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األحساء ..واحة النخل والثقافة..
ا�ستطاعت واحة الأح�ساء مبا تتمتع به من �إرث تاريخي وثقايف واجتماعي ممتد �أن ت�سجل جناحاتها املتتابعة يف
حتقيق املكانة واحل�ضور الرتاثي وال�سياحي على امل�ستوى الإقليمي والعاملي ،فبعد �إعالن ت�سجيلها �ضمن قائمة
الرتاث الإن�ساين العاملي باليون�سكو ،مت اختيارها عا�صم ًة لل�سياحة العربية لعام  ،2019ثم حققت م�ؤخرًا �إجنازًا
جديدًا بدخولها مو�سوعة غيني�س بو�صفها �أكرب واحة نخيل يف العامل.
وما هذه الإجن��ازات املتوالية �إال �شواهد على ما تلقاه م�شروعات الواحة التنموية من دعم ورعاية من لدن
حكومتنا الر�شيدة بقيادة خادم احلرمني ال�شريفني ،و�سمو ويل عهده الأمني -حفظهما اهلل -وما حتظى به من
توجيهات ومتابعة من �سمو �أمري املنطقة ال�شرقية ،و�سمو نائبه ،و�سمو حمافظ الأح�ساء -حفظهم اهلل� ،-إلى
جانب ما تقدمه اجلهات املعنية بالتاريخ والرتاث وال�سياحة من جهود كبرية مقدرة لتحقيق اال�ستثمار الأمثل
ملا متتلكه واحة الأح�ساء من موروث تاريخي وعلمي وثقايف عريق ،وموقع ا�سرتاتيجي مهم جعل منها منارة
ح�ضارية وتراثية وبيئية جاذبة.
ومل تدخر جامعة امللك في�صل جهدًا منذ ت�أ�سي�سها عام 1395ه�ـ يف امل�ساهمة الد�ؤوبة لتعميق مكانة واحة
الأح�ساء تاريخيًّا وثقافيًّا وبيئيًّا؛ وتر�سيخ �أوا�صر العالقات الت�شاركية مع املجتمع املحيط بالواحة عرب منظومة
كلياتها وعماداتها ومراكزها ،ويف �ضوء هويتها امل�ؤ�س�سية احلديثة املتطلعة للم�ساهمة يف حتقيق الأمن الغذائي
واال�ستدامة البيئية ،حيث و�ضعت ن�صب عينيها خدمة حميطها البيئي واملجتمعي ،لت�ساهمَ يف الو�صولِ �إلى
م�ستهدف ر�ؤية اململكة  ٢٠٣٠الرامي �إلى حتقيقِ الأمنني الغذائي والتنموي من خالل خلقِ منظوم ٍة مُ�ستدام ٍة
ِ
والقيا�س ،والت�صني َع الغذائي ،وجتعلَ من متركزها يف واحة الأح�ساء واملنطقة ال�شرقية
َ
ت�ضم البحثَ  ،والتطويرَ،
ُّ
�شريكًا رئي�سً ا يف قطاعات الت�صنيع والتقنيات الغذائية ،لتكون يف م�ضما ِر التميزِ والتمايزِ وطن ًيّا و�إقليم ًيّا وعامل ًيّا؛
وحتققَ قفزاتٍ نوعي ٍة يف جماالت التعليم ،والبحثِ العلمي وال�شراك ِة املجتمعية ،واالبتكار وتنمية الأعمال،
م�ضطلع ًة بدو ٍر فاعل يف تعظيمِ م�ستوياتِ الأثرِ من مكان ِة واح ِة الأح�سا ِء التاريخي ِة واجلغرافي ِة واالقت�صادية.
كما و�ضعت اجلامعة خطتها ال�شمولية لت�سخري منظومتها التعليمية والبحثية واالبتكارية واال�ستثمارية للعمل يف
ت�سعة جماالت حيوية متثل �شرايني احلياة التنموية ،وهي :املياه ،والزراعة ،والبيئة ،والإدارة ،والتقنية ،وال�صحة،
والنقل ،والت�صنيع ،والطاقة� ،إلى جانب ا�ستمرارها يف حتقيقِ منجزاتِها عرب عددٍ من روافدِ التميز ،ومنها:
�أبحاث �أمرا�ض الدم الوراثية ،والإعالم الرقمي ،واملوهبة يف التعليم ،وال�سياحة ،والتعلم الرقمي ،واملخاطر
املالية ،والذكاء ال�صناعي ،والأمن ال�سيرباين.
�إن هذه الإجنازات الرائعة تعد خطوات ناجحة يف م�سار ت�سويق تراث الأح�ساء ،وتعزيز مكانتها ب�أن تكون
حمط �أنظار العامل ،و�إحدى نقاط اجلذب ال�سياحي ،وقد حر�صت احلكومة الر�شيدة �-أيدها اهلل -على دعم
التنمية امل�ستدامة ،ودفع عجلة النمو االقت�صادي من خالل تنوع امل�صادر ،وتو�سيع الآفاق اجلديدة لتحقيق
عوائد اقت�صادية �شاملة ،وهو ما يتطلب من جميع القطاعات تن�سيق اجلهود ،والت�ضافر لتعزيز منظومة العمل
التنموي والتطويري من جميع اجلهات والأفراد ،ويف �شتى املجاالت ،وت�سخري جميع الإمكانات التي وفرتها
القيادة الر�شيدة لدعم م�سرية هذه النجاحات التي ندونها باعتزاز وفخر يف �سجل تراثنا الوطني املجيد.

إن هذه
اإلنجازات الرائعة
تعد خطوات ناجحة يف
مسار تسويق تراث
األحساء

د.محمد بن عبدالعزيز العوهلي
رئيس جامعة الملك فيصل
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الأمري �أحمد بن فهد بن �سلمان
نائب �أمري املنطقة ال�شرقية

أمير الشرقية ونائبه
ومحافظ األحساء
يهنئون القيادة
بتسجيل واحة
األحساء «أكبر واحة
نخيل يف العالم»
رفع �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سعود بن
نايف بن عبدالعزيز �أمري املنطقة ال�شرقية
التهنئة خلادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان
بن عبدالعزيز �آل �سعود ،ول�صاحب ال�سمو امللكي
الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز ويل
العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع
 حفظهما اهلل  -بت�سجيل واحة الأح�ساء «�أكرب واحة نخيل يف العامل» يف مو�سوعة غيني�س
العاملية للأرقام القيا�سية.
ونوّه �سموه بالدعم ال�سخي والكرمي الذي
حظيت به الواحة منذ بدء �أعمال ت�سجيلها
6

�صاحب ال�سمو الأمري بدر بن حممد بن جلوي

حمافظ الأح�ساء

�ضمن قائمة الرتاث العاملي الإن�ساين ،وما �شملته الرعاية الكرمية من م�شروعات
حلماية املعامل الرتاثية فيها ،و�إحياء ودعم الزراعة عرب منظومة متكاملة من
احلزم التنموية ،وكذلك الدعم ال�سخي الذي عزز مكانة الأح�ساء ب�صفتها
ملتقىً للثقافات واحل�ضارة ،وبوابة تاريخية ربطت اململكة بالعامل.
وثمّن �أمري املنطقة ال�شرقية جهود �صاحب ال�سمو الأمري بدر بن عبداهلل بن
فرحان وزير الثقافة ،الفتًا النظر �إلى �أنّ هذا الت�سجيل هو �إحدى ثمار امل�شروع
الثقايف ال�شامل الذي يقوده �سمو وزير الثقافة ،بدعم ومتابعة من لدن القيادة
الر�شيدة � -أيدها اهلل  -التي حتر�ص على حماية كنوز اململكة وتاريخها ،وحماية
املواقع الرتاثية ،ب�صفتها ثرو ًة وطني ًة تبقى للأجيال ،و�شاهدً ا من �شواهد التطور
الذي �شهدته �أر�ض اململكة على مَ ّر الزمن.
و�أ�شار �سموه �إلى �أنّ هذا الت�سجيل ي�ضع على كاهل اجلميع واجب ًا بحماية
الواحة واملحافظة عليها ،والإ�سهام الفاعل بالتعريف بها ك�إحدى الوجهات
ال�سياحية التي تنعم بها اململكة ،معرب ًا عن �شكره لكل الفرق العاملة لإبراز تاريخ
الأح�ساء والتعريف برتاثها يف خمتلف املحافل وامليادين.
ومن جهته رفع نائب �أمري املنطقة ال�شرقية الأمري �أحمد بن فهد بن
�سلمان بن عبدالعزيز التهنئة خلادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن
عبدالعزيز -يحفظه اهلل -ولويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير
الدفاع الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه اهلل ،-بت�سجيل
يرفعجيني�س العاملية
األحساءمو�سوعة
غرفةيف العامل» ،يف
واحة نخيل
مجلس«�أكرب
واحة الأح�ساء
التهاني للقيادة
إدارة
للأرقام القيا�سية.
يحفظها اهلل -لتنميةقدمته القيادة
أمري ال�شرقية ما
وثمن نائب �
األحساء «أكبر
الر�شيدةواحة
تسجيل
بمناسبة
الرشيدة
وتطوير واحة الأح�ساء ،وتعزيز البنية التحتية يف الواحة ،وحتويلها �إلى نقطة
العالم»
عن يف
نخيل
العريقة ،بدعم ومتابعة حثيثة من
التاريخ واحل�ضارة
واحةللباحثني
جذب رئي�سة
لدن �أمري املنطقة ال�شرقية الأمري �سعود بن نايف بن عبدالعزيز الذي يويل قطاع
الرتاث والثقافة اهتمام ًا بالغًا ،ويحر�ص على �إبراز املنطقة وما تزخر به من
مواقع مميزة ،م�شيد ًا بجهود وزير الثقافة الأمري بدر بن عبداهلل بن فرحان،
يف حماية الكنوز الرتاثية يف اململكة ،ونقلها �إلى النطاق العاملي ،والتعريف بها.

كما رفع �صاحب ال�سمو الأمري بدر
بن حممد بن جلوي ،حمافظ الأح�ساء،
التهنئة خلادم احلرمني ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ،ول�صاحب
ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن
عبدالعزيز ويل العهد نائب رئي�س جمل�س
الوزراء وزير الدفاع -حفظهما اهلل،-
وللأمري �سعود بن نايف بن عبدالعزيز
�أمري املنطقة ال�شرقية ،ولنائبه الأمري
�أحمد بن فهد بن �سلمان بن عبدالعزيز،
وذلك بت�سجيل واحة الأح�ساء ك�أكرب
واحة نخيل يف العامل يف مو�سوعة غيني�س
العاملية للأرقام القيا�سية.
و�أكد �أن ذلك لي�س م�ستغربًا على
واحة الأح�ساء التي تُعد منطقة غنية ذات
مقومات كثرية ومتعددة ،و�أنها دائمًا
ما حتظى بدعم واهتمام كبري من لدن
القيادة الر�شيدة التي بدعمها ومتابعتها
ما زالت الأح�ساء حتقق الكثري ،حيث
مت ت�سجيلها قبل مدة كموقع تراث عاملي
�ضمن قائمة الرتاث الإن�ساين العاملي
لدى منظمة اليون�سكو ،كما مت الإعالن
ب�أنها عا�صمة ال�سياحة العربية لعام
 ،٢٠١٩والآن تُ�سجٍّ ل ك�أكرب واحة زراعية
يف العامل ،وكل ذلك يف وقت ق�صري،
مرتجمًا تلك اجلهود املبذولة التي حتظى
بها جميع مدن اململكة.
ت�صوير:دروي�ش �آل دروي�ش
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واحة األحساء..
أكبر واحة نخيل
يف العالم

بقلم :مدير التحرير

تستمر األحساء يف تسجيل إنجازات جديدة وحصد استحقاقات مبهرة ،معلنة
انضمامها إلى موسوعة «جينيس» لألرقام القياسية ،كأكبر واحة قائمة بذاتها
يف العالم؛ لتضاف بذلك إلى سجل اإلنجازات الوطنية.

8

إنجاز ثقايف عاملي

جاء �إعالن �صاحب ال�سمو الأمري فهد بن بدر بن فرحان
وزير الثقافة م�ؤخرًا عن ت�سجيل الأح�ساء ك�أكرب واحة نخيل يف
حامل معه �أ�صدا ًء وا�سعة يف الأو�ساط املحلية والإقليمية
العاملً ،
والعاملية ،حيث عرب ال�سعوديون مبختلف املناطق واملحافظات
وحول العامل عن فرحتهم بهذا احلدث العاملي املهم الذي
ي�سجل با�سم اململكة ،وذلك بف�ضل ما يحمله من دالالت ومبا
تتمتع به واحة الأح�ساء من مظاهر الرثاء البيئي والرتاث
الطبيعي� ،إ�ضافة للعمق احل�ضاري والإن�ساين.
وان�ضمت واحة الأح�ساء التي ت�ضم العديد من مواقع الرتاث
الوطني �إلى مو�سوعة «جيني�س» للأرقام القيا�سية ،بو�صفها
�أكرب واحة قائمة بذاتها يف العامل؛ �إذ ت�ضم مليوين ون�صف نخلة
تتغذى من طبقة املياه اجلوفية ال�ضخمة ،عرب  280بئرًا ،وعلى
م�ساحة تتجاوز  85.4كيلو مرت مربع ( 32.9مي ًال مربعًا).
كما تُعد �سه ًال خ�صبًا حم�صورًا بني �شاطئ اخلليج العربي،
و�صحراء الدهناء وال�صمان.
ويف ال�سياق ت�ؤكد وزارة الثقافة �أنها كانت وما زالت و�ستظل
ت�ؤمن بقوة الثقافة والرتاث الثقايف يف جمع النا�س واملجتمعات
لتحقيق التنمية امل�ستدامة ،مبينة �أن الثقافة تُعد جزءًا �أ�سا�سيًا
من ر�ؤية  2030و�ضمن �أهم مقومات جودة احلياة ،منوّهة
ب�أهمية احلفاظ على الرتاث الثقايف والطبيعي والعناية به،
م�ؤكدة �أن اململكة لديها تراث غني وتقاليد عريقة ومتنوعة
تنتمي لـ  13منطقة.
باكورة مشرقة

تولت هيئة الرتاث بوزارة الثقافة ،من منطلق �إميانها ب�أهمية
املحافظة على الرتاث الوطني مبختلف �أنواعه املادية وغري
املادية ،و�ضرورة تنميته وتطويره ليعرب عن الرمزية احل�ضارية
لتاريخ اململكة ،ومهمة تعريف املو�سوعة العاملية بواحة الأح�ساء؛
التي تعترب �أحد مواقع اململكة امل�سجلة يف قائمة الرتاث العاملي
بالأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة «اليون�سكو» ،حتى جنحت
يف ت�سجيل الواحة ك�أكرب واحة نخيل يف العامل.
ويف هذا اجلانب ي�ؤكد الدكتور جا�سر احلرب�ش الرئي�س
التنفيذي املكلف لهيئة الرتاث� ،أن تراث اململكة غني ويت�ضمن
�أوجهًا مادية وغري مادية ت�ستحق العناية واالهتمام والتطوير،
مبينًا �أن الهيئة تعمل وفق الإطار العام لال�سرتاتيجية الوطنية
للثقافة التي ا�ستمدت عنا�صرها من ر�ؤية اململكة  ،2030ووفق
�أف�ضل املمار�سات العاملية التي تتعامل مع الرتاث الوطني لي�س
كمنتج ثقايف فح�سب ،بل منتجٍ اقت�صاديٍ مولدٍ لفر�ص العمل،
وم�ساهمٍ يف الناجت املحلي الوطني.
ت�صوير:علي البجي�س
ت�صوير :علي عبداهلل املبارك
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وكانت «جيني�س» للأرقام القيا�سية قد
�سجلت «م�سرح مرايا» يف العُال �أكرب مبنىً
مغطىً باملرايا يف العامل يف العام احلايل،
�إ�ضافة �إلى ت�سجيل العديد من الإجنازات
الوطنية ،لتحقيقها جمموعة من الأرقام
القيا�سية ،وبهذا حتتل اململكة املركز
الثاين عربيًا يف عدد الأرقام القيا�سية يف
هذه املو�سوعة العاملية.
مكانة واحة األحساء

مل يكن �إدراج واحة الأح�ساء على قائمة
الرتاث العاملي التابعة لليون�سكو ،حم�ض
�صدفة ،بل �إنها املكانة التي ا�ستحقتها
بجدارة؛ حيث تعترب من �أكرب واحات
النخيل الطبيعية يف العامل ،حيث تنت�شر
فيها �أكرث من مليوين ون�صف نخلة منتجة
لأجود �أنواع التمور وكذلك زراعة الفواكه،
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التي تقدر بحوايل � 400ألف �شجرة فاكهة
يبلغ �إنتاجها ال�سنوي حوايل � 13ألف طن،
�أما املحا�صيل الزراعية الأخرى فت�ستحوذ
على ما م�ساحتها  1.800هكتار.
وتتميّز الواحة مبوقعها اجلغرايف
والتاريخي املهم ،الأمر الذي جعلها مبثابة
حلقة الو�صل بني احل�ضارات القدمية منذ

الدعم السخي
من قيادة اململكة عزز
مكانة األحساء وحولها إلى نقطة
جذب رئيسية للباحثين عن
التاريخ والحضارة

�آالف ال�سنوات ،بينما ترتفع الأرا�ضي
الزراعية للواحة عن �سطح البحر ما بني
 ،120و 160مرتًا ،مع انحدار ب�سيط من
الغرب �إلى ال�شرق .كما حتت�ضن الأح�ساء
عددًا من الظواهر الطبيعية والبيئة العامة
كالواحة الزراعية ،مبا فيها من عيون
ماء ،و�شبكة ري و�صرف ،مع �إطاللة على
اخلليج من جانب وال�صحاري من جانب
�آخر يف ظاهرة طبيعية فريدة.
ومتتاز الواحة بينابيعها املتدفقة
طبيعيًا ،ويعود ال�سبب الرئي�س الذي يجمع
املياه فيها �إلى �إحاطة �صدع الغوار بالواحة
ب�شكل هاليل؛ بحيث يبد�أ من اجلنوب
الغربي ابتدا ًء من جبل اخلرماء جنوب
الواحة بحوايل  20كيلو مرتًا ،ثم يتجه
�شما ًال مع انحراف قليل لل�شرق ثم يتجه
�شما ًال مع انحراف قليل للغرب� ،إلى �أن

ت�صوير:حممد اخلراري

ت�صوير:جعفر املخرق

ينتهي �شما ًال على بعد  20كيلو مرتًا من
الواحة.
ومتيزت الأح�ساء عرب تاريخها
بن�شاط زراعي كبري ،فعرفت �أ�ساليب
زراعية متنوعة و�أنظمة ري متطورة ،ومت
الك�شف عن قنوات ري متتد على طول
الأجزاء ال�شرقية لواحة الأح�ساء حتمل
املاء من العيون والينابيع �إلى الأرا�ضي
الزراعية .كما عا�صرت �آخر تغري
مناخي يف اجلزيرة العربية والفرتات
ف�ضل عما لها
الإن�سانية املتعاقبة فيها ً
من تاريخ ح�ضاري واقت�صادي ثري
و�إرث تراثي �ضخم.
يُ�شار �إلى �أن ت�سجيل الأح�ساء
يف اليون�سكو ،مت �ضمن ملف الرتاث
الثقايف الذي ت�ضمن  12مكوّنا ،مت
ت�صنيف املكونات �إلى ثالثة ح�سب

طبيعتها ،الأول مكونات طبيعية ،وهي �أربعة
(الواحة ال�شرقية ،والواحة ال�شمالية،
وواحة ال�سيفة ،وبحرية الأ�صفر) ،والثاين
مكونات �أثرية ويحتوي على موقعني (موقع
عني قنا�ص ،وموقع جواثا) ،والثالث مواقع
تراثية ويحتوي على �ستة مواقع (ق�صر
�إبراهيم ،وق�صر �صاهود ،وق�صر خزام،
وم�سجد جواثا ،وبيت البيعة ،واملدر�سة
الأمريية).
عناية اململكة بالتراث

تعي�ش اململكة الآن نقلة مهمة يف
جمال املحافظة على تراثها والعناية به
وا�ستثماره كمورد اقت�صادي ،حيث مت
ت�سجيل موقع واحة الأح�ساء �ضمن قائمة
الرتاث الإن�ساين العامل مبنظمة الأمم
املتحدة للرتبية والعلم والثقافة مبنظمة

«اليون�سكو» ،يف عام 2018م ،لت�صبح
بذلك خام�س موقع �سعودي ي�ضم للقائمة
بعد موقع مدائن �صالح يف عام ،2008
وحي الطريف بالدرعية التاريخية عام
2010م ،وجدة التاريخية عام 2014م،
ومواقع الر�سوم ال�صخرية يف موقعي جبة
وال�شومي�س مبنطقة حائل يف 2015م.
ويحاكي هذا الإجناز حر�ص الواحة
بدعم واهتمام وعناية قيادة اململكة
على �إعادة املكانة التاريخية واحل�ضارية
والطبيعية لها باعتبارها واحدة من �أهم
مواطن اال�ستيطان واال�ستقرار الب�شري
يف اململكة والتي تعود �إلى الألفية اخلام�سة
قبل امليالد ،الأمر الذي �أهّ لها للم�شاركة يف
املناف�سات الدولية لعجائب الدنيا ال�سبعة،
و�إدراجها �ضمن قائمة الرتاث الإن�ساين
العاملي.
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فيما رفع التهاني للقيادة الرشيدة
مجلس غرفة األحساء :تسجيل واحة
األحساء إقرار عاملي بقيمتها

