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”نيابة عن فريق جميل سكوير أود أن أتمنى لكم عاًما جديًدا رائًعا مليء 
بالنجاح واالزدهار. يسرنا أن نبلغكم بأننا سنرفع المستوى في خططنا في 
عام ٢٠٢٠ من خالل تقديم التحسينات والتجديدات والخدمات والمرافق التي 
ترقى إلى المعايير التي تتوقعونها من جميل سكوير. يعمل فريقنا بال كلل 

لترجمة قيمنا وأهدافنا إلى خطط عملية تهدف إلى تحقيق الرضاء التام 
للمستأجرين وضيوفهم“. 

 أسامة البطران - الرئيس التنفيذي

لقد كان عام 2019 عاًما رائًعا في جميل سكوير، من أهم إنجازاتنا هو أننا قمنا بتحقيق مستوى عاٍل من التفاعل 
مع أفراد مجتمعنا وشركائنا القيمين. لقد أجرينا أكثر من ١١ ١فعالية وأطلقنا مجموعة من المرافق ووسائل

من أهم قيمنا في جميل سكوير هي خدمة 
المجتمع ولذلك فإننا نهدف إلى نشر الوعي 

حول األمور التي قد تغير حياة الناس في 
غالبية الفعاليات التي أجريناها مع شركائنا.

كـــيف تســـتعد لـــسنة 
جديدة مليئة بالنجاح

١. قم بتدوين إنجازاتك: سواء كانت كبيرة أو صغيرة. خذ وقتك وفكر في 
كل شهر مضى ودون كل شيء. إذا لم تقم بتقدير ما أنجزته في السابق فلن 

در أبًدا ما ستفعله في المستقبل!  تستطع أن ُتتقِّ

٢. قم بإنشاء قائمة بأكبر الدروس التي تعلمتها: هناك طريقة رائعة 
للتحضير للعام الجديد وهي إنشاء قائمة تضم أكبر الدروس التي تعلمتها 

من العام الماضي.

٣. قم بوضع خطة لألشهر الـ 12 القادمة: قم بتدوين 
أهدافك للعام بأكمله باإلضافة إلى أهداف أصغر تساعدك 
على الوصول إلى أهدافك الرئيسية. ثم قم بإنشاء مخطط 

تفصيلي لكيفية تحقيق هذه األهداف بجدول زمني.

2019 عام مليء بالفعاليات! ترقبوا المزيد في العام الجديد

الراحة والخدمات مع مراعاة جميع المالحظات والتعليقات التي تلقيناها 
منكم خالل العام الماضي.
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األصـوات الـتي تـقدمـوهـا مـن خـالل أجهـزة قـياس الـرضـا هـي 
دائــمًا محــل تــقديــرنــا واحــترامــنا فهــي تــساعــدنــا عــلى تــقييم 
نـجاحـنا فـي االرتـقاء بـمرافـق وخـدمـات جـميل سـكويـر. حـيث 
حــققنا نســبة ٩٤٪ مــن فــئة أصــوات راضــون جــًدا مــن أصــل 

١٤،٠٢٨ تصويت في الربع الرابع من عام ٢٠١٩.

أصواتكم جدًا مهمة!
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يستمر تعطشنا لخدمة مجتمعنا في 
االزدياد ولكم الفضل في ذلك! قمنا 

بالتعاون مع مستشفى جامعة الملك عبد 
العزيز في جدة بالشراكة مع إل جي في ١٦ 
أكتوبر إلجراء حملة للتبرع بالدم في مكتب 

رقم ٨٠٦ في الطابق الثامن من المبنى. 
كرمكم هو مصدر إلهام كبير لنا. ترقبوا 

حمالت التبرع بالدم التي نخطط للقيام بها 
بالتعاون مع شركائنا في عام ٢٠٢٠!

أنقذتم العديد من األرواح!

حملة التوعية بسرطان الثدي ٢٠١٩
 نود أن نتقدم بالشكر لجميع أعضاء مجتمع جميل سكوير الذين شاركوا بفعاليات المساهمة في

دعم جمعية زهرة للتوعية بمرض سرطان الثدي التي أقمناها في يوم 24 أكتوبر بالشراكة مع
شركة برايس ووترهاوس كوبرز (مكتب جدة)  وبالتعاون مع مستشفى الملك

فهد بجدة ومستشفى الدكتور غسان نجيب فرعون وفندق ذا فينيو
 وحلويات اوديت باريس وكشك تصوير بوز. شكر خاص للمنظمين

 والمشاركين والمتحدثين الرسميين: الدكتورة صباح الحداد والدكتور

 عديل من مستشفى غسان نجيب فرعون والدكتور محمد ساقب

من مستشفى الملك فهد على جهودهم في إنجاح هذه الحملة.

نود أن نعرب عن عميق شكرنا وتقديرنا لرئيس 
مجموعة السنبلة السيد سامر كردي على 

مشاركته المؤثرة والملهمة للغاية.

