقيقة أنا مثل ما ذكر المهندس عبداللّه قضية الخدمات، أنا 

أريد خدمة أريد تيسيرًا لهذه الخدمة حتى أدفع الثمن، ال يهمني؛ 

ألنه أدفع الثمن أكثر إذا لم تتيسر لي الخدمة. والحقيقة في هذا 

إنما هو  أفشي سرًّا  وأنا ال  الجوازات،  ننسى جهود  المجال ال 

معروف. أفاجأ قبل عدة أشهر أطلب جوازًا ألن لي بصمة، أرسل 

الصورة الحديثة في الموقع أضيف رسم 20 رياالً أو 30 رياالً 

والعنوان الوطني، من الغد يأتيني الجواز جاهزًا بل األعجب من 

هذا أنه بعد ساعة تأتيني صورة )scan( للجواز كما هو. إذا كنت 

أريد أن أطلب تأشيرة ألي دولة من الدول تكون فيها المعلومات 

أمام  رياالً  الـ20  تعني  ماذا  عليه.  يشكرون  تقدم  وهذا  وافية. 

ما  بعد،  أظنها  معروفة  الرسمي  الجواز  قيمة  طبًعا  الخدمة؟ 

وضعوا لي 10 سنوات ارتفعت أكثر. هذه ال عالقة لها بالخدمة 

ا  ذهبت عندهم أو عندك، لكن الـ 20 رياالً للتوصيل اعتبرها جدًّ

الرياض من أجل أن أبحث عن  ما تساوي لفتين عند جوازات 

موقف أو غير ذلك. خدمات حقيقة متقدمة. 

يضيع  سابًقا  كنا  قديًما،  عانى  بعضنا  ولعل  العدل،  كتابة 

يومك كامالً ألجل تأخذ وكالة. اآلن تعبىء الوكالة في البيت، 

وإذا كنت مستعجالً تذهب إلى كتابة العدل. أذكر وأنا متأكد 

أني لم آخذ 5 دقائق وأنا خارج بالوكالة؛ ألني عبيتها وأخذت 

الرقم وعند كاتب الضبط حولني إلى كاتب عدل، وفي لحظة 

طبعها عندما تأكد من الهوية، وخالل 5 دقائق، فوفر لي جهًدا 



523

أنه  أنها أيسر من هذا  ووقتًا. فوجئت بهذه الخدمة قبل شهر 

الرقم  أدخل  أن  العدل  كتابة  من  الجوال  على  رسالة  يأتيني 

السري الخاص بك اآلن الذي وصل على جوالك يأتيك رقم 

خاص خالل ثواٍن، ال أقول دقائق تكون وكالتك قد أنجزت 

وعنوان الرابط لكي تطبعها.

الخدمات  فقضية   . فتشكر  ا  جدًّ كبيرة  إخوان  يا  الخدمات 

المهندس عبداللّه جزاه اللّه خيرًا تحدث عن الجامعات وكان 

عندنا في المنتدى الندوة قبل األخيرة عن الجامعة اإللكترونية 

إن  وقال:  الموسى،  عبداللّه  الدكتور  فيها  وتحدث  السعودية 

كمقرات  الجامعات  باختفاء  تتنبأ  الكبرى  العالمية  الجامعات 

للطالب، وأن التعليم سيكون في الجانب األكاديمي بنفس القوة 

والجودة، وكذا لكن عن بعد وأنت في بيتك تلتقي بالمحاضر 

المعلومة وإلى غير ذلك من األمور. وتمتحن وتأخذ 

)الِشيبان(  نحن  علينا  وينبغي  أبينا،  أم  شئنا  اختلف  العصر 

أم  شئنا  أنباؤنا  هم  الحالي.  العصر  بواقع  أبنائنا  مع  نتعامل  أن 

أبناءكم  )علموا   : علي  قال  كما  جلينا،  غير  جيل  أبينا 

أن  علينا  نعلمهم،  أن  علينا  زمانكم(،  غير  لزمان  خلقوا  فإنهم 

نربط قلوبهم باإليمان والقيم. ونسأل اللّه سبحانه وتعالى لهم 

وحده،  األب  من  وليس  اللّه  من  والخوف  والثبات  الصالح 

كثيرًا. اتسعت  فاألمور 
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مما أعجبني كذلك إشارات المهندس عبداللّه إلى أن المواقع 