الأ�ستاذ عبداللطيف بن حممد العرفج
رئي�س جمل�س �إدارة الغرفة

ت�صوير:عبداهلل العبداهلل

رفع رئي�س و�أع�ضاء جمل�س �إدارة غرفة الأح�ساء �أ�صدق
التهاين و�أخل�ص التربيكات ملقام خادم احلرمني ال�شريفني
امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود -يحفظه اهلل -ول�سمو ويل
عهده الأمني نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه
اهلل ،-مبنا�سبة ت�سجيل واحة الأح�ساء «�أكرب واحة نخيل يف
العامل» ،مبو�سوعة غيني�س العاملية للأرقام القيا�سية.
كما رفع املجل�س التهنئة والتربيكات ل�سمو �أمري املنطقة ال�شرقية
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سعود بن نايف بن عبدالعزيز و�سمو
12

نائب �أمري املنطقة ال�شرقية �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �أحمد بن فهد بن
�سلمان بن عبدالعزيز و�سمو حمافظ الأح�ساء �صاحب ال�سمو الأمري بدر
بن حممد بن جلوي �آل �سعود وكذلك معايل وزير الثقافة �صاحب ال�سمو
الأمري بدر بن عبداهلل بن فرحان �آل �سعود.
و�أكد املجل�س على الدعم ال�سخي الذي ظلت حتظى به واحة
الأح�ساء من القيادة احلكيمة -حفظها اهلل ،-ما �أهلها للحفاظ على
مكانتها احل�ضارية والتاريخية واالقت�صادية والثقافية ،بل وح�صد
عدد من الإجنازات واال�ستحقاقات امل�شرفة ،حيث مت ت�سجيلها
كموقع تراث عاملي مبنظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة

«اليون�سكو» و�سجلت �ضمن �شبكة املدن املبدعة يف «اليون�سكو» يف
جمال احلرف اليدوية والفنون ال�شعبية وكذلك اختيارها عا�صمة
لل�سياحة العربية لعام .2019
وعب املجل�س عن عظيم �شكره لكافة العاملني على ملف ت�سجيل
ّ
الواحة ،مثمنًا جهود معايل وزير الثقافة الأمري بدر بن عبداهلل بن
فرحان ،الذي يقود امل�شروع الثقايف التنموي الوطني ال�شامل ،ويحظى

عبدالعزيز بن �صالح املو�سى

ل�ؤي بن علي ال�صالح

يو�سف بن علي ح�سني الطريفي

عماد بن مهدي الغدير

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

ع�ضو جمل�س الإدارة

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

بدعم ومتابعة من لدن القيادة الر�شيدة -يحفظها اهلل -م�ؤكدًا التزام
الغرفة ببذل اجلهود وتعزيز التعاون وم�ضاعفة �أوجه الدعم وامل�ؤازرة
من �أجل النهو�ض بواحة الأح�ساء وتنمية �إن�سانها وتعزيز �إجنازاتها
وفقًا لدورها و�أهدافها ومبا يحقق م�ستهدفات ر�ؤية اململكة .2030
ومن جهته �أكد الأ�ستاذ عبداللطيف بن حممد العرفج رئي�س
جمل�س �إدارة الغرفة �أن ت�سجيل واحة الأح�ساء ك�أكرب واحة نخيل

حممد بن عبدالرحمن العفالق

لطيفة بنت عبداهلل �صالح العفالق

خالد بن �سعود ال�صالح

فهد بن حممد بوخم�سني

�صالح بن حممد �صالح امللحم

م�شاري بن عبداملح�سن اجلرب

ع�ضو جمل�س الإدارة

ع�ضو جمل�س الإدارة

ع�ضو جمل�س الإدارة

ع�ضو جمل�س الإدارة

�إلهام بنت عبداهلل علي اليو�سف
ع�ضو جمل�س الإدارة

يف العامل ميثل �إقرارًا عامليًا بالقيمة االقت�صادية وال�سياحية
والثقافية والتاريخية لهذه الواحة املعطاءة منذ �آالف ال�سنني،
ومينحها مكانتها الرفيعة التي ت�ستحقها ،كما يج�سد االهتمام
والدعم الكبري التي حتظى به من القيادة الكرمية حفظها اهلل
مما جعلها حتافظ على رقعتها الزراعية وا�ستدامتها عرب التاريخ،
داعيًا لال�ستفادة من هذا الإجناز يف متكني مزارعي الأح�ساء من
تطوير �أدواتهم ومنتجاتهم الزراعية و�أن�شطتهم ال�سياحية وتنمية
احلركة االقت�صادية وال�سياحية بالواحة.

ع�ضو جمل�س �إدارة غرفة الأح�ساء

ع�ضو جمل�س الإدارة

ع�ضو جمل�س الإدارة

الدكتور �إبراهيم املبارك
�أمني عام الغرفة

ونوّه العرفج مبقومات وموارد وطاقات الأح�ساء الهائلة
والواعدة وقيمتها ال�سياحية والرتاثية العالية ،م�ؤكدً ا �أهمية
ا�ستثمار هذا الإجناز من �أجل تعزيز مبادرات وجهود التعريف
بالأح�ساء ك�إحدى �أهم الوجهات ال�سياحية واال�ستثمارية والثقافية
التي تنعم بها اململكة ،وحتقيق املزيد من العوائد مبا ي�سهم يف
تنمية االقت�صاد املحلي وتنويع م�صادر دخل الواحة مبا يُ�سهم يف
�ضمان ا�ستدامتها ،مقدمً ا �شكره با�سم الغرفة جلميع من عمل
و�ساهم يف حتقيق هذا الإجناز الوطني.
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واحة الفرص

واحة النخيل والفرص االستثمارية
يقدم قطاع الزراعة يف األحساء -أكبر واحة نخيل طبيعية يف العالم ،-العديد من الفرص االستثمارية
الجذابة التي من املمكن أن تفتح املجال يف عدة مراحل سلسلة القيمة املضافة.

تطور األحساء

�شهدت حمافظة الأح�ساء تطورًا جوهريًا منذ اكت�شاف �أكرب
حقل نفط وغاز يف العامل الواقع يف املحافظة الذي �أ�سهم يف
توليد ازدها ٍر ونقل ٍة نوعي ٍة من النواحي االقت�صادية واحل�ضارية
واالجتماعية ،حيث �أ�صبحت الأح�ساء ت�ساهم بن�سبة  %26من
الناجت املحلي الإجمايل للمنطقة ال�شرقية وبن�سبة  %16من الناجت
املحلي الإجمايل للمملكة العربية ال�سعودية ككل.
وقد مثّل القطاع الزراعي على م ّر التاريخ �أحد �أهم
الن�شاطات االقت�صادية يف حمافظة الأح�ساء ،حيث �أن %35
من �أكرث من  60,000من�ش�أة ر�سمية يف املحافظة تعمل يف
قطاع الزراعة والرثوة احليوانية ،وهنا يُالحظ �أن الغالبية
العظمى من املزارع يف الأح�ساء هي �صغرية احلجم ومملوكة

لعوائل تعمل يف الزراعة على م�ستوى “الأ�سواق التقليدية”،
وه�ؤالء الفئة من املزارعني يبيعون �إنتاجهم �إلى جتار اجلملة
لعدم قدرتهم على الو�صول �إلى خدمات وم�ستوى �أ�سواق �أكرث
تنظيمًا ،ما كان �سببًا رئي�سا يف حمدودية حت�سني منظومة
�سل�سلة القيمة امل�ضافة.
�شهدت الأح�ساء خالل ال�سنوات املا�ضية ازديادًا �سريعًا يف عدد
�سكانها ،بحيث ارتفع �إجمايل عدد ال�سكان يف املحافظة مبعدل
منو �سنوي بلغ  %4.7من عام  2010لعام  ،2018ويجدر بالذكر
ب�أن القطاع اال�ستهالكي يف الأح�ساء يت�ضمن العديد من الفر�ص
اال�ستثمارية اجلذابة لوجود عدد من الفجوات يف قطاعات مثل
التعليم وال�صحة واللياقة البدنية.

ت�صوير�:أمين املحمد
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طبيعة ومقومات وتاريخ

الأح�ساء حمافظة عريقة ت�ضم �أكرث من  70موقعًا تاريخيًا يف عام
 ،2018مت االعرتاف بـ  12موقعًا تاريخيًا من قبل اليون�سكو كجزء من
قائمة اليون�سكو للرتاث العاملي .و ال يزال قطاع ال�سياحة يف الأح�ساء يف
املراحل الأولية من التطور مقارنة بالإمكانات التي متتلكها املحافظة
حيث يوجد لدى املحافظة عدد من املواقع ال�سياحية املتاحة للت�شغيل
من قبل القطاع اخلا�ص مبوجب اتفاقيات ت�أجري طويلة املدى.
ويف الوقت احلا�ضر ،وعلى الرغم من وجود العديد من الفر�ص املتاحة
للم�شاريع التنموية ال�ضخمة ،ال حتت�ضنالأح�ساء �أ ًيَا من تلك امل�شاريع.
�إن موقع حمافظة الأح�ساء اال�سرتاتيجي بالقرب من موارد �شركة
�أرامكو ال�سعودية يتيح للمحافظة الفر�صة ال�ستغالل بع�ض الفر�ص
التي مت �إبرازها يف برنامج تعزيز القيمة امل�ضافة الإجمالية لقطاع
التوريد (اكتفاء) مع الرتكيز على القطاع غري املعدين.
والواقع اليوم �أن لدى الأح�ساء العديد من العوامل املميزة التي ت�ؤثر
�إيجابًا على املحافظة ،ومن �أهمها :العوامل الدميوغرافية القوية واملوقع
اال�سرتاتيجي للمحافظة ،وكذلك وجود املوارد الطبيعية واملواقع ال�سياحية.
تتفق العديد من اجلهات احلكومية وال�شركات التجارية على توفر العديد
من الفر�ص اال�ستثمارية اجلاذبة يف خمتلف القطاعات يف الأح�ساء.
نظرة عامة

�أكرب واحة نخيل طبيعية يف العامل
تعترب الأح�ساء �أكرب واحة نخيل طبيعية يف العامل ،وقد �شكلت الواحة
دورًا مهمًا يف التجارة الدولية للمملكة .ظلت �أنظمة املياه والزراعة
التقليدية املوجودة يف املدينة دون تغيري حتى ال�سبعينيات عندما مت تطوير

�أنظمة الري لأنظمة �أحدث� .أما اليوم ،ف�إن الأح�ساء تتمثل يف
واحة نخيل كبرية ،ويتو�سط املحافظة عدد من القرى التقليدية
املت�صلة.
يعترب القطاع الزراعي الن�شاط االقت�صادي الرئي�س
للمحافظة ،مع �أكرث من  20,000هكتار من الأرا�ضي
الزراعية التي ت�ستمد مياهها من �أكرث من  60بئرًا
ارتوازيًا ،وتنتج الأح�ساء  36نوعا خمتلفا من الفواكه
واملنتجات الزراعية مثل التمور والليمون والبطاطا والأرز
والذرة والطماطم والنعناع.
يعترب التمر �أهم املحا�صيل يف واحة الأح�ساء ،لأنها
متثل حوايل  ٪ 93من جمموع الأرا�ضي املزروعة ومتثل
 ٪ 89من �إجمايل عدد الأ�شجار يف املحافظة .ويتم �إنتاج
�أكرث من  20نوعً ا من التمر اليوم يف الواحة ،وت�شمل �أنواع
التمور التي يتم �إنتاجها يف الواحة نوع متر اخلال�ص وهو
من �أف�ضل الأ�صناف املوجودة يف �شبه اجلزيرة العربية.
كانت واحة الأح�ساء م�شهورة ب�شكل خا�ص يف املنطقة
ب�إنتاج الأرز وت�صديره ،وبالتحديد ال�صنف احل�ساوي الذي
يتميز بلونه الأحمر .عادة ما يزرع الأرز مع اخل�ضراوات
مثل الب�صل والبامية والباذجنان والفا�صوليا والطماطم.
�أما الغالبية العظمى من املزارع يف الأح�ساء هي مزارع
عائلية �صغرية تعمل يف «ال�سوق التقليدي» .بالإ�ضافة �إلى
ذلك ،هناك ن�شاطات معاجلة حمدودة ل�سل�سلة القيمة تتم
يف املحافظة .توجد عدة ثغرات يف �سل�سلة القيمة الزراعية
التي ميكن ا�ستغاللها عند �إجراء تقييم تف�صيلي للقطاع.
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الغالبية العظمى من املزارع يف الأح�ساء هي مزارع عائلية ومزارع �صغرية
احلجم مملوكة للقطاع اخلا�ص وتعمل يف «ال�سوق املحلي».
يختار ه�ؤالء املزارعون بيع �إنتاجهم �إلى جتار اجلملة يف وقت مبكر من �سل�سلة
الأن�شطة امل�ضيفة للقيمة وذلك ب�سبب �سعة التخزين املحدودة املتاحة لهم.
لدى ه�ؤالء املزارعني �إدارة �ضعيفة للأمرا�ض واحل�شرات وكذلك لديهم
معرفة حمدودة با�ستخدام املواد الكيميائية ومكافحة الآفات واملياه.
تنتج حمافظة الأح�ساء �أكرث من � 115ألف طن من التمور �سنويًا ،ما ميثل
�أكرث من  ٪10من �إجمايل �إنتاج التمور يف اململكة العربية ال�سعودية.
هناك �أن�شطة حتويلية حمدودة لتعزيز القيمة احلالية
	�إن �سوق ال�صناعات التحويلية للتمور �أقل من  ٪20من �إجمايل الإنتاج ،وتركز
مرافق ال�صناعة التحويلية احلالية يف الأح�ساء ب�شكل رئي�سي على التغليف
�سل�سلة الأن�شطة امل�ضيفة للقيمة للتمور مل يتم تطويرها بعد يف الأح�ساء ومل
يتم ا�ستغاللها ب�شكل كاف وتكون القيمة امل�ضافة من كل خطوة منخف�ضة،
خا�صة �أثناء �أن�شطة الإنتاج والتجهيز.
توجد فر�صة لتطوير مركز خدمات الأح�ساء «املحل الواحد» الذي يقدم
خدمات �شاملة لإدارة املزرعة وخدمات جتهيز ما بعد احل�صاد ل�صغار
املزارعني يف الأح�ساء مقابل ر�سوم �أو على �أ�سا�س تعاقدي يغطي خمتلف
مراحل �سل�سلة الأن�شطة امل�ضيفة للقيمة.

باملقارنة مع املحافظات الأخرى يف اململكة العربية ال�سعودية ،ف�إن
الأح�ساء حتتوي على �أكرب عدد من �أ�شجار النخيل يقدر مبليونني
ون�صف نخلة ،وكذلك �أكرب عدد من الأرا�ضي الزراعية اململوكة،
� 18ألف ار�ض زراعية .ووفقا لدرا�سة قدمها املركز الوطني
للنخيل والتمور ميكن ملركز خدمة منوذجي توفري اخلدمات ملا
ي�صل �إلى � 400ألف نخلة.

�سوق ت�صنيع التمور «�أقل ب  »٪20من �إجمايل الإنتاج ويقت�صر
ب�شكل �أ�سا�سي على التمور املعب�أة.
�أ�سواق التجزئة
متثل التمور امل�صدرة �أقل من  ٪10من �إجمايل الإنتاج؛
ال�صادرات منخف�ضة ب�سبب وجود �أمرا�ض يف النخيل ومنتجات
التمور غري امل�صنفة �أو غري املطابقة.
	ال يوجد تنوع يف �أنواع التمور التي ت�صل �إلى ال�سوق.

التمور يف العامل ،وقد �شهد الإنتاج املحلي ارتفاعً ا خالل
ال�سنوات املا�ضية.
تنتج حمافظة الأح�ساء �أكرث من � 115ألف طن متور �سنويًا،
متثل حوايل  ٪10من �إجمايل الإنتاج يف اململكة.
واحة الأح�ساء هي �أكرب واحة طبيعية يف العامل ،متتد على م�ساحة
� 20ألف هكتار.

ال يتم ا�ستغالل �سل�سلة الأن�شطة امل�ضيفة للقيمة يف التمور يف
الأح�ساء مبا فيه الكفاية .لقد حددنا فجوات واحتياجات حمددة
يف مراحل الإنتاج والتحويل.
زيادة �أمتتة العمل وا�ستخدام الآالت للتغلب على احلاجة �إلى
كمية كبرية من العمالة
تو�سيع املعرفة الفنية ل�صغار املزارعني لتح�سني ممار�ساتهم
الزراعية
احلاجة �إلى مكافحة الأمرا�ض واحل�شرات لتح�سني �إنتاجية
�أ�شجار النخيل
توفري للمزارعني املحليني الطريق �إلى الو�صول ملرافق
ال�صناعات التحويلية ما بعد مرحلة احل�صاد.

الغالبية العظمى من املزارع يف الأح�ساء هي مزارع �أ�سرية
�صغرية ،مملوكة ملكية خا�صة ،تعمل يف «ال�سوق املحلي» وال
ي�ستطيع �صغار املزارعني يف الأح�ساء الو�صول �إلى اخلدمات
واملعرفة مقارنة باملزارع الإنتاجية ال�ضخمة.
الإنتاج:
كاف من العمالة املاهرة ،خا�صة خالل فرتة
عدم وجود عدد ٍ
احل�صاد.
انخفا�ض �إنتاجية �أ�شجار النخيل ب�سبب �سوء �إدارة املزارع؛
لدى �صغار املزارعني معرفة حمدودة ب�ش�أن ا�ستخدام املواد
الكيميائية ومكافحة الآفات والري.
�أ�سواق اجلملة:
يبيع العديد من �صغار املزارعني منتجاتهم يف املزرعة ب�سبب
�سعة التخزين املحدودة املتاحة لديهم .والنتيجة هي تدفق
عدد كبري من التمور �إلى ال�سوق يف فرتة ق�صرية من الزمن
مما �أدى �إلى انخفا�ض �أ�سعار التمور.
�أن�شطة حتويلية حمدودة لتعزيز القيمة
القيمة امل�ضافة من كل خطوة يف �سل�سلة قيمة التمور منخف�ضة،
خا�صة �أثناء مرحلة التحويل.
�صناعات حتويلية:
تركز مرافق ال�صناعات التحويلية للتمور احلالية يف الأح�ساء
ب�شكل �أ�سا�سي على التغليف فقط.

تطوير مركز خدمات متكامل يوفر خدمات �إدارة املزرعة وخدمات
جتهيز ما بعد احل�صاد ملزارعي التمور ال�صغار يف الأح�ساء مقابل
ر�سوم �أو على �أ�سا�س تعاقدي يغطي خمتلف مراحل �سل�سلة القيمة:
الإنتاج (قبل احل�صاد و�أثناء احل�صاد) وحتويلها (ما بعد احل�صاد).
القيمة املحتملة من الفر�صة.
 2.5مليون نخلة بالأح�ساء.
 %91من �أ�شجار النخيل مثمرة.
� 62ألف كم مربع من الأرا�ضي مزروعة من النخيل.
 %29ا�ستخدام الري بالتنقيط.
� 18ألف قطعة �أر�ض زراعية مملوكة يف الأح�ساء.
 %15جمموع الأرا�ضي الزراعية يف اململكة العربية ال�سعودية.
باملقارنة مع املحافظات الأخرى يف اململكة العربية ال�سعودية ،ف�إن
الأح�ساء حتتوي على �أكرب عدد من �أ�شجار النخيل بعدد مليونني ون�صف
و�أي�ضا �أكرب عدد من الأرا�ضي الزراعية اململوكة بعدد � 18ألف ار�ض زراعية..
من خالل تطوير مركز خدمة «املحل الواحد» الذي ي�ستهدف
�صغار املزارعني يف الأح�ساء ميكن ا�ستغالل الفجوات املو�ضحة
�أعاله بالإ�ضافة �إلى ذلك ميكن ملركز اخلدمة توفري خدمات
الإر�شاد والتدريب ملزارعي الأح�ساء بال�شراكة مع �أو نيابة عن
جهات حكومية مقابل ر�سوم خالل فرتة زمنية حمددة.
ووفقًا لدرا�سة قدمها املركز الوطني للنخيل والتمور ميكن ملركز خدمة
منوذجي توفري اخلدمات ملا ي�صل �إلى � 400ألف �شجرة نخيل.

إنتاج التمور يف ازدياد

تعترب اململكة العربية ال�سعودية من بني �أكرب منتجي وم�صدري فجوات يف سوق إنتاج تحويل التمور

سلسلة قيمة التمور

الإنتاج� ،أ�سواق اجلملة ،التحويل� ،أ�سواق التجزئة
تغطي خطوة الإنتاج الأن�شطة املنفذة قبل احل�صاد و�أثنائه،
يف حني �أن الأن�شطة يف خطوة التحويل جزء من مناولة ما بعد
احل�صاد وت�شمل التخزين والتنظيف والفرز والتدريج والتعبئة.
معظم املزارع صغيرة الحجم

الفرصة االستثمارية
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املؤسسة العامة للري..
دور تـاريـخي رائد فـي
استدامة الواحة

ت�صوير :قابيل حممد علي غوا�ص
18

يقف

مشروعان

استراتيجيان

كــبــيــران يف واحـــة األحــســاء،
كشاهدين تاريخيين ىلع جهود
ومبادرات ودعم الدولة لحماية
واستدامة واحة األحساء وتحسين
وضع البيئة الزراعية واملزارعين،
حتى نجحت يف دخول موسوعة
«غينيس» لألرقام القياسية كأكبر
واحة قائمة بذاتها يف العالم.