محــمد صــيام 



نود أن نتقدم بالشكر لمستشفى الملك فهد بجدة 
ووزارة الصحة على إقامة حملة لقاح االنفلونزا لخدمة 

أعضاء مجتمع جميل سكوير في يوم ٥ نوفمبر ونود أن 
نقدم شكر خاص لفريق المستشفى على جهودهم في 
إنجاح هذه الحملة حيث تم تطعيم أكثر من ٤٠٠ شخص.

تجنب اإلنفونزا في جميل سكوير

شكر خاص لـشركة استرا زينيكا على التنظيم الناجح والمساهمة 
في نشر الوعي لمجتمعنا الغالي علينا من خالل فعالية التوعية 
بمرض سرطان الرئة التي أقيمت في يوم ٢٨ نوفمبر في جميل 

سكوير تحت عنوان ”لم يعد مخيفًا كما كان“. 

بالنيابة عن جميع أفراد أسرة جميل سكوير نود أن نشكر
نتمنى لك التوفيق روتن

نظافة المبنى. نتقدم له بجزيل الشكر 
والتقدير ونتمنى له التوفيق والنجاح.

التوعية بسرطان الرئة
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 حملة موڤمبر للتوعية

بسرطان البروستاتا
مجتمعنا هو مصدر قوتنا! نحن فخورون بأن نكون 

جزًءا من فعاليات التوعية بمرض سرطان البروستاتا 
التي أقمناها في يوم ٢٥ نوفمبر بالشراكة مع شركة 
برايس ووترهاوس كوبرز (مكتب جدة). شكر خاص 

للمنظمين والمشاركين والمتحدثين الرسميين: 
الدكتور أشرف أبو سمرة والمدربة مانا المتخصصة 
في رياضة الجيجونج والدكتورة رويدة اإلدريسي من 

مركز نيوترياليف والدكتورة فيفيان وهبي من عيد 
كلينيك وماء أوكسجينايزر من باب جدة والكب كيك 

الشهي من هاوس أوف كب كيك.

زميلنا روتن الذي سيغادر المملكة بعد أن عمل في المبنى 
ألكثر من ست سنوات متميزة ساهم فيها في الحفاظ على



مرحبًا بكم في داركم، نورتوا مطرحكم!
نـود أن نـرحـب بـموظـفي شـركـة بــروكـتر وغـامـبل عـلى بـدء دوامــهم الـرسـمي 
وبــدء عــملياتــهم الـيومـية فـي مــكتبهم الجـديـد فـي جــميل سـكويـر. ـنأمـل أن 

ـيوفـر لـكم ـتواجـدكـم فـي الــمبنى بــيئة عـمل رائــعة.

”أقــدر وجــود فــريـقكم مــعنا الــيوم، مـن يـومـنا األول 
بـدأنـا نشهــد لحــظات إيـجابـية فـي جــميل سـكويـر“ 

SMO/Employee Relation P&G KSA - وابــل جــمجوم

١٠ سنوات من الشراكة الناجحة وللقصة بقية!
لـقد كـان مـن دواعــي فخـرنـا وســرورنـا دائــًما أن نــكون مــقرًا 

ـرز (مــكتب جــدة). يـسعدنـا أن  ـرايـس ووتــرهــاوس كـوـب لشـركـة ـب
ـرز  ـرايـس ووتــرهــاوس كـوـب نــعلن عـن تجـديـد عـالقـتنا مـع ـب

ا الخــتياركــم #جـميل_سـكويـر وســيكون  لــسنوات قـادمـة! شــكًر
بــإذن هللا عـنوانـكم لــلتميز دائــًما ونـأمـل أن يــعكس ذلـك عـلى 

مـعايـير شـركـتكم الــعالــمية ذات الــسمعة الــطيبة.

 ”نقدر جهود إخواننا في جميل سكوير، ننتهز
 فرصة هذه المناسبة لتقدير مستوى

 الشراكة بيننا حيث أكملنا عشر سنوات
 وجددنا العقد لخمس سنوات قادمة“

PwC Tax Partner - ياسين أبوالخير
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مسيرة نجاح ملهمة تدعم رواد األعمال السعوديين!

بدأ السيد رامي القليطي ممارسة مهنة المحاماة كمحامي سعودي 
طموح في عام ٢٠٠٣ وتزامن ذلك مع صدور نظام المحاماة في المملكة 

العربية السعودية، وعمل حينها في أحد مكاتب المحاماة المعروفة والتي 
كان لها تعاون مع شركات قانونية أجنبية عريقة، وتدرج خالل تلك الفترة 

من محامي متدرب إلى شريك ومدير، كما ترافع في المحاكم القضائية 
بجميع أنواعها ودرجاتها.