التجارية تستشعر ماذا تريد. أنا قبل أيام ألني حجزت عن طريق 

تريد  تقول:  رسالة  جاءتني  رمضان  في  مكة  إلى  المواقع  أحد 

مكة انظر أسعار التذاكر هذه عندك، انظر الفندق في مكة، نحن 

نعطيك سعرًا من اآلن؛ ألن رمضان اقترب يعرفون أني حجزت 

عن طريقهم، أو بلد آخر ذهبت إليه في الصيف فتأتيني رسائل 

لك  عندنا  لك،  نحجز  تعال  وتقول:  تذكرني  أخرى  مواقع  من 

عرض، عندنا لك كذا. شركات الطيران التي ركبت عليها تتابعك 

أن  تفكر  أن  قبل  تذهب،  أن  قبل  يسبقك  بحيث  استشعار،  في 

تذهب لغيري ابق معي. هي قضية، تجارة لكن تجارة ذكية.

أنا  قليل  قبل  الكتب  من  إليه  فهد  الدكتور  أشار  ما  الحقيقة 

وأعوذ باللّه من كلمة أنا لدي هارد ديسك )Hard Disk( صغير 

فيه 50 ألف مجلد أضعه في حقيبة الكمبيوتر وتصحبني مكتبة 

في  نحن  مرات.   5 أو   4 يمكن  الخاصة  مكتبتي  قدر  ضخمة 

عصر مختلف. وقيمة هذا العصر هو الزمن واختصار الوقت. 

كل هذه الخدمات اختصاٌر للوقت. والتجارة مهارة اسمحوا لي 

أطلت. أنا كزبون لن أنظر إلى الخدمة الفالنية لخدمة السيارات، 

إذا اعطيتني قطعة الغيار بـ 600 ريال وأنا أجدها من الخارج 

بـ 300 )ماذا يهم؟( حتى لو أن الشركة لي سأترك الشراء منها 

ا. وأذهب إلى غيرها، ولذلك قضية المنافسة مهمة جدًّ

اللّه لهذا المنتدى سنضطر أن يكون يوم  اللقاء القادم بإذن 

األحد بدل يوم السبت وهو مبدئيًّا األحد الثاني من شعبان بإذن 
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اللّه ألن هذا اللقاء تأخر ثالثة أسابيع تقريبًا. الثاني من شعبان 

بإذن  اللعبون،  فواز  الدكتور  للشاعر  شعرية  أمسية  فيه  سيكون 

تعالى. اللّه 

أسأل اللّه أن يحفظنا وإياكم من كل سوء ومكروه وأن يحفظ 

هذه البالد وأهلها، وأن يسدد كل من يخدمها سواء أكان قائًدا أم 

مقوًدا وأن يرفع راية الدين، وأن يكفينا شر األشرار إنه ولّي ذلك 

والقادر عليه.

وأكرر الشكر والترحيب بضيفينا الكريمين.

فمن  للمنتدى  اإللكتروني  الموقع  على  سيبقى  اللقاء  هذا 

الجوال  خالل  من  اآلن  يستطيع  أخرى  مرة  يشاهده  أن  يريد 

المنتدى  الثاني عشر لحصاد  المجلد  اللّه في  إن شاء  وسينزل 

والحمد لِلّه لدينا ما ال يقل عن ثمانية أشخاص للترتيب الفني 

الكاميرات  تجميع  وبعد  استثناء،  بال  أشكرهم  اللقاء.  لهذا 

والصوتيات سينزل )يوتيوب( خاص بهذا اللقاء. وحيَّاكم اللّه.

مدير الندوة: الدكتور/ فهد بن عبداللّه اللحيدان: ■

إدارة  على  باإلشراف  تشريفي  لك  خيرًا، وشكرًا  اللّه  جزاك 

عبداللّه  المهندس  محمد  أبا  المهندس  أخانا  وأشكر  الندوة 

المحيسن على هذا اللقاء. وأشكر لكم على حسن االستماع، 

ونسأل اللّه أن ينفعنا بما قلنا ويوفقنا في أمورنا جميًعا. والسالم 

وبركاته. اللّه  ورحمة  عليكم 
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صورة مختارة من الندوة
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