املؤسسة العامة للري ..دور رائد

تُعد امل�ؤ�س�سة العامة للري م�ؤ�س�سة
حكومية عامة ا�ستحدثت مبوجب قرار
جمل�س الوزراء رقم ( )187وتاريخ
1439/4/15هـ لتحل حمل هيئة الري
وال�صرف بالأح�ساء التي �أن�شئت عام
1392هـ بهدف القيام ب�أعمال �إدارة
وت�شغيل و�صيانة م�شروع الري وال�صرف
بالأح�ساء ،الذي نفذته الدولة �آنذاك
لتحقيق جملة من الأهداف الزراعية
والتنموية يف واحة الأح�ساء من خالل توفري
مياه الري للحيازات الزراعية والعمل على
حت�سني و�ضع البيئة الزراعية.
وتتولى امل�ؤ�س�سة التي تتمتع ب�شخ�صية
اعتبارية وا�ستقالل مايل و�إداري مرتبطة
بوزير البيئة واملياه والزراعة� ،إدارة ن�شاط
الري يف عموم مناطق وحمافظات اململكة
وتقوم بت�شغيله وتطويره وتنقل �إليها جميع
امل�س�ؤوليات واملهام املتعلقة بالري ،وكذلك
اجلهات احلكومية العاملة يف جمال الري
كالإدارة الوطنية للري التي كانت تتبع
لوكالة املياه بوزارة البيئة واملياه والزراعة.

امللك في�صل يفتتح م�شروع هيئة الري وال�صرف بالأح�ساء

الزراعية القدمية يف العامل والتي حافظت عرب �آالف ال�سنني على ح�ضارتها
وا�ستدامتها ،وذلك بف�ضل عدد كبري من العيون الطبيعية التي كانت مياهها تتدفق
دون �ضخ طوال العام .ولتطوير وحت�سني نظام الري وال�صرف التقليدي الذي كان
�سائدً ا بالواحة لآالف ال�سنني والذي كان يتمثل يف وجود نظام واحد للري وال�صرف
معًا ،مبعنى عدم وجود نظامني منف�صلني حيث تن�ساب مياه العيون العذبة للمزارع يف
قنوات ترابية ،و يف الوقت نف�سه ت�ستقبل هذه القنوات فوائ�ض مياه ال�صرف الزراعي،
وبالتايل حتظى املزارع املجاورة للعيون والقريبة منها مبياه جيدة ،بينما تروى املزارع
البعيدة والواقعة يف �أطراف الواحة مبياه عالية امللوحة ن�سبيًا ب�سبب اختالطها مبياه
ال�صرف الزراعي.
مشروع الري والصرف وواحة
ومبرور الوقت �أدت هذه املمار�سات �إلى تراكم الأمالح يف الرتبة يف �أطراف الواحة
األحساء
تتميز واحة الأح�ساء ب�أهمية تراثية وارتفاع م�ستوى املاء الأر�ضي مع انح�سار يف الرقعة الزراعية وانخفا�ض يف �إنتاجية
وتاريخية لكونها من �أكرب الواحات املحا�صيل ،لذلك قامت وزارة الزراعة واملياه �آنذاك ب�إن�شاء م�شروع الري وال�صرف
العدد ( )147نوفمبر  -ديسمبر 2020م
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وت�شغيله يف العام (1372هـ) ،معتمدة على
درا�سات مائية وزراعية قامت بها �شركة
ا�ست�شارية عاملية عام (1964م) ،وقامت
على �إثرها بتنفيذ امل�شروع �شركة �أملانية
مرموقة .و�شملت البنية التحتية للم�شروع
املرافق والإن�شاءات التالية:
تطوير عدد ( )32عينًا طبيعية وخف�ض
خمارجها وربطها بقنوات الري.
	�إن�شاء قنوات الري بطول ( )1500كيلو
مرت خمتلفة الأحجام من اخلر�سانة
امل�سلحة.
�شق طرق زراعية بطول ( )2000كيلو
مرت.
	�إن�شاء خزانات مياه.
ومن ثم مت تزويد املنطقة بنظام
حديث لنقل وتوزيع مياه الري من العيون
�إلى املزارع بالقنوات اخلر�سانية ونظام
مكمل له لل�صرف يقوم بتجميع مياه
ال�صرف من املزارع ونقلها عرب �شبكة من
امل�صارف املفتوحة �إلى بحريتني للتبخر تنمية مصادر املياه
خارج النطاق الزراعي.
ت�ستخدم امل�ؤ�س�سة عدة م�صادر ب�شكل
ومنذ ذلك الوقت يعترب امل�شروع متكامل لتوفري مياه الري ،وهي:
�أحد امل�شاريع املتميزة يف م�سرية التنمية
الزراعية باملنطقة ،حيث قام بدور كبري
يف املحافظة على الواحة الزراعية من
خالل حت�سني طرق الري وال�صرف ورفع
الإنتاجية الزراعية وزيادة الرقعة املزروعة
�إ�ضافة �إلى تخلي�ص الواحة من الربك
وامل�ستنقعات التي كان لها �أث ٌر �سلبيُّ على
ال�صحة العامة والبيئة.

الزراعة واملياه عام (1977هـ) ب�إجراء
درا�سة �شاملة لتقييم م�صادر املياه بالواحة،
تو�صلت خاللها �إلى �أن الإمكانات املائية
للعيون والطبقات اجلوفية الأخرى املرتبطة
بها حمدودة و�أن املزيد من �سحب املياه
�سي�ؤدي لن�ضوب العيون وفقدان امل�شروع
مل�صدره الوحيد ملياه الري.
ويف ظل التنمية امل�ضطردة والنمو
ال�سكاين باملنطقة وتزايد �سحب املياه من
جميع اجلهات والأهايل ،توالى ن�ضوب
العيون تدريجيًا حتى ن�ضبت �آخر العيون
يف العام (1996م) .ولتعوي�ض ما فقده
م�شروع الري وال�صرف من مياه العيون
تبنت �إدارة امل�شروع ا�سرتاتيجية تقوم على
االعتماد على م�صادر املياه غري التقليدية
كمياه ال�صرف ال�صحي املعالج و�إعادة
ا�ستخدام مياه ال�صرف الزراعي مع تقليل
�ضخ املياه اجلوفية من الآبار.

تناقص املياه ونضوب العيون

وبعد عدة �سنوات من ت�شغيل م�شروع
الري وال�صرف بد�أت املياه املتوفرة من
العيون يف التناق�ص من عام لآخر نتيجة
الزدياد �سحب املياه من الطبقة اجلوفية
املغذية للعيون ال�ستخدامات ال�شرب
وللأغرا�ض العمرانية وال�صناعية وكذلك
من قبل املزارعني غري امل�ستفيدين من
مياه امل�شروع ،ولتدارك الو�ضع قامت وزارة
20

مشروع
الري والصرف أحد
أهم املشاريع املتميزة يف
مسيرة التنمية الزراعية
باململكة

مياه ال�صرف ال�صحي املعالج
ثالثيًا :ت�ستفيد امل�ؤ�س�سة من ناجت
حمطات ال�صرف ال�صحي املعاجلة
ثالثيًا التابعة لوزارة البيئة واملياه
والزراعة بالريا�ض ،القطيف،
الهفوف ،العيون ،العمران ،وحمطة
�شركة �أرامكو ال�سعودية بالأح�ساء،
ومن �أهم مبادرات وخطط
امل�ؤ�س�سة التو�سع يف ا�ستخدام
مياه ال�صرف ال�صحي املعاجلة
وحت�سني ا�ستخدامها يف كافة مناطق
وحمافظات اململكة.

«الري» تحصل ىلع اآليزو  9001:2015يف املشاريع
والشؤون الهندسية
جنحت امل�ؤ�س�سة العامة للري ممثلة بقطاع امل�شاريع
وال�ش�ؤون الهند�سية م�ؤخرًا يف احل�صول على �شهادة
الآيزو لنظام �إدارة اجلودة  9001:2015 ISOوالتي
تُعنى مبراقبة م�ستوى اجلودة و�إدارة العمليات ما ي�ساعد
على تطوير �آلية �أداء الأعمال يف خمتلف املجاالت �ضمن
�إطار م�شروع �إن�شاء وتوثيق وتطبيق نظام �إدارة اجلودة
بامل�ؤ�س�سة.
وي�أتي هذا الإجناز تتويجً ا للجهود التي بُذلت على مدى
�سنة ون�صف من مرحلة الإعداد يف تطبيق نظام �إدارة
اجلودة املبني على هذه املوا�صفة العاملية يف التعامل مع
املخاطر والفر�ص ذات العالقة ب�سياق املنظمة و�أهدافها
وكذلك قدرتها على �إبراز توافقها مع متطلبات نظام حمدد
لإدارة اجلودة والوفاء با�ستمرار اخلدمات التي تقدمها.
ومن جانبه �أكد الدكتور ف�ؤاد بن �أحمد �آل ال�شيخ
يعب عن حجم
مبارك رئي�س امل�ؤ�س�سة �أن هذا الإجناز ّ
ونوعية جهود امل�ؤ�س�سة امل�ستمرة نحو تطوير وحت�سني
كافة نظم العمل لتحقيق �أعلى م�ستويات التميز وذلك مبا

الدكتور ف�ؤاد بن �أحمد �آل ال�شيخ مبارك

رئي�س امل�ؤ�س�سة العامة للري

يتما�شى مع ر�ؤية اململكة 2030م يف جمال �ضمان
اجلودة ورفع م�ستوى كافة اخلدمات املقدمة.

مياه ال�صرف الزراعي املعاد
ا�ستخدامها للري مب�شروع الأح�ساء.
مياه جوفية :ت�شكل حاليًا حويل %10
من �إجمايل كمية مياه الري مب�شروع
الأح�ساء ،وحوايل  %50من �إجمايل
كمية مياه الري مب�شروع القطيف� ،أما
يف م�شروعي اجلوف والأفالج ،فيتم
االعتماد بالكامل على املياه اجلوفية.
ومن �أبرز م�شاريع امل�ؤ�س�سة التي نفذت
�أخريًا بهدف رفع كفاءة ا�ستخدام مياه الري
والتو�سع يف ا�ستخدام م�صادر املياه غري
التقليدية كمياه ال�صرف ال�صحي املعاجلة
ثالثيًا كبديل للمياه اجلوفية غري امل�ستدامة:
م�شروع نقل مياه ال�صرف ال�صحي
املعاجلة من منطقتي اخلرب والدمام
�إلى الأح�ساء بطاقة (� )200ألفي مرت
مكعب يوميًا.

م�شروع حتويل �شبكة قنوات الري من
النظام املفتوح �إلى نظام نقل وتوزيع
با�ستخدام �شبكات �أنابيب مغلقة حتت
ال�ضغط مزود بنظام �آيل للتحكم
والت�شغيل (نظام �سكادا) مما �أدى
لرفع كفاءة ا�ستخدام املياه وت�سهيل
مراقبتها والتحكم يف جدولتها وتوزيعها
على املزارعني ،مع توفري �ضغط منا�سب
لدى املزارعني ميكن من تطبيق تقنيات
الري احلقلي احلديث داخل املزرعة.
تعزيز االهتمام باجلوانب التوعوية
والإر�شادية.
ويتبع للم�ؤ�س�سة عدد من امل�شاريع،
هي :م�شروع التح�سني الزراعي بالقطيف،
م�شروع تنميه الزراعة يف الأفالج ،م�شروع
الري وال�صرف بدومة اجلندل بالإ�ضافة
�إلى م�صنع تعبئه التمور بالأح�ساء.
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حافظ ىلع استدامتها البيئية والزراعية

منتزه األحساء الوطني
درع يحمي الــواحة من
خطر الرمال

22

 58عا ًما

يف مقاومة
التصحر ،وحماية الواحة من
ّ
خطر االنطمار بالرمال
الزاحفة

�إعداد وحترير :حممد العوي�س ومدير التحرير
ُيسهم مشروع حجز الرمال (منتزه
الحد من تدهور
األحساء الوطني) يف
ّ

الغطاء النباتي والطبيعي ،ومقاومة
التصحر ،وحماية األحساء من خطر
ّ

االنطمار بالرمال الزاحفة واستدامة
الرقعة الزراعية يف الواحة

خطر زخف الرمال

تتعر�ض �أجزاء من اململكة ب�صفة عامة واملنطقة ال�شرقية ومن
�ضمنها واحة الأح�ساء ب�صفة خا�صة �إلى زحف الرمال امل�ستمر،
الأمر الذي عجّ ل باتخاذ �سل�سلة من القرارات واملبادرات والربامج
واجلهود امل�ستمرة لوقف زحف الرمال من على الواحة التي تُعد �أكرب
الواحات الطبيعية القائمة بذاتها يف اململكة والعامل بح�سب مو�سوعة
غيني�س للأرقام القيا�سية ،من �أهمها� :إن�شاء م�شروع حجز الرمال.
ولقد ارتبطت الأح�ساء بالنخلة و�سكانها منذ الأزل ،فعلى �أر�ض
م�ساحتها ت�صل �إلى حوايل  85.4كيلومرت مربع ،تتوافر �أكرث من
مليونني ون�صف �شجرة نخيل مبا يف ذلك نخيل التمر ،التي تتغذى
من طبقة مياه جوفية �ضخمة ومروية من خالل تدفق �أكرث من 280
بئرًا ارتوازيًا ،مما ي�سمح بالزراعة على مدار ال�سنة يف منطقة
�صحراوية رملية.
وتُعد الأح�ساء اليوم من �أهم املناطق الزراعية باململكة وت�شتهر
ب�إنتاجها للمحا�صيل الزراعية ،من �أهمها التمور فائقة اجلودة
والتنوّع والتي يتجاوز عدد النخيل فيها مليونني ون�صف نخلة ب�إنتاج
يفوق � 125ألف طن �سنويًا ،وتعي�ش نه�ضة زراعية وجتارية و�صناعية،
ومناخ الأح�ساء يتميز ب�أنه حار جاف �صيفًا ،بارد قليل املطر �شتاء،
وحتيط بالأح�ساء كثبان رملية من جميع اجلهات.
العدد ( )147نوفمبر  -ديسمبر 2020م
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صمود واحة األحساء

حتيط الرمال املتحركة بواحة الأح�ساء
من جميع اجلهات حيث ت�شكل زاوية قائمة
بطول  30كم من ال�شمال على اجلنوب
وعر�ض يتفاوت بني  7كم يف ال�شمال �إلى
 16كم يف اجلنوب ،لكن خطورة الرمال
املتحركة كانت من جهة ال�شمال وال�شرق
وهي الكثبان الرملية الزاحفة من �صحراء
اجلافورة التي تُعد من �أعنف املوجات
الرملية التي اجتاحت الأح�ساء و�أ�شدها
خطورة ،لأنها هددت الواحة عمومًا
باالنطمار حتت الرمال.
وقد �شرعت اجلهات امل�س�ؤولة يف
اململكة يف درا�سة امل�شكلة من كافة
اجلوانب حتى تتم مواجهة هذا اخلطر
الكبري الذي كان يهدد الواحة وو�ضع
احللول طويلة املدى ،ومت حتديد املنطقة
التي تعترب امل�صدر الرئي�س لزحف
الرمال على الأح�ساء التي تقع بني ال�شرق
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وال�شمال ال�شرقي من مدينة الهفوف،
حيث كانت حقول الكثبان الرملية بها
تهدد بالزحف على �سل�سلة من القرى
املمتدة من منطقة الأ�صفر غربًا حتى
قرية الكالبية �شرقًا ،وكان يهدد بطمر
املناطق الزراعية وقنوات الري.
مشروع حجز الرمال

�أُن�شئ م�شروع حجز الرمال بداي ًة
يف عام 1382هـ 1962-م بعد اتخاذ
الإجراءات الكفيلة ب�إجناحه من كافة
اجلوانب من تعيني اجلهاز الفني والعمالة
وتامني املعدات وال�سيارات ومكائن الري،
وذلك �ضمن م�شروع وطني ل�صد زحف
رمال ال�صحراء على املنطقة ،وبعد منو
حتوِيله �إلى مق�صدٍ
كثيف مت ُ
�أ�شجاره ب�شكلٍ ٍ
�سياحي مب�سمى منتزه الأح�ساء الوطني،
وهو يقع يف اجلهة ال�شمالية ال�شرقية من
واحة الأح�ساء على بعد حوايل  20كم من

مدينة الهفوف ،وميتد اجلزء الرئي�س على
امتداد اجلهة اجلنوبية حلقل الكثبان
الرملية.
كما ميتد اجلزء الآخر على امتداد
�سبخة الأ�صفر مكونًا بذلك حرف ( Lل)
م�شكل �سدً ا منيعًا بني حقول
بطول 20كمً ،
الكثبان الرملية وبني املناطق الزراعية
وال�سكانية باملنطقة ،حيث يقوم بحماية
حوايل  20قرية حماية مبا�شرة من خطر
زحف الرمال عليها ويعرف هذا اجلزء
بخط الدفاع الأول،
وتبلغ امل�ساحة الإجمالية للمنتزه
� 4آالف هكتار وامل�ساحة املزروعة منه
حوايل  1800هكتار بها حوايل  6ماليني
�شجرة ،وي�شكل الأثل املحلي ن�سبة %90
من عدد الأ�شجار والـ  %10الباقية هي
�أ�صناف م�ستوردة عدة ت�ستخدم ك�أ�سيجة
وم�سطحات خ�ضراء ونباتات ع�شبية
معمرة وحولية.

ت�صوير :فهد احل�سني

ت�صوير:ح�سن عبدالرحمن الع�سكر

تقوم بحماية وتدعيم خط الدفاع الأول
الرئي�س ،بالإ�ضافة �إلى تثبيت حقل الرمال
نجح
املهددة لواحة الأح�ساء ،حيث مت تنفيذ
املشروع يف
عدد من امل�صدات التي زرعت باملقام الأول
ب�أ�صناف الأثل املحلي و�أ�شجار م�ستوردة وما
زيادة الرقعة الزراعية
زالت عمليات الرتقيع وزراعة املنخف�ضات
بالواحة ً
بدل من
م�ستمرة لزيادة فعالية امل�صدات.
تقليصها
ونظرًا للم�شاكل الكبرية التي كان من
املمكن �أن تنجم عن حركة الكثبان الرملية
وذلك بتهديدها امل�ستمر للبيئة والزراعة يف
الأح�ساء ،وكذلك املن�ش�آت ال�صناعية واملدن
نجاح تجربة زراعة الكثبان
والقرى ال�سكنية والطرق واملزارع ،فقد كان
جنح امل�شروع وفقًا لدرا�ساته وجتاربه يف من ال�ضروري العمل على تثبيت الكثبان
جمال زراعة الكثبان الرملية اعتمادًا على الرملية والتخل�ص من �أ�ضرارها ثم حتويلها
الرطوبة املوجود فبها دون ا�ستخدام املياه �إلى منتزهات و�أرا�ضي منتجة.
للري با�ستخدام طريقة الزراعة اجلافة
العميقة.
ثمار ونتائج املشروع
�إن جناح جتربة تثبيت الكثبان الرملية
يرى املخت�صون واملراقبون �أن امل�شروع
بالطريقة اجلافة كانت الدافع القوي جنح �إلى حد بعيد يف حجز الرمال وهو
لإقامة خطوط دفاعية جديدة بامل�شروع الهدف الرئي�س من �إن�شائه ،حيث لعب دورًا
تعتمد على تنفيذها بهذه الطريقة لكي كبريًا يف حماية واحة الأح�ساء من خطر

االنطمار بالرمال الزاحفة ،وبالتايل �إعادتها
�إلى �سابق عهدها من االزدهار والعمران
ب�إيقاف اجلهة الرملية الزاحفة على اجلزء
ال�شمايل ال�شرقي من الواحة.
كما حقق امل�شروع نتائج مهمة من
�أهمها :وقف زحف الرمال املهددة للواحة
و�سكانها الذي كان يغطي يف ال�سابق 80
 100دومن �سنويًا ،وكذلك �أمكن �إنقاذوحماية  20قري ًة كانت مهددة باالنطمار
نتيجة �سفي الرمال عليها.
كما �ساعد امل�شروع على تنفيذ م�شروع
الري وال�صرف بالواحة لتنظيم عملية ري
املزارع والق�ضاء على امللوحة الزائدة يف
الرتبة نتيجة �سوء ا�ستخدام املياه ولزيادة
الرقعة الزراعية التي انح�سرت وو�صلت الى
� 8آالف هكتار فقط ولت�صبح � 20ألف هكتار،
�أحياء منطقة تزيد على  1800هكتار كانت
مناطق رملية بت�شجريها بحوايل  6ماليني
�شجرة لت�صبح كالغابة الطبيعية.
كما �أمكن الق�ضاء على امل�ستنقعات
التي كانت تهدد ال�صحة العامة ،وكان
العدد ( )147نوفمبر  -ديسمبر 2020م

25

واحة الفرص

لتنفيذ امل�شروع �أثر طيب على �أهايل املنطقة النف�سية التي بدورها زرعت
الثقة فيهم بالعمل والن�شاط املثمر لتطوير وطنهم .كما حقق امل�شروع
نتائج �إيجابية منها� :إحياء منطقة �أثرية كانت منطمرة بالرمال ،كمنطقة
بدل من تقلي�صها ،بالإ�ضافة �إلى
«جواثا» ،وكذلك زيادة الرقعة الزراعية ً
�إ�ضافة احتياطي من الأخ�شاب للأجيال القادمة وتلطيف اجلو بالت�شجري
ملا له من ت�أثري على تنقية الهواء.
تحويل املشروع إلى (منتزه األحساء الوطني)