تأسس مكتب رامي القليطي للمحاماة عام ٢٠١٢، حيُث تم اختيار جميل سكوير ليكون مقرا رئيسيا 
للمكتب لما يتمتع به المبنى من مزايا ومواصفات تجعله العنوان األمثل لنا، ويقدم المكتب 

خدمات قانونية متكاملة  لقاعدة متنوعة من العمالء، وتشمل التقاضي و التحكيم واالستشارات 
القانونية والتوثيق، كما يقدم المكتب استشارات قانونية متخصصة في القانون التجاري والمدني 

وحوكمة الشركات والملكية الفكرية ونظام العمل والعمال.

متى تأسس مكتب رامي القليطي للمحاماة وماهي 
الخدمات التي يقدمها؟

استمراريتكم هو شرف لنا، ما هي أهم األسباب التي حافظت على بقائكم 
في جميل سكوير مدة ٨ سنوات؟

نقدم لكم مكتب رامي القليطي للمحاماة الذي يقدم خدمات قانونية متكاملة.

أصبح جميل سكوير بالنسبة لنا ولعمالئنا جزء من هوية المكتب ، واستمرارنا فيه يعكس مدى نجاحنا ، كما أن ما يميز 
جميل سكوير التطور المستمر في خدماته ومرافقه ونشاطاته االجتماعية

تعتبر االستشارة القانونية من أهم النصائح التي على كل رائد أعمال أن  يتلزم 
بها لمعرفة اإلجراءات القانونية الواجب اتباعها في تأسيس كيان المنشأة، 
ووضع اإلطار القانوني األمثل لممارسة نشاطها، وآلية تأسيس بنية تحتية 

قانونية لها للحفاظ على حقوقها وتأمينها من المخاطر ،  كما أنصح رواد 
األعمال بالمبادرة في حماية حقوقهم في الملكية الفكرية عن طريق تسجيلها 

بالطرق النظامية أمام الجهات المختصة 

تماشياً مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ هناك توجه واضح في دعم 
المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ما هي النصيحة القانونية التي 

تقدمها لرواد األعمال؟

نبذة مختصرة عن المحامي رامي القليطي:
شريك مؤسس في رامي القليطي للمحاماة واالستشارات القانونية، محام ومستشار قانوني، محكم معتمد من وزارة 
العدل، موثق معتمد من وزارة العدل، خبير معتمد في محاكم المملكة، عضو أساسي في الهيئة السعودية للمحامين، 

عضو في اتحاد المحامين العرب، مستشار وممثل لعدد من الشركات العالمية، شارك وترافع في قضايا خارج 
المملكة، كاتب قانوني في عدد من الصحف وشارك في عدد من الندوات والمؤتمرات القانونية.



 إبراهيم أبوطالب
 مدير العمليات

رقم الهاتف: 012-6010509  
italeb@jameelsquare.com

 شادي السبع

 مدير التأجير

رقم الهاتف: 0545516430 
salsaba@jameelsquare.com 

 عمر عالء

 مدير الصيانة

رقم الهاتف: 4086 32 0543 
aalaa@haljgroup.com

 روبيرتو مونتيرو

 مهندس الصيانة

رقم الهاتف: 012-6010504 
roberto@jameelsquare.com
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للتواصل مع فريق إدارة جميل سكوير:

نحن فخورون بعائلتنا!
نود أن نعبر عن فخرنا بأفراد من عائلتنا في 

فريق األمن والسالمة: عبدالهادي غانم وجابر 
النجعي ونتقدم لهم بجزيل الشكر والتقدير 

على أدائهم المتميز خالل الربع الرابع من عام 
٢٠١٩، ونخص بالشكر زميلنا مفرح الصبياني 

ونبارك له لحصوله على لقب أفضل موظف 
لهذا الربع من هذا العام وأيضًا على ترقيته إلى 

مساعد مشرف األمن والسالمة.

رجــعنالــكم بــالــفطور 
ــداوي الشهـــي مـع  الجــ

الـــمعلم مـــراد شــربــجي! 
حـــظينا بــبدايــة أســـبوع 

مـــميزة فـي جــميل 
ــواء  ســكويــر مـع االجــ

ــكبدة عــلى  ــميلة والــ الجــ
الـــصاج الــلذيــذة. 

عروض غداء خاصة ألعضاء مجتمع جميل 
سكوير فقط!

انضموا إلينا في مطعم فوغو دي تشاو البرازيلي الذي يقدم 
تشكيلة واسعة من االطباق البرازيلية المميزة من الستيك 

وأسياخ اللحوم مع خصم ٢٠% لموظفي الشركات المستأجرين 
في ميدان جميل.

**كل ما عليكم فعله هو تقديم كرت العمل/هوية الموظف 

لالستفادة من العرض**

يسعدنا االإعالن عن إعادة افتتاح منطقة 
الجلوس الخارجية في سكوير كافيه في مبنى 

جميل سكوير 
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