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المشروع :إنتاج الكليجا
الموقع :حائل

أم مهجــورة تعــول ثالثــة أبنــاء ،وتعمــل فــي إنتــاج الكليجــا والبهــارات والنعنــاع الحائلــي ،حيــث بــدأت

ـاج متواضــع وتنامــى حتــى صنعــت لهــا عالمــة تجاريــة متميــزة بجــودة إنتاجهــا بمســمى (شــهد
بإنتـ ٍ
حائ ــل) .ب ــدأت (ش ــعيع) مش ــروعها اإلنتاج ــي من ــذ عامي ــن بع ــد أن تدرب ــت عل ــى ي ــد س ــيدة مس ــنة،
وم ــع الممارس ــة ب ــدأت التوج ــه للس ــوق النس ــائي الش ــعبي وس ــط حائ ــل وتس ــويق منتجاته ــا إل ــى
أن أصبح ــت تغط ــي مدين ــة حائ ــل ،ث ــم توس ــعت حت ــى وصل ــت محافظ ــات غ ــرب المملك ــة وجنوبه ــا،
إضافـــة إلـــى التصديـــر إلـــى دولـــة اإلمـــارات عـــن طريـــق شـــركات الشـــحن .لديهـــا حاليـــا  17فرنـــا
ً

وعجانـــة كبيـــرة ،وعنـــد توســـع أعمالهـــا وظفـــت بعـــض فتيـــات الجيـــران براتـــب ومكافـــأة إضافيـــة،

وتس ــعى إل ــى تش ــييد معم ــل خ ــاص به ــا.

ـزال وعم ــارة دوري ــن بش ــقق إلي ــواء أبنائه ــا ،كم ــا
ي ــدر مش ــروعها دخ ــا جي ــدا كف ــل له ــا أن تبن ــي من ـ ً

تمكنـــت بفضـــل اللـــه ثـــم بمشـــروعها مـــن إرســـال ابنهـــا األول لدراســـة الطـــب الشـــرعي فـــي
بريطاني ــا عل ــى حس ــابها ،كم ــا ي ــدرس الثان ــي ف ــي إح ــدى الجامع ــات الس ــعودية حي ــث اش ــترت ل ــه
س ــيارة ،ي ــدرس ابنه ــا الثال ــث عل ــوم الحاس ــب ف ــي الجامع ــة.

أثــر المشــروع علــى شــعيع (أم غــادة) وأســرتها بعــد توســع مجــال دخلهــم ،وشــاركت فــي مهرجــان

الصح ــراء ف ــي حائ ــل ع ــن طري ــق الهيئ ــة العام ــة للس ــياحة واآلث ــار ،وتلق ــت كذل ــك عرض ــا للمش ــاركة
ف ــي مهرج ــان رال ــي حائ ــل الق ــادم ،ومهرج ــان الجنادري ــة للت ــراث والثقاف ــة.

تقدم ــت (أم غ ــادة) لقس ــم المش ــاريع اإلنتاجي ــة لتس ــتحق بجديته ــا وإنتاجه ــا المتمي ــز الدع ــم ألكث ــر

م ــن م ــرة ،حي ــث اتض ــح التحس ــن عل ــى دخ ــل األس ــرة بش ــكل كبي ــر.