وبعد اكتمال البنية الأ�سا�سية مل�شروع حجز الرمال وحتقيق الغر�ض
الأ�سا�س الذي �أن�شئ من �أجله ،مت حتويله �إلى منتزه وطني يف عام 1405هـ
بناء على موافقة معايل وزير الزراعة واملياه �آنذاك ،وبذلك مت تطوير
بع�ض �أجزائه لأغرا�ض التنزه والرتويح وا�ستقبال الرواد الذين يطلبون
الثقافة والعلم داخل �أجزاء املنتزه.
�أ�صبح املتنزه اليوم واجه ًة �سياحي ًة ومتنف�سً ا طبيعيًا للمواطنني
واملقيمني من �أهايل الأح�ساء قاطبة وال�سياح والزائرين له من خارج
ُ�سطحات اخل�ضراء الف�سيحة
ي�ضم الكثري من امل َّ
وداخل اململكة ،حيث بات ُّ
مالعب لكرة
ٍ
واحلدائق وبرك ال�سباحة ومالعب الأطفال �إلى جانبِ
خ�ص�ص املنتزه
القدم ،وم�ضمار لركوب اخليل و�آخر للدراجات .كما َّ
لعب خا�صة بهم ،هذا �إلى جانب الكافيرتيات ،والقرية
للأطفال منطقة ٍ
الرتاثيّة ومتحف النخيل والتمور الذي ُيكن من خالله التعرف على
ال�صناعة الأ�شهر يف الأح�ساء
ُقدّم العديد من اخلدمات والأن�شطة على غِ رار تقدمي
كما �أ�صبح املتنزه ي ِ
ف�ضل عن تنظيم وا�ست�ضافة
ال�شتالت والأ�شجار وتوفري �أماكن للعائالتً ،
الفعاليات واملهرجانات والزيارات التعليميّة والأبحاث والدرا�سات العلميّة.
خطط تطويرية

يخت�ص املنتزه يف �إعداد ومتابعة تنفيذ اخلطط التطورية
ُّ
وفيما
بهدف جعله �أكرث راحة وجاذبية للزائرين ،يُتابع كذلك عمله
واجلمالية ِ
يف بناء وتطوير م�صدات الرياح لوقف زحف الرمال وكذلك التن�سيقِ مع
الأجهزة املعنية لتطوير املوقع و�صيانة وت�شغيل املنتزه واملرافق التابعة
تقدّمي العديد من اخلدمات والأن�شطة على غِ رار تقدمي
ف�ضل عن ِ
لهً ،
ال�شتالت والأ�شجار وتوفري �أماكن للعائالت وتنظيم وا�ست�ضافة الفعاليات
واملهرجانات والزيارات التعليميّة والأبحاث والدرا�سات العلميّة
كما يعمل املتنزّه كذلك على تطوير احلياة النباتيّة وامل�صدات من
خالل زراعة ال�شتالت املنا�سبة والإ�سهام يف �إعداد الدرا�سات الفنية
اخلا�صة باملتنزهات وزحف الرمال ،وكذلك يتعاون مع الأجهزة املعنية
مل�شاركة برامج التدريب والت�أهيل للقيام ب�أعمال املتنزهات الوطنية .كما
للحفاظ على احلياة النباتية و�إعداد
ِ
يُ�شارك يف اجلهود املحلية والوطنيّة
الكتيبات واملطبوعات والن�شرات باملتنزهات الوطنية وت�شجيع ال�سياحة
الوطنية.
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املهند�س �صادق بن يا�سني الرم�ضان
رئي�س جلنة التمور والت�سويق الزراعي

األحساء ..أكبر واحة يف العالم
االح�ساء “�أكرب واحة يف العامل” ،معلومة قد تكون
معروفة للكثريين يف الأح�ساء .لكن ،بعد توثيقها يف كتاب
“جيني�س” للأرقام القيا�سية� ،أ�صبحت املعلومة عاملية.
فال�شكر اجلزيل ملن عمل على �إمتام هذا الإجناز املهم
الذي يفخر به وطننا الغايل وحمافظة الأح�ساء املميزة.
والواقع �أن هذا املنجز لي�س الوحيد واليتيم الذي ي�ضع
الأح�ساء على خارطة الوطن العربي �أو العاملية ،فقد
�سبق و�أن كانت الأح�ساء مدينة ال�سياحة العربية ومن
بعدها مت ت�سجيلها يف قائمة الرتاث العاملي لليون�سكو.
ي�ضاف لذلك الكثري من الإمكانات والدعم الر�سمي،
وعلى را�س ذلك تو�صية خادم احلرمني ال�شريفني -
يحفظه اهلل  -باحلفاظ على واحة الأح�ساء وا�ستدامتها.
كل ما �سبق يطرح الكثري من الفر�ص االقت�صادية
واالجتماعية يف جماالت ال�سياحة والزراعة والثقافة
وغريها مبا يحقق منافع للمحافظة والإ�سهام يف
حتقيق ر�ؤية � .2030إذن املقرتح �أن يتم ت�شكيل
جلنة ت�ضم جمموعة من اجلهات احلكومية والأهلية
والغرفة التجارية من املعنيني الذين ميكنهم الإ�سهام
يف التخطيط ودعم التنمية يف الأح�ساء لال�ستفادة من
هذه الفر�ص والبناء عليها لتحقيق املرجو منها مبا
يحقق الفوائد املطلوبة.

مقال

منهجية انتقاء كتب القيادة
من الالفت يف �أدبيات القيادة� ،أنها من املجاالت اجلاذبة والأنيقة عند احلديث عنها� ،أو القراءة فيها ،ويف الوقت
نف�سه فهي من املجاالت �صعبة التعريف بها وو�ضع تطبيقاتها  ،نظر ًا الرتكاز هذا املجال على بيانات �ضخمة من
الكتب وامل�ؤلفات واملقاالت والأبحاث والدرا�سات العلمية وامل�ؤمترات التخ�ص�صية واملن�صات العاملية مثل TED
 TALKوغريها ،التي تطرقت يف احلديث عنه والكتابة فيه �إلى �سياقات متباينة ،لذا ف�إن القارئ والباحث يجد
نف�سه �-أحيانًا -يتحرك يف �إطار من الع�شوائية يف كيفية انتقاء كتاب �أو مرجع يت�سق وين�سجم مع �أهدافه وميوله
واهتماماته القيادية.
واملت�أمل يف حمركات البحث الإلكرتونية التي تناولت مو�ضوع القيادة -كموقع � ،- Amazon.comسوف يتفاج أ�
بوجود حوايل مئتي �ألف كتاب ت�ستهدف مو�ضوع القيادة ،ف�ض ًال عن �آالف املقاالت واملجالت العلمية التخ�ص�صية
و�أوراق العمل التي �ألفت يف خمتلف التخ�ص�صات (الإدارة – االقت�صاد – التاريخ – ال�سيا�سة  -الرتبية) ،حيث
يكمن م�ستوى امل�شاركة يف �إطار اخلربة ال�شخ�صية والتحليل العلمي وكتابة ال�سري الذاتية للباحثني يف ح�ساباتهم
يف الإعالم اجلديد.
ويف هذا الإط��ار ال بد من التفكري يف �إيجاد �آلية �أو منهجية منظمة يُرتكز عليها وتر�شد القارئ/ه �إلى كيفية
انتقاء كتب القيادة مبختلف تخ�ص�صاتها ،التي تدعم وترفع �سقف م�ستواه الفكري والتطبيقي ،وذلك من خالل
منهجيات متعددة� ،أبرزها:
� ًأول :القائد اخلبري :تكمن اخلربة واملمار�سة الرتاكمية والعملية التي ميتلكها القائد -املحرك الرئي�س والفاعل
وامل�ؤثر يف فكر الآخرين وتوجهاتهم -يف تبني املنهجية التي متيزوا بها يف �إجنازاتهم امل�ؤ�س�سية ،حيث جند الكتب
وال�سري الذاتية التي كتبت عن ذواتهم ترتجم التجارب التي تفردوا بها ،والتي �أخفقوا فيها �أي�ضا ،وكيف مت ت�صحيح
امل�سار القيادي من خالل طرح �آليات عمل وتطبيقات لأدوات م�شرتكة مع فريق عملهم .و�إن ال�ساحة امل�ؤ�س�سية
لزاخرة مبثل ه�ؤالء القادة �أمثال �ستيف جوبز ،بيل غيت�س ،ريت�شارد بران�سون وغريهم من قادة امليدان امل�ؤ�س�سي.
ثانيًا :القائد اال�ست�شاري :ينتمي �إلى هذه املنهجية الثانية جمموعة من امل�ست�شارين واخلرباء والكتاب ،حيث �إن
هذه الفئة تقدم خرباتها وممار�ساتها العملية نتيجة الإ�شراف املبا�شر وجل�سات التوجيه Coaching Leadership
بهدف بناء جماالت التطوير والتح�سني التي يرغب الكيان امل�ؤ�س�سي يف �إحداثها� ،سواء على م�ستوى بناء اخلطط
اال�سرتاتيجية وتطبيقها� ،أو تطوير �آليات العمل� ،أو تطبيق بع�ض الدرا�سات والأبحاث التي ت�ستهدف التعرف على
ال�سمات القيادية امل�ؤثرة يف الإجناز والعالقات الإن�سانية التي حتكمها بني القائد وم�صدر الإجناز (املكون الب�شري).
ثالثًا :القائد التحليلي :تدور املنهجية الثالثة من الكتب حول خربة القائد التحليلية ،حيث تعتمد هذه الفئة من
الكتب على تبني منهجية جمع وحتليل البيانات للبحوث التي مت تطبيقها يف الكيانات ،وتخرج بتو�صيات للعمل على
تطبيقها ،وميثل هذه الفئة الربوفي�سور يف جامعة �ستانفورد جيم كولينز حيث ا�ستغرق بحثه مع فريق عمله قرابة
�سبع �سنوات ،و�أخرج نتائج البحث يف كتابه « ،»Good To Greatحيث فاج�أنا بغري املتوقع ،ب�أن القيادة ت�صنع
الفرق .من خالل عبارته ال�شهرية يف الكتاب «Get the right people in the bus, get the right people in
 »the seatمبعنى اختيار ال�شخ�صية القيادية التي ت�صنع لك الفرق.
يتبني من خالل الطرح ال�سابق ،ب�أن هناك ثالث منهجيات متكن القارئ والباحث من اقتناء الكتاب �أو املرجع
أي�ضا للمهتمني
الذي يت�سق مع �أهدافه وتطلعاته� ،سواء على م�ستوى القيادة العليا �أو التنفيذية يف الكيان امل�ؤ�س�سي ،و� ً
مبجال القراءة وتدريب املوارد الب�شرية.

ال بد من
التفكير يف إيجاد
آلية ترشد القارئ إلى
كيفية انتقاء كتب
القيادة

د .سامي بن أحمد النعيم
دكتوراه استراتيجيات تطوير القيادة
جامعة الملك فيصل
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محيط الغرفة

األمير بـدر بن جـلوي يـرعى حفل إطالق مـبادرة غرفة
األحساء “ألهم” ملأسسة العمل التطوعي املتخصص
رعى �صاحب ال�سمو الأمري بدر بن حممد بن جلوي �آل �سعود
حمافظ الأح�ساء م�ؤخرًا �إطالق مبادرة�( :ألهم� ..شارك وطن)
لتعزيز جهود ومبادرات م�أ�س�سة ورفد العمل التطوعي املتخ�ص�ص
التي نظّ متها غرفة الأح�ساء �ضمن خطط �أعمالها يف جمال امل�س�ؤولية
االجتماعية لقطاع الأعمال وذلك بفندق (مكان) بالأح�ساء.
و�شهد حفل �إطالق املبادرة الذي عُ قد و�سط التزام تام بتطبيق
الربوتوكوالت ال�صحية ،ح�ضورًا ر�سميًا مل�س�ؤولني ورجال �أعمال وممثلني
عن اجلهات امل�شاركة يف املبادرة ،حيث بد�أت فعالياته بالقران الكرمي
ثم كلمة رئي�س جمل�س �إدارة غرفة الأح�ساء تالها عر�ض فيلم تعريفي
عن املبادرة ،فكلمة رئي�س فريق �إدارة املبادرة ،ثم توقيع مذكرات
التفاهم مع اجلهات امل�شاركة وتكرمي الداعم الرئي�س للحفل.
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ويف كلمته االفتتاحية ثمّن الأ�ستاذ عبداللطيف بن حممد العرفج،
رئي�س جمل�س �إدارة الغرفة الرعاية الكرمية ل�سمو حمافظ الأح�ساء
للمبادرة مبينًا �أنها حمل فخر وتقدير من الغرفة وقطاع الأعمال
بالأح�ساء للعمل معًا من �أجل �إر�ساء قاعدة للعمل التطوعي امل�ؤ�س�ساتي
وحتفيز م�ساهمة قطاع الأعمال يف تنمية وتطوير وتعزيز برامج
ومبادرات العمل التطوعي وبناء م�سارات تطوعية تخ�ص�صية ،موجّ هًا
�شكره وتقديره لكافة اجلهات وال�شركات امل�شاركة يف املبادرة.
ومن جهته �أكد الأ�ستاذ عبدالعزيز بن �صالح املو�سى ،نائب
رئي�س الغرفة ،رئي�س فريق �إدارة املبادرة يف كلمته �أهمية تطوير ورفد
وم�أ�س�سة مفهوم وممار�سات العمل التطوّعي ،ملا ميثله من �أهمية يف
تنمية ورقي املجتمعات ،وجمع اجلهود وح�شد الطاقات للم�شاركة
املجتمعية والتنموية مب ّينًا �أن املبادرة و�ضعت م�ؤ�شرات ت�ساعد يف
قيا�س الأثر والكفاءة وم�ستوى الأداء والتح�سني امل�ستمر ،ما �سيعمل
على نقل التطوع من ف�ضاء التنظري واالجتهاد �إلى واقع التنظيم
و�صول �إلى اال�ستدامة.
والتجويد ً
و�أ�شار املو�سى �إلى �أن املبادرة �ستعمل على بناء قاعدة بيانات
ف�ضل عن
رقمية �شاملة ت�ؤ�س�س ملن�صة نوعية احرتافية للمتطوعني ً
تدريب وت�أهيل املتطوعني وجتميع طاقاتهم وتوجيهها نحو الأولويات
الوطنية ،الفتًا �إلى �أن نطاق املبادرة يت�ضمن م�سارات عدة ،من بينها:
م�سار التخ�ص�صات ال�صحية ،م�سار التخ�ص�صات التعليمية ،م�سار
التطوع يف عمليات الإنقاذ والإجالء والكوارث ،م�سار التطوع البيئي
وم�سار اال�ست�شارات وغريها.
تف�ضل �سمو حمافظ الأح�ساء مبباركة مرا�سم توقيع
تال ذلك ّ
مذكرات التفاهم مع اجلهات امل�شاركة يف املبادرة ،حيث �ضمت
القائمة :وزارة املوارد الب�شرية والتنمية االجتماعية ،وجامعة امللك
في�صل ،وامل�ؤ�س�سة العامة للري ،والهيئة ال�سعودية للمهند�سني ،والإدارة
العامة للتعليم ،والتجمع ال�صحي بالأح�ساء ،ومكتب وزارة البيئة
واملياه والزراعة بالأح�ساء ،وهيئة الهالل الأحمر ال�سعودي بالأح�ساء،
وجمعية العمل التطوعي باملنطقة ال�شرقية ،وجمعية الرب بالأح�ساء،
وهيئة ال�صحفيني بالأح�ساء وجمعية املتقاعدين باملنطقة ال�شرقية.
يُ�شار �إلى �أن املبادرة ت�أتي �ضمن جهود ومبادرات الغرفة يف
جمال امل�س�ؤولية االجتماعية لقطاع الأعمال بالأح�ساء وفقًا لأهداف
وم�ستهدفات ر�ؤية  2030و�ضمن برامج تعزيز ومتكني امل�س�ؤولية
وامل�شاركة املجتمعية يف برامج العمل التطوعي املُنظّ م بهدف زيادة
عدد املتطوعني وبناء قاعدة رقمية للتطوع وبناء م�سارات تطوعية
تخ�ص�صية مبا يُ�سهم يف حتقيق التنمية امل�ستدامة.

توقيع مذكرة تفاهم بين تقني الشرقية وغرفة األحساء
وقعت الإدارة العامة للتدريب التقني
واملهني باملنطقة ال�شرقية مع غرفة الأح�ساء
م�ؤخرًا مذكرة تعاون ،لتنفيذ برامج تدريبية
من خالل مركز خدمة املجتمع والتدريب
امل�ستمر بالإدارة العامة ،لإعداد كوادر وطنية
مدربة من �أبناء وبنات الوطن املدعومني من
غرفة الأح�ساء لت�أهيلهم ل�سوق العمل.
ووقّع عن الإدارة العامة للتدريب التقني
واملهني باملنطقة ال�شرقية مديرها الأ�ستاذ
حممد بن �سليمان ال�سلوم وعن الغرفة
رئي�سها الأ�ستاذ عبداللطيف بن حممد
العرفج ،حيث جرت مرا�سم التوقيع مبقر
الغرفة بح�ضور الدكتور �إبراهيم املبارك
�أمني عام الغرفة والأ�ستاذ بدر ال�شعيبي نائب
مدير عام الإدارة العامة بتقني ال�شرقية.

جانب من مرا�سم توقيع املذكرة

و�أتفق الطرفان مبوجب املذكرة على تنفيذ الربامج التدريبية لل�شباب والبنات مبقر
الإدارة العامة للتدريب التقني واملهني باملنطقة ال�شرقية واملن�ش�آت التدريبية التابعة للم�ؤ�س�سة
العامة للتدريب التقني واملهني باملنطقة� ،أو يف املرافق العائدة لغرفة الأح�ساء ،وتخ�صي�ص
برامج تدريبية جمانية ح�سب الإمكانات املتاحة ،وامل�شاركة يف ملتقيات التدريب والتوظيف
ورعاية عدد من الربامج التدريبية.

غرفة األحساء ّ
تنظم لقا ًء مع الدفعة
الثانية “االفتراضية” بحاضنة أعمال األحساء
نظّ مت غرفة الأح�ساء لقاءًا مع رواد ورائدات الأعمال بالدفعة
الثانية “االفرتا�ضية” من �أ�صحاب امل�شاريع املُحت�ضنة بحا�ضنة
�أعمال الأح�ساء بالتعاون مع ال�شريك امل�ؤ�س�س م�ؤ�س�سة عبداملنعم
الرا�شد الإن�سانية موخرًا ،وذلك للوقوف على م�سار م�شاريعهم
الريادية باحلا�ضنة وخططهم امل�ستقبلية ،و�أهم التحديات التي
تواجههم بهدف تذليلها ودعمهم وم�ساعدتهم.
و�أكد الدكتور �إبراهيم �آل ال�شيخ مبارك �أمني عام الغرفة يف
بداية اللقاء �أهمية احلا�ضنة وما ميكن �أن ت�ضطلع به من دور كبري
يف بناء جمتمع �أعمال ريادي ومبتكر ،يجعل من الأح�ساء مركزًا

لريادة الأعمال يف اململكة ومنوذجً ا يُحتذى ،خا�صة �أن خمرجاتها
جمددًا التزام الغرفة بتوفري بيئة عمل ناجحة
بد�أت ترى النورَّ ،
ومثالية جتذب رواد الأعمال ،وت�ساهم يف خلق فر�ص عمل جديدة،
وت�ساعد يف بناء �شركات نا�شئة متميزة.
وا�ستمع الدكتور �إبراهيم �إلى جتارب �أحد ع�شرحمت�ضنًا
ميثلون الدفعة الثانية “االفرتا�ضية” من منت�سبي احلا�ضنة،
م�ستعر�ضا معهم م�شاريعهم وخططهم التطويرية وامل�ستقبلية
ً
ومالحظاتهم على �أداء وخدمات احلا�ضنة والتحديات و�أهم
امل�شكالت التي تواجههم.
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يف لقاء نظمته غرفة األحساء

نائب وزير الصـناعة :هدفنا أن نجعل
االستثمار يف القطاع الصناعي الخيار
األول للمستثمرين

�أكّد معايل نائب وزير ال�صناعة والرثوة املعدنية املهند�س �أ�سامة
بن عبدالعزيز الزامل �أن الهدف الأ�سا�سي للوزارة اليوم هو �أن
جتعل اال�ستثمار ال�صناعي اخليار الأول للم�ستثمرين ،خا�صة و�أن
ال�صناعة الوطنية متتلك كافة املقومات التي متكّنها من الو�صول
�إلى منظومة �صناعية م�ستقبلية حديثة ومتكاملة.
جاء ذلك خالل لقاء نظمته غرفة الأح�ساء ممثلة بلجنة ال�صناعة
والطاقة بفندق “مكان” بالأح�ساء م�ؤخرًا ،بح�ضور عبداللطيف
العرفج ،رئي�س جمل�س �إدارة الغرفة ،وعدد من امل�ستثمرين
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وال�صناعيني بالأح�ساء ،وذلك لعر�ض حتديات ومعوقات القطاع
ال�صناعي بالأح�ساء و�سبل تذليلها ومناق�شة �آليات التطوير املمكنة
وتفعيّل �أدوات التعاون وال�شراكة بني جميع الأطراف ذات العالقة
بال�صناعة مبا يدعم ا�ستمرار منو وتطور القطاع ال�صناعي
الوطني.
وناق�ش اللقاء �سبل تطوير عمل امل�صانع وحتفيزها على ا�ستغالل
الدعم احلكومي لتو�سيع ن�شاطها ،وا�ستهداف الت�صدير للأ�سواق
الإقليمية والعاملية ،واملبادرات احلكومية ملعاجلة حتديات

�أزمة فريو�س كورونا امل�ستجد ،ودورها
يف م�ساندة امل�ستثمرين ال�صناعيني
بالأح�ساء ،واال�ستدامة املالية لل�صناعيني .
وبي معايل املهند�س الزامل خالل اللقاء
ّ
�أن وزارة ال�صناعة والرثوة املعدنية تعمل
على �إر�ساء الت�شاركية الإيجابية مع جميع
الأطراف ذات العالقة بال�صناعة �سواء
من احلكومة �أو القطاع اخلا�ص لإيجاد
احللول املنا�سبة ملعاجلة التحديات التي
تواجه القطاع ال�صناعي واال�ستفادة من
امليز الن�سبية لكل منطقة ،مبينًا �أن مهمتنا
الرئي�سة يف الوزارة هي خدمة امل�ستثمر
م�شغول ب�أي �أمر
ً
ال�صناعي بحيث ال يكون
�آخر �سوى تطوير وبيع منتجاته ،م�ؤكدً ا
�أن �أف�ضل االقرتاحات واحللول مل�شكالت
وحتديات ال�صناعة الوطنية هي تلك التي
ت�أتي من امل�ستثمرين ال�صناعيني �أنف�سهم.
وا�ستعر�ض عددًا من اخلطوات والإجراءات
التي �أطلقتها منظومة ال�صناعة بالوزارة
من �أجل تعزيز قنوات العمل امل�شرتك مع
القطاع اخلا�ص وا�ستق�صاء التحديات
واملمكنات لدعم ال�صناعة وجتاوز حتديات
املرحلة ،داعيًا جلنة ال�صناعة بغرفة
الأح�ساء لتبني مبادرة ت�شكيل جلنة �أو
فريق عمل ي�ضم كل اجلهات ذات العالقة
بال�صناعة يف الأح�ساء ملناق�شة وح�صر كل
التحديات وامل�شكالت ال�صناعية باملحافظة
م�صحوبة باملمكنات واالقرتاحات واحللول
املنا�سبة من جانبها وتقدمها للوزارة فورًا
لإيجاد حلول عاجلة لها.
و�أكد على املوارد والقدرات الب�شرية
املتميزة يف الأح�ساء خا�صة يف القطاع
ال�صناعي و�ضرورة العمل على متكينها
وتوطينها يف املحافظة من خالل تعزيز
اال�ستثمارات ال�صناعية ،م�شريًا �إلى دور
وتاريخ �شركات امل�ساهمة التنموية باملناطق

نائب الوزير يت�سلم هدية تذكارية من رئي�س الغرفة العرفج وبجانبهما الغدير

يف القيام بدور فعال يف تعزيز التنمية
ال�صناعية املناطقية ،وت�شجيع بدائل
اال�سترياد والت�سويق العاملي للمنتجات
و�إقامة �صناعات جديدة اعتمادًا على
املزايا الن�سبية والتقنية احلديثة.
و�أكّد معايل املهند�س الزامل �أن الوزارة
ت�سعى دائمًا لأن تكون ُمكنة للم�صانع
الوطنية ،وجزءًا من �إيجاد احللول ال�سريعة
والفعّالة للم�شكالت التي تواجهها ،مبا
ي�سهم يف منو القطاع ال�صناعي وتعظيم
الفائدة منه� ،سواء على م�ستوى الدولة،
�أو التحفيز مبا يخدم منو ال�صناعة يف
كل منطقة ،و�إتاحة الفر�ص اال�ستثمارية
فيها ،مبينًا �أن الوزارة تعمل على حتفيز
اال�ستثمار يف القطاع.
ومن جهته �أكد عبداللطيف العرفج ،رئي�س
الغرفة ،يف بداية اللقاء الذي �شهد عر�ض
فلم ق�صري حول ال�صناعة يف الأح�ساء،
اهتمام الغرفة مبلف حت�سني بيئة

اال�ستثمار ومتكني ال�صناعة يف الأح�ساء،
حتى �أنه �أ�صبح حمورًا ثابتًا يف �أجندة
منتدى الأح�ساء لال�ستثمار خالل دوراته
املتعاقبة ،م�شريًا �إلى ما متتلكه الأح�ساء
من مقومات وموارد واعدة وميز ن�سبية
عديدة يف هذا املجال.
ودعا فهد الغدير رئي�س جلنة ال�صناعة
والطاقة بالغرفة �إلى �ضرورة �إيجاد
حلول عاجلة ومنا�سبة للتحديات التي
تواجه القطاع و�إيجاد حمفزات �إ�ضافية
للقطاع ال�صناعي و�أن ت�شمل حزم
الدعم واملبادرات قيام �صناعات جديدة
يف املناطق الواعدة ،كالأح�ساء خللق
الوظائف وتعزيز التنمية املناطقية وتنمية
املحتوى املحلي ،م�شريًا �إلى وجود حتدً
أرا�ض جديدة
يتمثل عدم بتخ�صي�ص � ً
لل�صناعة بالأح�ساء ،ويف نهاية اللقاء مت
طرح عدد من الأ�سئلة واملداخالت على
معايل نائب الوزير.
العدد ( )147نوفمبر  -ديسمبر 2020م

31

محيط الغرفة

بالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة والدخل

غـرفة األحـساء ُت ّ
نظم ورشة بعنوان:
“ضــريبة التصرفات العقارية”
نظَّ مت غرفة الأح�ساء ممثلة بلجنة
العقار والإ�سكان ور�شة افرتا�ضية بعنوان:
«�ضريبة الت�صرفات العقارية» ،حتدث فيه
الأ�ستاذ حمود احلربي املتحدث الر�سمي
للهيئة العامة للزكاة والدخل ،م�سلطً ا ال�ضوء
على ال�ضريبة ال�صادرة مبوجب الأمر امللكي
رقم (�أ )84/واحلاالت التي تنطبق عليها
و�آلية تطبيقها وطرق �سدادها واحلاالت
امل�ستثناة من التطبيق م�ؤكدًا على دورها
يف متكني املواطنني من امتالك م�ساكنهم
وحتفيز القطاع العقاري ال�سكني والتجاري.
و�أو�ضح احلربي خالل الور�شة التي
�أدارها املهند�س خالد ال�صالح رئي�س اللجنة
م�ؤخرًا �أن �ضريبة الت�صرفات العقارية هي
�ضريبة غري مبا�شرة بن�سبة  %5من قيمة
العقار الذي يراد بيعه �أو نقل حيازته مهما
كانت حالته �أو �شكله ،وت�شمل الأر�ض وما يتم
�إن�شا�ؤه �أو ت�شييده �أو بنا�ؤه عليها ،وت�سدد قبل

بالتعاون مع مكتب الضمان االجتماعي باألحــــساء
(تمكـين) واملعهد الصناعي الثانوي األول باألحساء

غرفة األحساء ُت ّ
نظم لقا ًء وظيف ًيا
لعرض فرص عمل لشباب األحساء

نظّ مت غرفة الأح�ساء بالتعاون مع وزارة املوارد الب�شرية ممثلة مبكتب ال�ضمان
االجتماعي بالأح�ساء (متكني) واملعهد ال�صناعي الثانوي الأول بالأح�ساء م�ؤخرًا ،لقا ًء
وظيفيًا مع �إحدى ال�شركات الوطنية الرائدة ،لعر�ض  20فر�صة عمل جديدة ل�شباب الأح�ساء.
و�شهد اللقاء طرح وظائف فنية يف جماالت اللحام ،والكهرباء ،وامليكانيكا العامة،
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�أو �أثناء الإفراغ العقاري �أو توثيق العقود،
مبينًا �أن تلك الت�صرفات ت�شمل :البيع،
والو�صية ،والت�أجري التمويلي ،والإجارة
املنتهية بالتملك وكذلك عقود االنتفاع طويلة
الأمد التي تزيد مدتها عن  50عامًا.
كما ا�ستعر�ض احلاالت امل�ستثناة من
تطبيق �ضريبة الت�صرفات العقارية ،ومن
بينها :الت�صرف يف العقار يف حاالت ق�سمة
الرتكة �أو توزيعها ،وهبة العقار دون مقابل
للزوج �أو الزوجة �أو لأحد الأقارب حتى
الدرجة الثانية ،ونقل ملكية العقار دون

مقابل لوقف (�أهلي) �أو خريي �أو جلمعية
خريية مرخ�صة ،الت�صرف يف العقار جلهة
حكومية �أو للأ�شخا�ص االعتبارية العامة
�أو اجلهات وامل�شروعات ذات النفع العام،
والت�صرف يف العقار من جهة حكومية
ب�صفتها �سلطة عامة خارج �إطار الن�شاط
االقت�صادي �أو اال�ستثماري �أو التجاري
وغريها من اال�ستثناءات.
وتطرق احلربي بالتف�صيل للفروقات
بني �ضريبة الت�صرفات العقارية و�ضريبة
م�ستعر�ضا املعامالت
ً
القيمة امل�ضافة،

العقارية اخلا�ضعة ل�ضريبة الت�صرفات
العقارية و�إجراءات دفع ال�ضريبة وكذلك
املخالفات والغرامات املتعلقة ب�ضريبة
الت�صرفات العقارية ،و�إجراءات دفعها
للهيئة وكذلك �شرح خطوات �إنهاء �إجراءات
الإفراغ لدى وزارة العدل .كما قدم �شرحً ا
لالئحة التنفيذية والدليل املب�سط ل�ضريبة
الت�صرفات العقارية.
ومن جانبه �أو�ضح املهند�س خالد
ال�صالح رئي�س اللجنة� ،أن تنظيم الور�شة
ي�أتي �ضمن برامج التن�سيق والتعاون
امل�شرتكة بني الغرفة والهيئة ملواكبة
التطورات االقت�صادية واخلطوات
التنظيمية امل�ستجدة على م�ستوى قطاع
الأعمال واالطالع على �آخر امل�ستجدات يف
املجاالت املحا�سبية وال�ضريبية والعقارية،
مثمنًا الدعم الذي يحظى به القطاع
العقاري وال�سكني ،الذي ي�شكّل حمورًا مهمًا
يف ر�ؤية اململكة  2030م�شيدً ا مبا ت�شهده
الهيئة من قفزات تطويرية كُبرية ،منذ بدء
تطبيق ا�سرتاتيجيتها التحوُّلية وحت�سني
منظومة حلولها وخدماتها التقنية.

وت�ضمنت مميزات فر�ص العمل اجلديدة رواتب
وخم�ص�صات وحوافز جمزية مع بدل �سكن
ف�ضل عن توفر بيئة عمل رائدة
وبدل موا�صالتً ،
وم�شجعة تعزّز قدرات موظّ فيها وتزوّدهم بفر�ص
لتطوير مهاراتهم ب�شكل م�ستمر علمًا ب�أن مقر
ال�شركة مبدينة الريا�ض.
وي�أتي اللقاء �ضمن خطط وبرامج الغرفة
لتوطني الوظائف وذلك بالتعاون مع �شركائها يف
القطاعني اخلا�ص والعام ،مبا يدفع بربامج توطني
الوظائف مبن�ش�آت القطاع اخلا�ص ويواكب حتقيق
�أهداف ر�ؤية اململكة 2030م.
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إصدار أول رخصة ملركز تحكيم تجاري ىلع مستوى
املنطقة الشرقية لغرفة األحساء

الأ�ستاذ عبداللطيف العرفج
رئي�س جمل�س �إدارة غرفة الأح�ساء

الدكتور �إبراهيم �آل ال�شيخ مبارك
�أمني عام الغرفة

�أ�صدرت اللجنة الدائمة ملراكز التحكيم ال�سعودية م�ؤخرًا �أول رخ�صة
ملركز حتكيم جتاري على م�ستوى املنطقة ال�شرقية لغرفة الأح�ساء؛
ليكون نواة للعدالة و�صيانة احلقوق ورافدًا م�شجعًا لر�ؤو�س الأموال
وجذب وتنمية اال�ستثمار.
وي�أتي تد�شني رخ�صة مركز الأح�ساء للتحكيم التجاري ك�أول رخ�صة
ت�صدرها اللجنة الدائمة ملركز حتكيم يف املنطقة ال�شرقية� ،إيذانًا
بانطالق �أعمالها وبدى �أن�شطتها ،حيث من املتوقع �أن ي�ستقطب املركز
ق�ضايا التحكيم يف املنطقة ال�شرقية واخلليج ،ملا متثله الأح�ساء من
�أهمية جتارية وموقع حيوي.
وهن�أ املحامي عبداهلل بن عبدالعزيز الفالجّ  ،رئي�س اللجنة الدائمة
ملراكز التحكيم ال�سعودية ،قطاع الأعمال يف اململكة مبنا�سبة تد�شني
رخ�صة مركز الأح�ساء للتحكيم التجاري ،م�ؤكدًا �أهميته يف تعزيز دور
التحكيم امل�ؤ�س�سي يف اململكة ،و�إيجاد بيئة حتكيمية عادلة وجاذبة
وحمفزة لر�ؤو�س الأموال ،ون�شر ثقافة التحكيم ،وفق �أعلى املقايي�س
واملعايري الدولية ،وتخفيف العبء عن الق�ضاء العام.
و�أكد �أن مركز الأح�ساء للتحكيم التجاري ا�ستوفى كافة املعايري
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واال�شرتاطات اخلا�صة بت�أ�سي�س مراكز التحكيم ال�سعودية والتي
حددتها لوائح اللجنة بالرتكيز على جودة ونوعية هذه املراكز بهدف
االرتقاء بهذا املجال ليكون داعمًا لقطاعي الق�ضاء والأعمال.
و�أكد الفالجّ حر�ص اللجنة الدائمة على اال�ستمرار يف �إ�صدار
الرتاخي�ص للمراكز املوثوقة ،لتكون نواة للعدالة الناجزة املراعية
لأف�ضل املعايري التحكيمية الدولية ،مُعربًا عن �أمله يف �أن ي�صبح
مركز الأح�ساء ركيزة �أ�سا�سية يف دعم قطاع الأعمال وو�سيلة مهمة
يف تخفيف �أعباء الق�ضاء العام من خالل البت والف�صل يف النزاعات
التجارية.
وبارك الأ�ستاذ عبداللطيف بن حممد العرفج ،رئي�س جمل�س �إدارة
غرفة الأح�ساء ،لأهايل الأح�ساء واملنطقة ال�شرقية واخلليج احل�صول
على �أول رخ�صة مركز للتحكيم التجاري يف املنطقة ،م�ؤكدًا �أن هذا
الإجناز هو م�صدر فخر وم�س�ؤولية للغرفة التي �ستعمل على دعمه
لتقدمي برامج وخدمات مهنية و�شفافة و�سريعة وفق �أف�ضل املعايري
مُقدمًا �شكره وتقديره للجنة الدائمة مثمنًا دورها يف تطوير �صناعة
التحكيم امل�ؤ�س�سي.
وقال الدكتور �إبراهيم �آل ال�شيخ مبارك� ،أمني عام الغرفة� ،إن العامل
ي�شهد �إقبالً متزايدًا على التحكيم التجاري كو�سيلة مف�ضلة وفعالة
لت�سوية املنازعات ،وذلك ملا يتمتع به من مزايا عديدة ،مبينًا �أن
ح�صول مركز الأح�ساء للتحكيم التجاري على هذه الرخ�صة ي�أتي �ضمن
م�ستهدفات اخلطة اال�سرتاتيجية للغرفة من �أجل تعزيز ومتكني قطاع
ف�ضل عن
الأعمال للقيام بدوره وم�س�ؤولياته ب�شكل �أف�ضل و�أكرب و�أقوى ً
تقدمي خدمات متطورة ومتنوعة و�أكرث حداثة وكفاءة ملنت�سبي الغرفة.

د .يو�سف اجلرب

د .عبدالرحمن ال�صالح

�أ  .م�شاري املن�صور

�أ  .عبدالرحيم بوخم�سني

غرفة األحساء ُت ِق ِّر َت ْ
ش ِكيل مجلس إدارة
مركز األحساء للتحكيم التجاري
�أق ّر جمل�س �إدارة غرفة الأح�ساء م�ؤخرًا ت�شكيل جمل�س �إدارة مركز الأح�ساء للتحكيم التجاري
الذي يُعد �أول مركز حتكيم جتاري يح�صل على الرخ�صة من قبل اللجنة الدائمة ملراكز
التحكيم ال�سعودية على م�ستوى املنطقة ال�شرقية؛ ليكون نواة ل�صيانة احلقوق ورافدًا م�شجعًا
لر�ؤو�س الأموال واال�ستثمار وداعمًا لقطاعي الق�ضاء والأعمال.
وت�أتي تلك اخلطوة �ضمن �أهداف اخلطة اال�سرتاتيجية الت�شغيلية للغرفة للأعوام -2020
2024م ،من �أجل تعزيز ومتكني قطاع الأعمال للقيام بدوره وم�س�ؤولياته ب�شكل �أف�ضل و�أكرب
و�أ�شمل ومبا يواكب �أهداف وم�ستهدفات ر�ؤية اململكة  ،2030و�إيذانًا بانطالق �أعمال املركز،
حيث من املُتوقع �أن ي�ستقطب ق�ضايا التحكيم يف املنطقة ال�شرقية واخلليج ،ملا متثله الأح�ساء
من �أهمية جتارية وموقع ا�سرتاتيجي حيوي.
ويتكون جمل�س �إدارة املركز املُعتمد من خم�سة �أع�ضاء ،هم :الدكتور يو�سف عبداللطيف اجلرب،
والدكتور عبدالرحمن بن نبيل ال�صالح ،والأ�ستاذ عبدالرحيم بن �أحمد بوخم�سني ،والأ�ستاذ
م�شاري بن فهد املن�صور والأ�ستاذ بكر بن عبداللطيف الهبوب.
ومن جهته �أكد الأ�ستاذ عبداللطيف بن حممد العرفج ،رئي�س جمل�س �إدارة الغرفة �أن هذه
اخلطوة املُهمة ت�ؤ�س�س النطالقة قوية ومتميزة للمركز لي�صبح نواة للعدالة الناجزة املراعية
لأف�ضل املعايري التحكيمية الدولية ،مُعربًا عن �أمله يف �أن ي�صبح املركز ركيزة �أ�سا�سية يف
دعم قطاع الأعمال وو�سيلة مهمة يف تخفيف �أعباء الق�ضاء العام من خالل البت والف�صل يف

�أ  .بكر الهبوب

النزاعات التجارية باملنطقة.
و�أ�شار العرفج �إلى �أن الأ�سماء املتميزة التي
اعتمدها جمل�س �إدارة الغرفة للقيام ب�ش�ؤون
املركز والإ�شراف عليه تتمتع مب�ؤهالت عالية
وم�سرية مهنية حافلة وم�شاركات علمية
متميزة وجتارب مهنية قانونية وق�ضائية
وا�ست�شارية رفيعة ،مبينًا �أن الغرفة �ستعمل
على رعاية ودعم املركز لتقدمي برامج
وخدمات مهنية �شفافة و�سريعة وفق �أف�ضل
املعايري.
يُ�شار �إلى �أن مركز الأح�ساء للتحكيم التجاري
ح�صل على الرخ�صة يف �أول نوفمرب املن�صرم
بعد �أن ا�ستوفى كافة املعايري واال�شرتاطات التي
حددتها لوائح اللجنة الدائمة ملراكز التحكيم
ال�سعودية التي �أن�شئت مبوجب قرار جمل�س
الوزراء رقم ( )257وتاريخ1435/06/14هـ
بهدف تنظيم قطاع التحكيم يف اململكة
و�إ�صدار الرتاخي�ص النظامية ،واحلد من
املمار�سات التي قد ت�سيء للتحكيم ،ون�شر
وحتفيز ثقافة التحكيم.
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م .فواد امللحم
�أمني الأح�ساء

ضــمـن مـــشاريـع مــبـادرة
أنسنة املدن

شـاطئ معياري
لتــطوير وجــهة
العقير السياحية
يتط ّلع أهالي األحساء إلى أن يصبح شاطئ العقير
منطقة جذب سياحية وواجهة بحرية جمالية،
ً
وفقا ألفضل املعايير،
ومتنفسا ترفيه ًيا آم ًنا،
ً

تتوفر فيه خدمات عصرية وعوامل الراحة واألمان
لجميع شرائح املجتمع ،بما يتالءم مع تطلعاتهم
واحتياجاتهم املستقبلية ويواكب برنامج جودة
الحياة يف رؤية اململكة 2030م.

شاطئ العقير

يقع �شاطئ العقري على �ساحل اخلليج على بعد  40كيلو
مرت عن مدينة الهفوف ،ويُعد امليناء الرئي�س للأح�ساء
قدميًا ،حيث ي�ضم العديد من املواقع الأثرية والرتاثية ،ومن
�أهمها �ساحة اجلمارك ،والفر�ضة ر�صيف امليناء ،واخلان
الذي يقع غرب امليناء .ويتميز �ساحل العقري بال�شواطئ
الرملية ال�ضحلة وتنوع املظاهر اجلغرافية.
العدد ( )147نوفمبر  -ديسمبر 2020م
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وقد �سمي بالعقري �أو «العجري» كما
ي�سميه �أهايل الأح�ساء من ا�سم قبيلـة
«عجري» التي �سكنت املنطقة خالل الألف
الأول قبل امليالد ،وكان يعد امليناء الرئي�س
للمنطقة ال�شرقية وجنوب وو�سط جند
قبل اكت�شاف النفط ،وا�ستمر بالعمل حتى
ا�ستغني عنه ونقل �إلى ميناء الدمام.
شاطئ معياري

تعكف �أمانة الأح�ساء على تنفيذ
م�شروع �شاطئ معياري (Blue Flag
 )Beachوذلك يف نطاق خططها
التطويرية ب�شاطئ العقري بال�شراكة مع
هيئة تطوير املنطقة ال�شرقية ،و�ضمن
م�شاريع مبادرة �أن�سنة املدن الهادفة �إلى
تعزيز البعد الإن�ساين باملدينة ،وخلق بيئة
مالئمة لل�سكان وملرتادي املواقع العامة،
املت�ضمن من الأن�شطة املختلفة بعنا�صر
م�ستدامة تنطبق عليها املعايري.
ويقع امل�شروع يف اجلزء ال�شرقي من
�شاطئ العقري ،حيث تبلغ م�ساحته � 65ألف
مرت مربع بطاقة ا�ستيعابية تزيد على 3
�آالف زائر يف اليوم الواحد ،ملا يحتويه من
�أن�شطة ترفيهية وريا�ضية تخدم كافة فئات
املجتمع ،ومنها( :مناطق ت�شمي�س و�أخرى
لل�سباحة ،موقع لريا�ضة «الكياك» (نوع
من ريا�ضة الإبحار بالقوارب ال�صغرية
الأحادية الراكب املدعومة مبجذاف
ثنائي) ،موقع لريا�ضة كرة الطائرة
ال�شاطئية ،مناطق للت�أمل واال�سرتخاء،
منطقة فعاليات ،مواقع للمقاهي ونقاط
البيع واملطاعم العاملية).
وي�أتي امل�شروع �ضمن توجهات الأمانة
لتطوير وجهة �شاطئ العقري ال�سياحية،
وال�سعي �إلى م�ضاعفة �أعداد زائريه ب�صفة
م�ستمرة ،ومن املتوقع �أن يكون م�شروع
ال�شاطئ املعياري متاحً ا ملرتاديه خالل
الربع الثاين من العام القادم  2021م.
تنفيذ  14حديقة وساحة بلدية

ويف ذات ال�سياق توا�صل �أمانة الأح�ساء
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ماذا يعني شاطئ معياري؟
يعني م�شروع �شاطئ معياري ()Blue Flag Beach

ا�ستيفا َء ُه لعدد من متطلبات ومعايري ال�سالمة والأمان
لتوفري بيئة �صحية و�آمنة يف كل ما يتعلق بالأن�شطة
الرتفيهية واملائية و�أن�شطة ال�شاطئ مع حماية البيئة
الطبيعية ال�ساحلية وجودة مياه البحر واحرتامها مبا
يحقق قيمة م�ضافة للبيئة واملجتمع.
�أما م�صطلح (� )Blue Flag Beachأي «�شاطئ
الراية الزرقاء �أو العلم الأزرق» هي عالمة بيئية متنحها
م�ؤ�س�سة التعليم البيئي العاملية غري احلكومية ()FEE
لل�شواطئ واملوانئ التي ت�ستويف معايري معينة مثل جودة
املاء البحرية ،التعليم البيئي والإعالم والتّثقيف البيئي،
والإدارة وال�سالمة البيئية بالإ�ضافة �إلى جتهيزات
الراحة وتوفري معدات الوقاية للمرتادين.

م�شاريعها التنفيذية ملبادرة �أن�سنة املدن
مببالغ تُقدر ( 85.000.000خم�سة
وثمانني مليون) ريال ،والتي جاء منها
تنفيذ  14حديقة و�ساحة بلدية على م�ستوى
احلا�ضرة ب�إجمايل م�ساحة تبلغ � 65ألف
مرت مربع ،ك�أحد م�ستهدفات املبادرة التي
تهدف �إلى تعزيز البعد الإن�ساين يف املدينة
وخلق بيئة مالئمة لل�سكان وملرتادي املواقع
العامة وزيادة الغطاء النباتي ورفع معدل
ن�صيب الفرد من امل�سطحات اخل�ضراء.

أمانة
األحساء:
مساحة املشروع 65
ألف متر بطاقة استيعابية
 3آالف زائر يف
اليوم

وت�شمل هذه امل�شاريع �إن�شاء النوافري
املائية وزراعة الأ�شجار وامل�سطحات
اخل�ضراء و�إن�شاء دورات مياه عامة،
بالإ�ضافة �إلى ت�ضمن املبادرة مل�شروعني
�آخرين ،هما :حفر �آبار وخزانات ري
للمزروعات� ،إعداد درا�سات وت�صاميم �شبكة
الري الرئي�سة ال�ستخدام املياه املعاجلة
وربطها بنظام �سكادا « �شبكة ري �أوتوماتيكية
مرتبطة بالتحكم املركزي يف الأمانة «.
و�أكدت الأمانة �أن م�شاريعها وخططها
القائمة وامل�ستقبلية من �ش�أنها ان تُ�سهم يف
تعزيز �أولوياتها ومبادراتها اال�سرتاتيجية
لتنفيذ وا�ستكمال م�شاريعها التطويرية
واخلدمية يف �أرجاء احلا�ضرة ،متا�شيًا مع
توجيهات حكومتنا الر�شيدة وحر�صها على
االرتقاء باخلدمات التنموية خدم ًة للمواطن
وتلبي ًة الحتياجاته يف كافة املجاالت عرب
خطوات ا�سرتاتيجية وخطط �إجرائية
قادتها مبادرات وزارة ال�ش�ؤون البلدية
والقروية من خالل حتقيق ر�ؤيتها امل�ستمدة
من برنامج التحول الوطني 2020م.
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لجنة وزارية ونظام جديد..

البرنامج الوطني ملكافحة
التستر التجاري أمام تحدي
القضاء ىلع اقتصاد الظل
جاء األمر السامي الكريم بإنشاء لجنة وزارية تتولى اإلشراف
ىلع البرنامج الوطني ملكافحة التستر التجاري وتقترح الحلول
واملبادرات التي من شأنها مكافحة ظاهرة التستر والقضاء عليه،
كخطوة مهمة يف إطار توحيد كافة الجهود الحكومية ذات
العالقة من أجل القضاء ىلع التستر التجاري.

ما التستر؟

وفقًا لنظام مكافحة الت�سرت اجلديد
يق�صد بالت�سرت اتفاق �أو ترتيب ُيكِّن من
�شخ�صا غري �سعودي من ممار�سة
ً
خالله
ن�شاط اقت�صادي يف اململكة غري مرخ�ص له
مبمار�سته با�ستخدام الرتخي�ص �أو املوافقة
ال�صادرة للمت�سرت.
ويعد ذلك خمالف ًة يعاقب عليها النظام
ارتكاب �أي مما ي�أتي ،قيام �أي من�ش�أة مبنح
غري ال�سعودي ب�صورة غري نظامية �أدوات
ت�ؤدي �إلى الت�صرف على نحو مطلق يف
املن�ش�أة ،وحيازة �أو ا�ستخدام غري ال�سعودي
ب�صورة غري نظامية لأدوات ت�ؤدي �إلى
الت�صرف على نحو مطلق يف املن�ش�أة،
وكذلك ا�ستخدام املن�ش�أة يف تعامالتها
اخلا�صة بن�شاطها االقت�صادي ح�سابًا
بنكيًّا �آخر غري عائد لها ،وحتدد الالئحة
الأحكام املتعلقة بهذه املادة ،مع مراعاة
احلاالت التي يكون منح الأدوات �أو حيازتها
قد مت بح�سن نية.
ما البرنامج الوطني ملكافحة
التستر التجاري؟

الربنامج الوطني ملكافحة الت�سرت
التجاري ،هو برنامج �أطلقته وزارة
التجارة� ،ضمن برنامج التحول الوطني
 ،2020للق�ضاء على الت�سرت التجاري
واحلد من انت�شار الغ�ش التجاري،
وت�شرتك فيه جهات حكومية عدة مع
الوزارة يف تطبيق الربنامج من بينها:
وزارة الداخلية ،و وزارة املوارد الب�شرية
والتنمية االجتماعية ،و وزارة ال�ش�ؤون
البلدية والقروية ،والهيئة العامة للمن�ش�آت
ال�صغرية واملتو�سطة ،والهيئة العامة
للزكاة والدخل ،و م�ؤ�س�سة النقد العربي
ال�سعودي والهيئة العامة لال�ستثمار
أهداف البرنامج

الق�ضاء على جرائم الت�سرت يف كافة
القطاعات ,وزيادة فر�ص ممار�سة العمل
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التجاري واال�ستثمار لل�سعوديني ،وتكثيف
الرقابة ،وفر�ض الأنظمة والت�شريعات ،ورفع
م�ستوى الوعي وتثقيف امل�ستهلك.
آليات مكافحة التستر التجاري

مراقبة م�صادر الأموال من خالل
احل�سابات البنكية للمن�ش�أة التجارية ،وفر�ض
التعامل بالفواتري ،وتقليل احلواالت التجارية،
وتقدمي معلومات دقيقة عن املمار�سات
التجارية املخالفة ،ورفع م�ستوى اخلدمات
املقدمة للم�ستهلك ،وتوحيد جهود اجلهات
احلكومية كافة يف الق�ضاء على الت�سرت
التجاري ،وحتقيق مناف�سة عادلة يف ال�سوق
التجاري ال�سعودي ،وتوفري وظائف للمواطنني
لجنة وزارية

يف �أغ�سط�س � 2020أن�شئت جلنة
وزارية بتوجيه من املقام ال�سامي
للإ�شراف على الربنامج واقرتاح احللول
واملبادرات التي من �ش�أنها مكافحة
ظاهرة الت�سرت والق�ضاء عليه ،على �أن
تتولى الهيئة ال�سعودية للبيانات والذكاء
اال�صطناعي مهمة بناء م�ؤ�شر لقيا�س
ن�سبة حاالت ا�شتباه الت�سرت التجاري
وحتديثه ب�شكل دوري وفق ًا ملا يردها من
بيانات من اجلهات املعنية.
كما تتولى اللجنة الإ�شراف على تنفيذ
املبادرات وو�ضع م�ؤ�شرات قيا�س �أداء
جميع اجلهات املعنية مع متابعة التقيد
بتنفيذ التو�صيات ال�صادرة يف ذات ال�ش�أن،
بهدف معاجلة الت�سرت التجاري يف كافة
القطاعات وتطوير الأنظمة والت�شريعات
املتعلقة به ،وحتفيز التجارة الإلكرتونية
وا�ستخدام احللول التقنية.
اتحاد ()14جهة يف القضاء ىلع
التستر التجاري

و�إنفاذً ا لتوجيه املقام ال�سامي ب�إن�شاء
اللجنة الوزارية ،ك�شف الربنامج الوطني
ملكافحة الت�سرت التجاري م�ؤخرًا ،عن

التجارة :النظام الجديد ملكافحة التستر
يسهم يف القضاء ىلع اقتصاد الظل
�أو�ضحت وزارة التجارة �أن
النظام اجلديد ملكافحة الت�سرت
الذي �أقره جمل�س الوزراء م�ؤخرًا
ي�سهم يف الت�ضييق على منابع
الت�سرت والق�ضاء على اقت�صاد
الظل ،وي�شتمل على عقوبات مغلظة
ت�صل �إلى ال�سجن خم�س �سنوات،
وغرامة مالية ت�صل �إلى خم�سة
ماليني ريال.
و�أقر النظام �آليات حلماية
هوية وبيانات املبلغني عن ق�ضايا
معايل الدكتور ماجد الق�صبي
الت�سرت بعدم ت�ضمينها يف ملف
وزير التجارة
الق�ضية ،ويكافئ املبلغني عن حاالت
الت�سرت بن�سبة ت�صل �إلى ( )%30من
الغرامة املح�صلة بعد �صدور احلكم واكت�سابه ال�صفة النهائية.
ون�ص النظام على �إجراءات ا�ستباقية ملنع وقوع جرائم الت�سرت لت�ضييق منابع
هذه الظاهرة عرب الت�صدي للمراحل التي ت�سبق اجلرمية ،وعقوبات من �أهمها حجز
وم�صادرة الأموال غري امل�شروعة ملرتكبي اجلرمية بعد �صدور �أحكام ق�ضائية نهائية
يف حقهم.
يُ�شار �إلى �أن النظام اجلديد ملكافحة الت�سرت ي�سهم يف حتفيز املن�ش�آت ال�صغرية
واملتو�سطة ويحمي امل�ستهلكني من الآثار ال�سلبية للت�سرت ،وتخت�ص وزارة التجارة بالرقابة
على املن�ش�آت وتلقي البالغات و�ضبط اجلرائم واملخالفات املن�صو�ص عليها يف النظام.
احتاد جهود  14جهة يف الق�ضاء على
الت�سرت التجاري ،من بينها وزارة التجارة،
وزارة اال�ستثمار ،وزارة ال�ش�ؤون البلدية
والقروية ،وزارة النقل ،وزارة املوارد
الب�شرية والتنمية االجتماعية ،الهيئة
العامة للزكاة والدخل ،وزارة البيئة واملياه
والزراعة ،الهيئة ال�سعودية للبيانات
والذكاء اال�صطناعي «�سدايا» ،الهيئة
العامة للمن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة
«من�ش�آت»� ،صندوق تنمية املوارد الب�شرية
«هدف» ،بنك التنمية االجتماعية،
امل�ؤ�س�سة العامة للتدريب املهني والتقني.

تثمن
غرفة األحساء ّ

ومن جهته ثمّن رئي�س و�أع�ضاء جمل�س
�إدارة غرفة الأح�ساء توجيه املقام ال�سامي
الكرمي ب�إن�شاء جلنة وزارية تتولى الإ�شراف
على الربنامج الوطني ملكافحة الت�سرت
التجاري ،مبينني �أن هذه اخلطوة الكبرية
تلبي مطالب وتطلعات قطاع الأعمال مبا
يحمي امل�ستهلكني ومينع ا�ستنزاف عن�صري
ر�أ�س املال والعمل يف اقت�صادنا الوطني
ويدعم قطاع املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة،
وتذليل ما يواجهه من حتديات نا�شئة عن
الت�سرت التجاري.
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مبادرات

يف إطار «رد الجميل للمجتمع»

مبادرات القطاع الخاص يف مواجهة
جائحة كوفيد 19-
كشف تقرير حديث عن استجابة القطاع الخاص بشكل كبير واستثنائي خالل أزمة كوفيد  19-ما أسهم
يف تخفيف آثار الجائحة ىلع املجتمع والحفاظ ىلع سالمته.

إعادة هيكلة األولويات االجتماعية

دعا تقرير مبادرات القطاع اخلا�ص يف دعم مواجهة جائحة
كوفيد  19-الذي �أعده جمل�س الغرف ال�سعودية و�شركة �أك�س�س
اال�ست�شارية م�ؤخرًا �إلى �ضرورة �إعادة هيكلة الأولويات االجتماعية
ل�شركات القطاع اخلا�ص ال�سعودي وربطها ب�أهداف التنمية
امل�ستدامة يف ر�ؤية  ،2030واالعتماد على االبتكار االجتماعي والتقدم
التكنولوجي واملرونة العالية لتحقيق �أثر اجتماعي ايجابي م�ستدام.
و�أكد التقرير �أنه يف �ضوء ما تعر�ضت له تلك ال�شركات
وامل�ؤ�س�سات من اختبار جرّاء جائحة فريو�س كورونا كوفيد 19-
ومدى قدرتها على التعامل مع الأزمات وتقدمي مبادرات جمتمعية
ت�سهم يف تخفيف الآثار ال�صحية واالقت�صادية واالجتماعية
تبي �أهمية �إعادة النظر يف توجيه م�سار امل�س�ؤولية
للجائحةّ ،
االجتماعية وحتديد الأولويات مبا يُحدث نوعً ا من التوازن بني
التنمية امل�ستدامة وامل�س�ؤولية االجتماعية.
وهدف التقرير �إلى تكوين ر�ؤية و�صورة وا�ضحة عن �أهمية دور
القطاع اخلا�ص يف تفعيل امل�س�ؤولية االجتماعية والتي ت�أتي �ضمن
م�ستهدفات ر�ؤية  2030و�إطار �أهداف التنمية امل�ستدامة من خالل
ر�صد وحتليل مبادرات القطاع اخلا�ص يف ظل �أزمة كوفيد 19-التي
�أحدثت ت�أثريًا �إيجابيًا على املجتمع و�أ�سهمت يف تخفيف الأ�ضرار
االقت�صادية واالجتماعية للجائحة ،ف�ض ًال عن رفع م�ستوى الوعي
مبمار�سات امل�س�ؤولية االجتماعية وحتفيز اال�ستثمار االجتماعي.

االجتماعية واال�ستدامة ،ور�صد كذلك قيا�س الأثر االجتماعي
ملبادرات القطاع اخلا�ص خالل الأزمة.
و�أكد �أن الغرف التجارية جنحت يف حتقيق ا�ستجابة �سريعة
مع الأزمة من خالل حزمة من الإجراءات واملبادرات التي �أ�سهمت
يف ا�ستمرار �أعمالها وخدماتها للمنت�سبني عرب عملية �شاملة

توزيع املبادرات من حيث التصنيف
تنقسم املبادرات إلى  ٤تصنيفات رئيسة

مبـــادرات مالية
مبادرات خدمية

مبـــادرات عينية
مبـادرات توعوية
مبادرة عينية

١٢ %

مبادرة مالية

48 %

مبادرة خدمات

34 %

محاور وبصمات

وفيما تطرق التقرير �إلى ثالثة حماور رئي�سة ،هي :ر�صد
وحتليل رد فعل ال�شركات ال�سعودية خالل �أزمة كوفيد 19-يف جميع
مناطق اململكة ،وكذلك نبذة عن �أهمية امل�س�ؤولية االجتماعية
للقطاع اخلا�ص بالإ�ضافة �إلى االجتاهات امل�ستقبلية للم�س�ؤولية
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مبادرة توعوية 6 %

للتحول الرقمي ور�صد التحديات التي تواجه املن�ش�آت التجارية
يف كل منطقة بالإ�ضافة �إلى م�ساندة جهود اجلهات ال�صحية يف
ف�ضل عن
مواجهة كوفيد  19-عرب تقدمي الدعم املادي والعينيً ،
تقدمي دعم للأ�سر املت�ضررة واملحتاجة ما كان له كبري الأثر يف
تخيف الآثار االقت�صادية واالجتماعية للجائحة.
 700مبادرة

ور�صد التقرير ب�شكل تف�صيلي �أكرث من  700مبادرة قدمها
القطاع اخلا�ص ال�سعودي و�أجهزته امل�ؤ�س�سية ممثلة يف جمل�س
الغرف ال�سعودية والغرف التجارية ومن�ش�آت الأعمال خالل �أزمة
كورونا واملبادرات النوعية على ال�صعيد املحلي والعاملي ،ف�ض ًال
عن جهود وزارة املوارد الب�شرية والتنمية االجتماعية لتعزيز
امل�س�ؤولية االجتماعية يف القطاع اخلا�ص.
وقدّم التقرير قراءة حتليلية للمبادرات التي قدمها القطاع
اخلا�ص خالل جائحة كورونا من حيث القيمة املالية و�أكرث
القطاعات �أ�سهامًا ونوعيتها �سواء كانت مالية �أو عينية �أو خدمية
�أو توعوية ،ف�ض ًال عن قيا�س الأثر املجتمعي لتلك املبادرات التي
تركز ب�شكل خا�ص على تعزيز الأمن الغذائي والتعليم عن بعد ورفع
م�ستويات الإنتاج ودعم القطاع ال�صحي وتخفيف الآثار االقت�صادية
على املن�ش�آت التجارية ودعم الأ�سر املت�ضررة والتوعية ال�صحية.
أكثر من مليون مستفيد

وذكر التقرير �أن القيمة املالية التقديرية الإ�سهامات القطاع
اخلا�ص بلغت �أكرث من ملياري ريال ،فيما بلغت القيمة املالية
التقديرية للإ�سهامات العينية واخلدمية �أكرث من  868مليون
ريال �شملت نحو 1,6مليون وحدة مت التربع بها.
كما بلغ عدد امل�ستفيدين من مبادرات القطاع اخلا�ص �أكرث من 1
مليون م�ستفيد� ،أما ال�شرائح والقطاعات امل�ستفيدة ،ف�شملت القطاع
ال�صحي ،ومن�سوبي القطاع ال�صحي و�أبناءهم ،والأ�سر املت�ضررة،
ورجال الأمن ،واجلهات احلكومية ،والأ�سر املنتجة ،واجلمعيات
اخلريية ،والعمالة الأجنبية ،ودور الأيتام ،وطالب نظام التعليم،
واملن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة ،وامل�ست�أجرين الأفراد وامل�ؤ�س�سات.
قفزة يف املسؤولية االجتماعية

وحول امل�س�ؤولية االجتماعية يف امل�ستقبل �أ�شار التقرير �إلى �أن
االبتكار ميكن �أن يحدث قفزة نوعية يف امل�س�ؤولية االجتماعية،
حيث تتجه بع�ض ال�شركات لت�سخري مواردها لتعزز االبتكار يف
املمار�سات االجتماعية لتحقيق هدف اال�ستدامة والذي ي�سهم
يف الت�أثري الإيجابي على املجتمع والبيئة ،وي�شمل االبتكار يف

 ٧٣٣مبادر ًة
من الشركات واملؤسسات ورجال وسيدات األعمال يف القطاع الخاص

بمجموع مساهمات مالية قدرها
ً 139,488,545,
ريال سعود ًيا

ومجموع إسهامات عينية
 1,529,505وهذه تم التبرع بها

571

421

31

مجموع الجهات

مؤسسات

ً
نشاطا تجار ًيا

املبادرة

وشركات

150

82

من رجال وسيدات

شركة مدرجة يف سوق

األعمال

األسهم السعودي

تستهدف

8

قطاعات رئيسة

مناذج الأعمال واملنتجات �أو اخلدمات املقدمة وذلك خللق قيمة
م�ضافة جديدة وميزة تناف�سية مبا يحقق التوازن بني الأهداف
االقت�صادية واالجتماعية والبيئية لل�شركات.
و�أبرز التقرير مفهوم اال�ستثمار امل�ستدام الذي بات ي�شكل �أحد
�أهم اال�سرتاتيجيات اال�ستثمارية الرائدة يف العامل ،وتقدر قيمة
الأ�صول املدارة عرب هذا املفهوم اال�ستثماري احلديث ب�أكرث من
 30تريليون دوالر �أمريكي ،وينظر هنا �إلى امل�س�ؤولية االجتماعية
لل�شركات ال على �أ�سا�س �أنها تكلفة �إ�ضافية بل لأنها ا�ستثمار
م�ستدام يعود نفعه على ال�شركات واملجتمع.
حملة الغرف التجارية

ويف �إطار امل�س�ؤولية االجتماعية للغرف التجارية ا�ستعر�ض
التقرير دور املجل�س والغرف يف �إطالق حملة وا�سعة ملبادرات
جمتمعية رائدة لتخفيف الآثار االقت�صادية واالجتماعية على
�أ�صحاب الأعمال واملجتمع ،وبنا ًء على ذلك قامت العديد من
الغرف التجارية ب�إعفاء امل�ست�أجرين لديها من القيمة الإيجارية،
كما قامت بو�ضع مرافقها ومراكزها التابعة لها حتت ت�صرف
وزارة ال�صحة ،ف�ض ًال عن تقدمي تربعات مالية وعينية.
والقت تلك املبادرات ا�ستجابة وا�سعة من �أ�صحاب الأعمال
وال�شركات الوطنية ،والذين بدورهم �أعلنوا عن مبادرات متنوعة
يف جمال دعم القطاع ال�صحي والأ�سر املت�ضررة و�أبطال ال�صحة
ودعم من�ش�آت الأعمال املت�أثرة من اجلائحة مما يعك�س حتليهم
بامل�س�ؤولية االجتماعية والروح الوطنية.
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تقرير

رغم كل االنعكاسات السلبية للجائحة

مستقبل اقتصادي واعد لدول
مجلس التعاون الخليجي
أثمر تسارع االتــجــاه نحو الرقمنة والنمو يف
القطاعات غير النفطية املدفوع بالجائحة العاملية
عن مؤشرات اقتصادية إيجابية وتوقعات إيجابية
باالزدهار ىلع املدى الطويل للمستثمرين يف
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،وذلك ً
وفقا
لتقارير حديثة متخصصة.

رغم حالة التشاؤم ثمة عوامل مستقبلية مشرقة

إدريس الرفيع
رئيس منطقة الشرق األوسط وأفريقيا
لدى أبردين ستاندرد إنفستمنت
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�أظهر تقرير حديث ل�شركة �أبردين �ستاندرد �إنف�ستمنت�س العاملية � ،ASIأنه يف الوقت الذي
تتوا�صل الت�أثريات ال�سلبية لفريو�س «كوفيد  »19-على االقت�صادات يف جميع �أنحاء العامل،
جاءت �أحدثُ التوقعات ال�صادرة عن �صندوق النقد الدويل ( )IMFللباقي مع عام  2020قامتة
متوافق ًة معها ،وال�سيما لدول جمل�س التعاون اخلليجي ،حيث توقع ال�صندوق تراجعًا يف الناجت
املحلي الإجمايل بن�سبة  ٪7.6لهذا العام ،يف تردٍ ملحوظ عن الن�سبة التي كان قد مت توقعها
للرتاجع يف �أبريل والتي كانت .٪2.7
ومع ذلك ،تعتقد �أبردين �ستاندرد �إنف�ستمنت -ASIرغم حالة الت�شا�ؤم العامة� -أن ثمة عوامل

موجودة تفيد بوجود ر�ؤية م�ستقبلية جيدة على املدى
الطويل ،هذه العوامل تتمثل بقوة احلكومات وثروتها يف
املنطقة ،بالإ�ضافة �إلى الدفع بعملية التنوع االقت�صادي
ال�سريع ،وهو ما بد�أ ي�ؤتي ثماره حيث ظهرت عالمات
�إيجابية نتيج ًة لهذه العوامل.
الجائحة عجلت بالتنويع االقتصادي
والتحول للرقمنة

وقال �إدري�س الرفيع ،رئي�س منطقة ال�شرق الأو�سط
و�أفريقيا لدى �أبردين �ستاندرد �إنف�ستمنت�« :سوف يظل
عام  2020هو الأ�سو أ� يف التاريخ احلديث يف ذاكرة
معظم النا�س لأ�سباب عديدة ،لذا ال ينبغي التقليل من
حجم الدمار االقت�صادي الذي حدث فيه ،والذي يتوقع
ا�ستمراره لنهاية العام .لكن وعلى الرغم من ذلك؛ يتعني
على امل�ستثمرين التطلع �إلى الأمام دائمًا ،وعندما ننظر
ملا يجري حاليًا يحدونا الأمل خا�صة عندما نرى اجلوانب
الإيجابية لالقت�صادات الأكرث تنوعً ا واملعززة رقميًا ،كدول
جمل�س التعاون اخلليجي ،فالدالئل ت�ؤكد �أن اجلائحة قد
عجلت بعملية التنوع االقت�صادي واالنتقال من القطاعات
النفطية �إلى القطاعات غري النفطية وهو �أمر بالغ الت�أثري
والأهمية».
و�أ�ضاف« :ويعد هذا التنويع �إ�شارة �إيجابية بالن�سبة
للم�ستثمرين الذين يتطلعون �إلى الرتكيز على فر�ص النمو
طويلة املدى ،بد ًال من اختناق �أعمالهم ب�سبب التحديات
الآنية كتدابري التق�شف والتخفي�ضات ال�سريعة واجلوهرية
للإنفاق احلكومي».
بع�ضا من
وت�شارك توقعات �صندوق النقد الدويل ً
هذا التفا�ؤل املدفوع بحقيقة �أن معظم �أ�سواق الأ�سهم
يف دول جمل�س التعاون اخلليجي قد انتع�شت و�سط
تخفيف قيود الإغالق وارتفاع �أ�سعار النفط  ،حيث ترى
يف الأفق احتماالت منو بن�سبة  ٪2.5يف عام .2021
مزايا اقتصادية يف منطقة دول مجلس
التعاون محفزة ىلع التعايف

ت�شمل املزايا االقت�صادية يف منطقة دول جمل�س
التعاون م�ستويات منخف�ضة ن�سبيًا من املديونية احلكومية
بلغت  ٪39يف الكويت و ٪15يف اململكة العربية ال�سعودية
و ٪13يف �أبوظبي  -وهي جميعها عنا�صر دافعة للتطلع �إلى
اال�ستفادة من الفر�ص اجلديدة والتعايف من �آثار اجلائحة.
وبذات ال�سياق؛ ي�سلط تقرير �صادر عن �شركة
الأبحاث العاملية العمالقة  Frost & Sullivanال�ضوء على

م�ستقبل
ً
«االجتاهات الكربى» التي من املتوقع �أن ت�شكل
اقت�صاديًا �أكرث تنوعً ا لدول جمل�س التعاون اخلليجي.
حيث يرى التقرير �أنه من املتوقع �أن ميثل الإنرتنت  ٪5من
الناجت املحلي الإجمايل بحلول عام  ،2030مرتفعًا ب�شكل
ملحوظ عن الن�سبة امل�سجلة يف  2018والتي كانت ،٪4.1
مع توقع �إطالق جميع الدول ال�ستة خدمات الهاتف اجلوال
 5Gبحلول نهاية عام .2020
وي�شري التقرير نف�سه �إلى �أن � 250شركة نا�شئة يف
جمال التكنولوجيا املالية تعمل يف جميع �أنحاء دول جمل�س
التعاون اخلليجي ،ومن املتوقع �أن تتو�سع الأن�شطة الإقليمية
لهذه ال�شركات بن�سبة  ٪50خالل الأعوام اخلم�سة املقبلة،
ومن املتوقع كذلك �أن ت�صل �سعة التوليد الرتاكمية املركبة
للطاقة املتجددة يف دول جمل�س التعاون اخلليجي �إلى
أي�ضا �أن
 72300ميجاوات بحلول عام  .2030ومن املتوقع � ً
ت�ساعد التطورات يف التكنولوجيا عرب �شبكات  5Gوالذكاء
اال�صطناعي ،يف دفع التحول الرقمي يف جميع القطاعات.
آفاق واعدة للتجارة اإللكترونية

�أظهرت درا�سة عاملية حديثة �أجرتها م�ؤ�س�سة
«ما�سرتكارد» ارتفاعً ا يف املدفوعات عرب الإنرتنت متا�شيًا
مع االندفاع نحو التجارة الإلكرتونية ،حيث قال  ٪54من
امل�شاركني يف الدرا�سة من دولة الإمارات �إنهم يعتقدون �أن
تف�ضيل التجارة الإلكرتونية على الت�سوق داخل املتجر هو
اجتاه �سيتعزز يف امل�ستقبل.
وتابع �إدري�س الرفيع قائال“ :لقد مت تعزيز االت�صال
بالرقمنة يف جميع القطاعات ونحن ن�شهد بالفعل �سلوكيات
جديدة للم�ستهلكني بفعل ظروف اجلائحة .و�ست�ساعد
احلكومات يف املنطقة ،التي تتبنى مناذج �أعمال جديدة
وتلتزم بتعزيز امل�ؤ�س�سات اخلا�صة يف القطاعات املقرر
منوها ت�سريع هذا الأمر ب�شكل �أكرب ،وكذلك اال�ستثمار
املتوا�صل يف البنية التحتية عالية اجلودة والطاقة املتجددة
والأنظمة الرقمية .لتكون النتيجة احلتمية التي ي�ؤدي �إليها
كل هذا اجلهد حتقيق معدالت �أداء عالية يف القطاعات
التي تركز على امل�ستقبل مثل التكنولوجيا واالت�صاالت
والرعاية ال�صحية».
و�أ�شار الرفيع« :مع وجود العديد من االجتاهات
املحفزة على تنويع الرتكيبة االقت�صادية داخل دول جمل�س
التعاون اخلليجي ،ثمة جمال متزايد وموائم لتحقيق النمو
امل�ستقبلي يف ال�سنوات اخلم�س َة �إلى الع�شر َة القادمة .وهذا
ميكن �أن يوفر لنا �أ�سواقًا قوية طويلة الأجل ت�ساعدنا على
التعايف من الأ�ضرار التي حدثت يف عام .»2020
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هيئات

الرقابة ومكافحة الفساد ..تحصين
التنمية بالنزاهة
معالي األستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس،

رئي�س هيئة الرقابة ومكافحة الف�ساد

ُيعد الفساد ظاهرة اجتماعية وسياسية

واقــتــصــاديــة معقدة تــؤثــر ىلع جميع
البلدان وهو كذلك جريمة خطيرة يمكن أن
تقوض جهود وخطط التنمية االجتماعية
واالقتصادية يف جميع املجتمعات ،إذ ال
يوجد بلد أو منطقة أو مجتمع محصن.
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ظاهرة الفساد

تُعد ظاهرة الف�ساد ظاهرة مركبة تختلط فيها الأبعاد
االقت�صادية واالجتماعية والثقافية وال�سيا�سية ،ولذا تتعدد ا�سباب
ن�شوئها ومن هذه الأ�سباب عدم ات�ساق الأنظمة ومتطلبات احلياة
االجتماعية و�ضعف الرقابة .وللف�ساد �آثار �سلبية متعددة �أهمها
الت�أثري ال�سلبي على عملية التنمية فينحرف ب�أهدافها ويبدد
املوارد والإمكانات وي�سيء توجيهها ويعوق م�سريتها كما ي�ضعف
فاعلية وكفاية الأجهزة ويت�سبب يف خلق حالة من التذمر والقلق.
ومينع الف�ساد امل�ساءلة املالية ،ويعيق تدفق اال�ستثمارات الأجنبية،
وي�ضعف الأداء االقت�صادي ،ويقلل الثقة بالنظامني القانوين
والق�ضائي ،كما يعيق القدرة على االحتفاظ مبوظفني ذوي كفاءة
عالية ،ويت�سبب بهدر املوارد والأموال وتدمري الأنظمة البيئية ،وحتويل
الإنفاق من الأن�شطة الأكرث �إنتاجية �إلى الأن�شطة الأقل �إنتاجية ،لذلك
�أ�صبح اليوم من �أبرز معوقات حتقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة.
�إن حماية النزاهة ومكافحة الف�ساد ت�ستلزم برامج �إ�صالح
�شاملة حتظى بدعم �سيا�سي قوي وتعاون الأجهزة احلكومية

و�سمو ويل عهده الأمني الأمري حممد بن
�سلمان ،حفظهما اهلل ،حيث ترتبط الهيئة
بامللك -حفظه اهلل -مبا�شرة ،وتتمتع
بال�شخ�صية االعتبارية واال�ستقالل التام
ماليًا و�إداريًا مبا ي�ضمن لها مبا�شرة عملها
بكل حياد ودون ت�أثري من �أي جهة كانت،
ولي�س لأحد التدخل يف جمال عملها.

وم�شاركة املجتمع وم�ؤ�س�ساته و�إر�ساء
املبادئ والقيم الأخالقية للإدارة واملجتمع
وتعزيزها واال�ستفادة من اخلربات الدولية.
ومبا �أن حماية النزاهة ومكافحة الف�ساد
بجميع �أ�شكاله من املبادئ الثابتة يف ال�شريعة
الإ�سالمية والأنظمة الدولية ،ف�إن اململكة
العربية ال�سعودية وهي ت�ستمد �أنظمتها من
مبادئ و�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية عنيت
بحماية النزاهة والأمانة والتحذير من دعم القيادة للهيئة
ويف هذا اجلانب يقول معايل الأ�ستاذ
الف�ساد وحماربته بكل �صوره و�أ�شكاله.
مازن بن �إبراهيم الكهمو�س ،رئي�س
هيئة الرقابة ومكافحة الف�ساد �أنها تعمل
مكافحة الفساد يف اململكة
انطالقًا من قول اهلل تعالى( :وال منذ �صدور الأمر امللكي الكرمي رقم
تب ِغ الف�سا َد يف الأر�ض �إن اهلل ال يُحب (�/65أ) وتاريخ 1432/4/13هـ ،القا�ضي
املف�سدين) ،وا�ست�شعارًا للم�س�ؤولية املُلقاة ب�إن�شائها على ا�ستكمال و�ضع لوائحها
على عاتق الدول -وفقها اهلل -يف حماية التنفيذية ،وا�ستقطاب الكفاءات واملوارد
املال العام ،وحماربة الف�ساد ،والق�ضاء الب�شرية امل�ؤهلة للعمل فيها ،ومن ثم و�ضع
عليه ،على هَ دْ ي كرمي من مقا�صد اخلطط التنفيذية ،ور�سم اال�سرتاتيجيات
�شريعتنا املطهرة التي حاربت الف�ساد ،امل�ستقبلية التي حتقق للهيئة النهو�ض
و�أوجدت ال�ضمانات ،وهي�أت الأ�سباب مب�س�ؤولياتها على �أكمل وجه».
وينوّه معاليه مبا تلقاه هيئة الرقابة
ملحا�صرته ،وتطهري املجتمع من �آثاره
اخلطرية ،وتبعاته الوخيمة على الدولة يف ومكافحة الف�ساد من الدعم والتمكني ،من
م�ؤ�س�ساتها ،و�أفرادها ،وم�ستقبل �أجيالها ،القيادة الر�شيدة � -أيدها اهلل -مما يعزز
ف�أقرت يف �سبيل ذلك اال�سرتاتيجية �أداءها ملهامها ،م�ست�شعرًا عظم امل�س�ؤولية
الوطنية حلماية النزاهة ومكافحة الف�ساد جتاه وطننا الغايل ،لتحقيق ما تتطلع �إليه
و�أن�شات هيئة الرقابة ومكافحة الف�ساد القيادة الر�شيدة يف �سبيل مكافحة الف�ساد
«نزاهة» ،لتعنى بالرقابة الإدارية ومكافحة من �أجل بناء تنموي �شامخ لوطن تفخر به
الف�ساد املايل والإداري وحماية النزاهة الأجيال القادمة.
وتعزيز ال�شفافية.
وقد حر�صت اململكة منذ ت�أ�سي�سها أهداف الهيئة واختصاصاتها
تهدف الهيئة �إلى حماية النزاهة،
على يد امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن
�آل �سعود -رحمه اهلل -على حتقيق العدل وتعزيز مبد�أ ال�شفافية ،ومكافحة الف�ساد
وامل�ساواة يف تعامالتها وقوانينها مع املايل والإداري ب�شتى �صوره ومظاهره
املواطنني واملقيمني ،ومنع الف�ساد بني و�أ�ساليبه ،ولها يف �سبيل حتقيق عدد من
العاملني مب�ؤ�س�ساتها ،وا�ستمر هذا احلر�ص االخت�صا�صات منها :متابعة تنفيذ الأوامر
من �أبنائه من بعده ،وكلما جاء ملك �أكمل والتعليمات املتعلقة بال�ش�أن العام وم�صالح
ما �أجنزه �أ�سالفه ويطوره ،وا�ستمر حتى املواطنني مبا ي�ضمن االلتزام بها ،والتحري
هذا العهد امليمون ،عهد خادم احلرمني عن �أوجه الف�ساد املايل والإداري يف عقود
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز الأ�شغال العامة وعقود الت�شغيل وال�صيانة

الفساد
ظاهرة معقدة
ومركبة تختلط فيها األبعاد
االقتصادية واالجتماعية
والثقافية

وغريها من العقود املتعلقة بال�ش�أن العام
وم�صالح املواطنني و�إحالة املخالفات
والتجاوزات املتعلقة بالف�ساد املايل والإداري
عند اكت�شافها �إلى اجلهات الرقابية �أو
جهات التحقيق بح�سب الأحوال.
كما ت�شمل االخت�صا�صات �أي�ضا
العمل على حتقيق الأهداف الواردة يف
اال�سرتاتيجية الوطنية حلماية النزاهة
ومكافحة الف�ساد ،ومتابعة تنفيذها مع
اجلهات املعنية ،ور�صد نتائجها وتقوميها
ومراجعتها ،وو�ضع برامج عملها و�آليات
تطبيقها وت�شجيع جهود القطاعني العام
واخلا�ص على تبني خطط وبرامج حلماية
النزاهة ومكافحة الف�ساد ،ومتابعة
تنفيذها وتقومي نتائجها ومتابعة ا�سرتداد
الأموال والعائدات الناجتة من جرائم
الف�ساد مع اجلهات املخت�صة
وكذلك مراجعة �أ�ساليب العمل
و�إجراءاته يف اجلهات امل�شمولة
باخت�صا�صات الهيئة بالإ�ضافة �إلى اقرتاح
الأنظمة وال�سيا�سات الالزمة ملنع الف�ساد
ومكافحته و�إجراء مراجعة دورية للأنظمة
واللوائح ذات ال�صلة� ،إعداد ال�ضوابط
الالزمة للإدالء ب�إقرارات الذمة املالية،
و�أداء الق�سم الوظيفي ،لبع�ض فئات العاملني
يف الدولة ومتابعة مدى قيام الأجهزة
امل�شمولة باخت�صا�صات الهيئة مبا يجب
عليها �إزاء تطبيق الأنظمة املجرمة للف�ساد
املايل والإداري.
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معالم

ت�صوير :قا�سم ال�سرحان

متحف األحساء..
نبض التاريخ والتراث
ُيعد متحف األحساء لآلثار والتراث الوطني أحد أشهر متاحف املنطقة الشرقية واململكة ،بفضل ما يضمه

من نفائس أثرية وقطع تراثية آلثار وحضارات تعاقبت ىلع تاريخ األحساء لحقب زمنية متتالية.

إنشاء املتحف ومكانته

�أن�شئ متحف الأح�ساء يف عام 1983م ومت افتتاحه عام ،1987
لتحقيق جمموعة من الأهداف ،منها� :صيانة وحماية املواقع الأثرية،
وتي�سري ت�سجيل املواقع وا�ستق�صائها ،واحتواء القطع الأثرية
والتاريخية ،وتقدمي �أف�ضل الطرق لتوثيقها و�صيانتها وخزنها،
وا�ستق�صاء وت�سجيل �ألوان الرتاث ال�شعبي املادي وال�شفهي ،و�إيجاد
مركز جلمع قطع الرتاث ال�شعبي املحلي ،وكذلك �إطْ الع اجلمهور
على الآثار والتاريخ والرتاث ال�شعبي املحلي.
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وعلى الرغم من م�ساحة املتحف ال�صغرية الذي بُني على
م�ساحة 4000مرت مربع ،يف و�سط مدينة الهفوف� ،إال �أنه ظل
عامل جذب كبري لل�سياح واملواطنني ملا يختزنه من مقتنيات
وكنوز و�أ�سرار واحة الأح�ساء� ،إذ ي�ضم �أكرث من  1400قطعة �أثرية
وتراثية� ،إلى جانب ال�صور واملخطوطات والوثائق التاريخية،
وامل�سكوكات النقدية ،وكذلك حياة وتاريخ املنطقة على مر
ف�ضل عن دوره يف تر�سيخ الهوية ون�شر الوعي احل�ضاري
الع�صور ً
ودعم الرتبية والتعليم و�إثراء الثقافة يف املجتمع.

مكونات املتحف

ي�ضم املتحف قاعات العرو�ض املتحفية ومعامل الرتميم
واملخترب وقاعة العر�ض التلفزيوين ومعامل امل�ساحة والر�سم
ومعامل الت�صوير واملكتبة ،وروعي يف ت�صميم قاعاته الداخلية
املحاكاة للح�ضارات التي ن�ش�أت �أو ا�ستوطنت يف املنطقة وتنوع
املقتنيات الأثرية لكل حقبة من الع�صر احلجري �إلى ح�ضارة
و�صول للحقبتني الآ�شورية والبابلية.
دملون و�أ�ساطريهاً ،
وتتكون قاعة العرو�ض املتحفية من جناح ما قبل التاريخ ويتم
فيه عر�ض �صور ون�صو�ص عن بداية الإن�سان وتكوين الأر�ض وتاريخ
الأزمنة اجليولوجية للمنطقة منذ ماليني ال�سنني� ،إ�ضافة �إلى �آثار
املنطقة يف م�ساحاتها ال�شا�سعة ،و�أهمية �أر�ضها الزراعية والتجارية
واخلليج العربي ،وكذلك جناح ما قبل الإ�سالم ويحتوي على
خرائط الطرق التجارية �سواء الربية �أو البحرية و�أبجدية الكتابة
يف اجلزيرة العربية قبل الإ�سالم وكذلك جناح الفرتة الإ�سالمية
بالإ�ضافة �إلى جناح قيام وتوحيد اململكة العربية ال�سعودية.
كما يحتوي املتحف على عر�ض ملواد و�أدوات الرتاث ال�شعبي يف
حياة البدو ،واملجتمع الريفي واحل�ضري ومدن و�أ�سواق الأح�ساء،
ويُعر�ض فيه جمموعة من العمالت الإ�سالمية املنوعة وعدد من
املخطوطات ،كما يحتوي على ا�ستديو ،وق�سمني للرتميم ،وامل�ساحة
عر�ضا لأدوات ومقتنيات ومواقع لفرتات الع�صر
والر�سم .كما ي�ضم ً
احلجري القدمي والو�سيط واحلديث .

املنطقة ال�شرقية ،تربز فيها احلياة النباتية ال�صحراوية والأ�شجار
احلولية واملعمرة وامل�شهورة بالأح�ساء ،واحلياة الربية ومظاهرها
ال�سطحية واحليوانات الربية والكائنات التي تعي�ش فيها ،وكذلك
احلياة البحرية و�أنواع الأ�سماك وم�صائدها يف اخلليج العربي،
ويعر�ض فيها منوذج م�صغر لأحد املراكب و�أدوات ومراحل
�صناعتها� ،إ�ضافة �إلى مهنة الغو�ص للبحث عن الل�ؤل�ؤ وم�صائده
(الهريات) يف اخلليج العربي وت�شريح الأ�صداف ،ومناذج ل�سالل
قطع ومقتنيات نادرة
وتوجد يف �ساحات املتحف عرو�ض خمتلفة للحياة الفطرية يف الغو�ص وموازين الل�ؤل�ؤ.
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قراءت

«اقتصاد ج ّيد يف الزمن
الصعب» ..مكافحة الفقر
بالتنمية «التجريبية»
يكت�سب كتاب «اقت�صاد جيّد يف الزمن ال�صعب»
� for Hard Timesأهمية كبرية وخا�صة ،لي�س لأن م�ؤلفيه فائزان بجائزة
نوبل لالقت�صاد لعام  2019عن �أبحاثهم لعالج ومكافحة الفقر وم�شكالته ،بل
لأنه كتاب ثوري وواقعي يخاطب �أزماتنا التنموية ويقدم �إجابات �أف�ضل لأكرب
م�شكالتنا االقت�صادية.
رمبا يكون اكت�شاف كيفية التعامل مع امل�شكالت االقت�صادية احلرجة اليوم
هو التحدي الأكرب يف ع�صرنا ,فق�ضايا وملفات �شائكة مثل الهجرة وعدم امل�ساواة
والعوملة والبطالة واال�ضطراب التكنولوجي و�إبطاء النمو وت�سارع وترية تغري املناخ،
متثل م�صادر قلق كبري يف جميع �أنحاء العامل.
يقول الكتاب �أن املوارد الالزمة ملواجهة هذه التحديات موجودة لكن ما نفتقر
�إليه هو الأفكار التي �ست�ساعدنا على تخطي جدار اخلالف ,و�أنه �إذا جنحنا،
ف�سوف يتذكر التاريخ ع�صرنا بامتنان؛ �إذا ف�شلنا ،ف�إن اخل�سائر املحتملة ال
حت�صى ،مبينًا �أننا يف املا�ضي كنا نلج�أ �إلى االقت�صاديني حلل امل�شكالت وا�سعة
النطاق ،ولكن خالل العقود القليلة املا�ضية  -وبالت�أكيد منذ الأزمة املالية لعام
 - 2008فقد الكثري من النا�س حول العامل ثقتهم يف االقت�صاديني.
وا�ستنتج امل�ؤلفان �أنه «على الرغم من اجلهود اجلبارة لأجيال من االقت�صاديني،
ف�إن الآلية العميقة للنمو االقت�صادي امل�ستمر ال تزال بعيدة املنال» ويو�صون بالرتكيز
على احلد من الفقر با�ستخدام الأفكار امل�ستمدة من التجارب احلقيقية احلية
و»املعا�شة» ذات ال�شواهد مبا ي�سهم يف �إر�ساء اقت�صاديات التنمية التجريبية.
يُ�شار �إلى �أن الكتاب الذي مت ن�شره يف نوفمرب  ،2019هو من ت�أليف

Good Economics

االقت�صاديني امل�شهورين يف معهد ما�سات�شو�ست�س
للتكنولوجيا� ،أبهيجيت ف .بانريجي و�إ�ستري دوفلو،
وهو الكتاب التعاوين الثاين لهما والأول منذ �أن �أ�صبحا
زوجني عام .2015

مؤلفا الكتاب يحصدان جائزة نوبل لالقتصاد لعام 2019
فاز م�ؤلفا كتاب «اقت�صاد جيد يف الزمن ال�صعب» الهندي �أبهيجيت بانريجي والفرن�سية
�إ�ستري دوفلو بالإ�ضافة �إلى الأمريكي مايكل كرمير بجائزة نوبل للعلوم االقت�صادية لعام ،2019
بعد �أن �أدت �أبحاثهم �إلى حت�سني قدرة الب�شرية على حماربة الفقر على م�ستوى العامل.
و�أ�شارت اللجنة �أن الفائزة دوفلو ،املولودة عام  ،1972هي ثاين �سيدة حت�صل على جائزة
نوبل لالقت�صاد ،كما �أنها �أ�صغر �شخ�ص يح�صل على هذه اجلائزة� .أما بانريجي املولود يف
مومباي عام  ,1961فهو اقت�صادي �أمريكي من �أ�صل هندي.
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مقال

التعليم االفتراضي والعبء األسري
مثلما اجتاح وباء كورونا امل�ستجد «كوفيد  »19حواجز الزمان واملكان ،جاء التعلم االفرتا�ضي
ودعواته م�صاحبًا النت�شار جائجة كورونا التي اجتاحت احلواجز املادية كلها وفر�ضت نف�سها.
ذلك االجتياح املكاين الذي جعل من غياب تلك القيمة املكانية الثابتة وحواجزها املنيعة مثارًا
لالرتقاء �إلى عوامل افرتا�ضية بينية خمتلفة عن طريق الف�ضاء املعلوماتي الف�سيح ،واجتياح زماين
امتلك �أدوات التخل�ص من روتني الذهاب والإياب ومزاحمة الآخرين بحثًا عن �سرعة الو�صول �إلى
حيز مكاين رمبا كان �أ�ضيق مما حتتمله رحابة العقول.
تلك الطفرة التي �شهدها العامل ب�أثره يف عامل التعليم والتدريب منذ ب��د�أت جائحة الكورونا
ومطالبات بالتوجه نحو التعليم والتدريب عن بُعد .مما �أدى لال�ستغناء عن النظام الروتيني املعتمد
على الذهاب للواجبات االعتيادية املرتبطة بالتواجد اليومي يف حميط املدر�سة وقاعات الدر�س
واختالفات احلياة الطبيعية حلياة خمتلفة متامً ا ،مما �أدى �إلى تكهنات باختالف عامل التدريب
والتعليم كليًا وحتوله بالكامل �إلى الطرق الإلكرتونية و�أدى �إلى مطالبات ب�أ ّال يعود التدريب والتعليم
ل�سابق عهده بعد انح�سار جائحة الكورونا ب�إذن اهلل.
الوقت القريب؛ لأن الأزمة قد
من امل�ؤكد �أن الأمور لن تعود �إلى �سابق عهدها ب�شكلها املعتاد يف ٍ
مر�ضا نتعامل معه كباقي الأمرا�ض .ولكن ،هل حقًا نريد �أن ت�ستمر
تطول قبل �أن يتحول الفريو�س ً
�أنظمة التعليم والتدريب يف االعتماد على تلك املن�صات الإلكرتونية ب�شكلٍ كامل؟ ال �أعتقد ذلك!!!!
وال�سبب الفوارق الكبرية بني قطاع التعليم وقطاع التدريب؛ فهناك العديد من اجلوانب التي يجب
مراعاتها قبل ر�سم �شكل التعليم والتدريب فيما بعد كورونا.
فاليوم �أ�صبح املنزل هو املدر�سة فهو م�صدر التعلم والتعليم و�أفراده هم امل�سريون للعملية التعليمية،
و�أ�صبحت الأ�سرة تقوم بدورين :الأول :تربوي والثاين :تعليمي.
تلك الأدوار وامل�س�ؤوليات ت�ضع �أعبا ًء كثرية على كاهلها لإجناح عملية التعليم وت�شجيع الأبناء على
االنتظام يف الدرا�سة ،وهو الدور الذي كان يقوم به املعلم يف النظام التعليمي التقليدي ،حيث يتابع
املعلم ب�شكل يومي تطور الطالب ،ومدى ا�ستيعابهم للمادة العلمية املقدمة ،والتفاعل احلي معهم
والإجابة عن �أ�سئلتهم وا�ستف�ساراتهم ،واعتماد املبادئ الرتبوية كالثواب والعقاب يف ت�شجيعهم على
التح�صيل الدرا�سي ب�أف�ضل �صورة ممكنة.
و�أمام الأ�سرة الأن العديد من املهام والواجبات التي �أ�ضيفت للأ�سرة ملتابعة �أبنائها بحر�ص ،فعليهم
الآن توفري املناخ املنا�سب للدرا�سة ،و�إ�شاعة جو من الراحة للطالب ،وت�شجعيه على حت�صيل درو�سه
� ًأول ب�أول ،وتدريب الطالب على التعلم الذاتي ،وتدريبهم على �أ�ساليب البحث عن املعلومة من
امل�صادر العلمية املختلفة ،والأن�شطة التعليمية التي تنمي القدرات الذهنية والإدراكية والتح�صيلية
للطالب ،مما يوفر له فر�صة �أكرب للنجاح يف التعليم عن بُعد.
هذه املواد واملهارات لن ي�أتي تعلّمها بالنتيجة نف�سها عن بُعد عن طريق الفيديو .فهذا االفتقاد
للخربة املبا�شرة ،ي�ؤثر �سلبًا على انتقال املعرفة واكت�ساب املهارة ،فهنا يجب على الأ�سرة م�ساعدة
�أبنائها على ممار�ستها حتى ننمي من قدراتهم االبتكارية واجل�سدية وحتى تعود احلياة �إلى �سابق
عهدها ،فمهما طال الوقت �سيبقى خيار التعليم عن بُعد هو حل م�ؤقت وقت الأزم��ات �أو تكميلي
بعدها ،ولكني ال �أتوقع وال �أمتنى �أن ي�صبح هو اخليار الأوحد �أو ال�سائد يف جمتمعاتنا.

أصبح املنزل
هو املدرسة
ومصدر التعليم وأفراده
هم املسيرون للعملية
التعليمية

بقلم :م .محمود عبدالرحمن
مستشار التطوير اإلعالمي

بجامعة الملك فيصل باألحساء
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إدارة

يوما
لم يشهد عالم األعــمــال
ً
تغيرات بهذا القدر وبهذه الوتيرة.
ــدة تفشي فيروس
وح َّ
فسرعة ِ
كورونا كوفيد 19-أرغمت الشركات
ىلع إدخال تغييرات جذرية ىلع
أساليب تنظيم قواها العاملة
بهدف تحقيق استدامة األعمال
ونموها وتعزيز االبتكار مستعينة

يسطع
املوظفون
«النجوم»
يف أوقات
األزمات
52

بنخبة من موظفيها «النجوم».

يف أوقات األزمات ،تظهر املواهب

�ساعدت �أزمة كوفيد19-ال�شركات على اكت�شاف
املوظفني الذين ي�ضيفون قيمة بدرجات متفاوتة عن
غريهم .ومن خالل �إعتاق املوظفني املوهوبني من
الأدوار غري الرئي�سة و�إيكالهم مهمة مواجهة املواقف
ال�صعبة ،حفزت �سال�سل املطاعم العاملية خدمات
التو�صيل ،و�صوبت �شركات ال�سلع اال�ستهالكية
تركيزها نحو �إي�صال ال�سلع الأ�سا�سية للعمالء،
فيما بد�أت الفنادق بر�سم معامل جديدة ملفهوم
ال�ضيافة  -وكل ذلك بالتوازي مع تبني مفهوم «العمل
االفرتا�ضي» ..والآن ،ج ّل ما ينبغي الرتكيز عليه هو
الت�أكد من �أن املوظفني املوهوبني من الذين ي�صنعون
فرقًا ،يتقلدون �أدوارًا ال تتجاوز حدود قدراتهم
وطاقاتهم ،كي ال يفقدوا زخمهم بعد اجتياز الأزمة.

ويتفق توم دي وايلي ،ال�شريك واملدير
الإداري يف «بني �آند كومباين» مكتب ال�شرق
الأو�سط ،وجو�ست �سبيتز ،ال�شريك يف
«بني �آند كومباين» مكتب بو�سطن ودان
�شوارتز ،ال�شريك يف «بني �آند كومباين»
مكتب وا�شنطن على وجود اختالف بني
�أ�صحاب الأداء املتو�سط واملوظفني املتميّزين
يف عدد من �أنواع الأعمال املختلفة ،حيث
تك�شف الدرا�سات �أن �أف�ضل املحامني يف
ال�شركات يحققون �أدا ًء يفوق املتو�سط مبا
يعادل � 12ضعفًا ،بينما يتفوق �أف�ضل مطوري
الربجميات بت�سعة �أ�ضعاف على املتو�سط
ويتفوق �أداء �أف�ضل جراحي القلب على
املتو�سط ب�ست مرات.
تباين كفاءات املواهب

وال تكون كفاءات املواهب متوازية -
فغالبًا ما تتفوق �أف�ضل املواهب ب�أ�شواط على
بقية املواهب من حيث م�ستوى الكفاءة .ومن
البديهي �أن تتم اال�ستعانة ب�أ�صحاب الأداء
املتميّز لي�أخذوا عل عاتقهم املهام الرئي�سة
واحلرجة .ولكن كم مديرٍ خائب الظن ما
لبث �أن اكت�شف «موظفني جنومًا» بو�سعهم
قيادة مبادرات ا�سرتاتيجية حتى وجد نف�سه
�أمام �صعوبة حترير ه�ؤالء املوظفني «النجوم»
من املنا�صب الأقل �أهمية التي ي�شغلونها؟
وتتمثل �أحدى احللول ال�شائعة يف الإ�ضاءة
على املنا�صب �أو الأدوار اجلديدة كفر�صة
جيّدة للتقدّم ال تتطلب من املوظفني «النجوم»
�سوى تخ�صي�ص  %10من وقتهم فقط .يف
البداية ،يُظهر املوظفون «النجوم» وفرق العمل
التابعة لهم قدرًا كبريًا من احلما�س وااللتزام
بتحقيق النتائج ما يدفعهم �إلى ال�سري بخط ًا
حثيثة على درب التقدّم والنجاح .ولكن مع
مرور الوقت ،يتباط أ� التقدم وتبد أ� الطاقة
والرتكيز بالوهن ،فيجد املوظفون «النجوم»
�أنف�سهم �أمام �أكوام من املهام التي تتطلب
جهدًا جهيدًا لت�أديتها الأمر الذي ي�ستنزف
ك ّل �إمكاناتهم.

توافر نظام متطور لإدارة املوارد الب�شرية
يحتوي على كافة اخل�صائ�ص املتقدمة� ،أو
ىلع
اقت�صر الأمر على جداول بيانات ب�سيطة،
الشركات أن
ميكن توزيع ر�أ�س املال الب�شري بطريقة
تسعى بالتوازي إلى
دقيقة ووا�ضحة ُومنهجة� .أما يف حال غياب
تلك الر�ؤية ال�شمولية ،فلن يكون مبقدور
تسيير أعمالها وإحداث
القيادة و�ضع �أف�ضل الأفراد يف املواقع املهمة.
التغيير فيها.
رابعًا :قبول املفا�ضلة غري ال�سهلة ،فمن
النادر �أن يكون تخ�صي�ص ع�شرة باملائة من
وقت موظف ما كافيًا .والأ�شخا�ص املوهوبون
يحتاجون خلف�ض وقتهم املخ�ص�ص لأعمالهم
ما الذي يحدث؟
على ال�شركات �أن ت�سعى بالتوازي املعتادة� ،إذا �أرادت ال�شركات �إجناح مبادرات
لت�سيري �أعمالها و�إحداث التغيري فيها ،النمو التي يتولون م�س�ؤوليتها.
ولكن عندما يتعلق الأمر باملوارد الب�شرية،
ف�إن م�شاريع النمو التي تنطوي على �أهداف نموذج عملي
يف الواقع ،فقد متكنت �إحدى �شركات
ترمي �إلى «�إحداث التغيري» غالبًا ما تُ�سلب
فر�صة احل�صول على ما حتتاجه من املنتجات اال�ستهالكية من اتباع هذه املنهجية
مواهب .فتخ�صي�ص ع�شرة باملائة فقط من بنجاح ،فهي ب�شكل عام حتافظ على ر�شاقة
وقت املوظفني النجوم ،والذين يتولون �أ�ص ًال وظائفها املركزية ،وت�ؤمن ب�أن معظم الأعمال
�أدوارًا مهمة يف ت�سيري الأعمال ،لي�س كافيًا .يجب �أن ترتكز يف الأ�سواق املحلية .ولكن عند
وعندما ت�صل الأمور �إلى �أق�صى حدودها� ،إطالق مبادرات االبتكار على م�ستوى ال�شركة
يفر�ض ت�سيري الأعمال �أولويته دومًا .ولهذا ككل� ،أرادت الإدارة ا�ستقطاب �أ�صحاب
فمن غري املفاجئ �أن جهود «�إحداث التغيري» الأداء الأف�ضل يف الأ�سواق املحلية لقيادة
تلك املبادرات .وال�ستقطاب ه�ؤالء الأفراد
نادرًا ما ت�ؤتي ثمارها.
ولكن مع ذلك ،متكنت بع�ض ال�شركات «النجوم» ،حر�ص املديرون على �أن تكون
من اخلروج عن هذا النمط من خالل اخلطوة املقبلة لهم بعد �إجناز عملهم املتعلق
باالبتكار هي العودة �إلى عملياتهم املحلية،
الرتكيز على �أربعة جوانب:
� ًأول :معرفة �أهم الأدوار .يجب �أن ولكن مبنا�صب ذات �صالحيات �أكرب ،حيث
تكون لدى قادة ال�شركات فكرة وا�ضحة حققت هذه املنهجية نتائج بارزة.
ويف ظل التغريات ال�سريعة التي تفر�ضها
عن املنا�صب ذات الأهمية احلرجة ل�سري
العمليات («�إدارة الأعمال») واالبتكار جائحة كوفيد� ،19-شعرت العديد من
(«تغيري الأعمال») �إن �أرادوا و�ضع ال�شخ�ص ال�شركات بالزخم وحققت فهمًا متجدد ًا
الأف�ضل يف املكان املنا�سب يف كال اجلانبني .للإمكانات املتاحة لها .فعامل الأعمال ي�شهد
وفر�صا متوا�صلة ،وتعتمد اال�ستجابة
ً
ثانيًا :معرفة �أف�ضل املواهب .من هم حتدياتٍ
ال�سريعة والناجحة على اكت�شاف املوظفني
�أف�ضل الأ�شخا�ص يف امل�ؤ�س�سة؟
ثالثًا :معرفة العمل الذي يتولى �أمره الذين ي�ضيفون القيمة الأكربى والقدرة
�أف�ضل املوظفني .ينبغي �أن يكون هناك ر�ؤية على �إيجاد ال�سبل املالئمة لال�ستفادة منهم.
وا�ضحة لكيفية توزيع املوارد الب�شرية متامًا ،وتتبع ذلك املفا�ضلة لو�ضع املوظف املنا�سب
كالر�ؤية املتعلقة بتوزيع املوارد املالية .و�سواء يف املكان املنا�سب.
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مقال

استدامة سالسل االمداد والتموين
يف ظل جائحة كورونا
غال ًبا ما يتطلب األمر قدًرا كبي ًرا من الخسائر إلحداث
تغيير جذري يف النظام العاملي وهذا ما أحدثته
جائحة كوفيد 19-COVID 19-حتى الوقت الحالي،
وهو ما سيؤدي إلى تحول أساسي يف االستثمار
والتوجه نحو االستدامة .السؤال هو :إلى أي مدى
ستذهب هذه التغييرات؟ يكاد يكون من املؤكد
أنه سيكون هناك إعادة تقييم واسعة النطاق
وإعادة تنظيم لسالسل التوريد.

وم��ن املحتمل أ�ي��ً��ض��ا �أن ي��أخ��ذ امل�ستثمرون اال�ستدامة يف
االعتبار بقوة �أكرب يف تقييمهم للفر�ص عند طرح اخليارات
يف امل�ستقبل.
لقد �شهدت القطاعات املختلفة جهد وا�سع النطاق جلعل
�سال�سل التوريد �أكرث مرونة يف ال�سنوات الأخرية ،لكن معظم
املنظمات مل تخطط لوجود وبا ًء يف ا�سرتاتيجياتها ،لذا ف�إن
�سال�سل التوريد اخلا�صة بها لي�ست مرنة كما كانت تعتقد.
لقد �ألقى فريو�س كوفيد 19-Covid 19-ال�ضوء على كل �ضعف
يف �سل�سلة التوريد يف ال�ع��امل ،لقد �أدى ال��وب��اء �إل��ى �إغ�لاق
امل�صانع ،وتوقف ال�شحنات ،بطالة العمالة ،اغالق احلدود،
وكلف االقت�صاد العاملي ،ح�سب تقديرات الأم��م املتحدة،
تريليون دوالر على الأقل ب�شكل مبا�شر.
وبالرغم م��ن اال��ض�ط��راب ال��ذي �سببه ال��وب��اء �إال �أن��ه منح
العامل فر�صة غري م�سبوقة للعمل الآن من خالل تقييم الآثار
االقت�صادية على املدى القريب واملتو�سط والطويل ويف بيئة
يتغري فيها الطلب ب�سرعة يُتوقع يف املقابل �سرعة اال�ستجابة،
يجب �أال ت�ستمر �سل�سلة التوريد يف امل�ستقبل يف الرتكيز على
أي�ضا �أن يتم
التكلفة واجل��ودة والت�سليم فح�سب ،بل يجب � ً
ت�صميمها مع مراعاة اال�ستجابة و�إعادة الت�شكيل واملرونة وهي
املتطلبات التي مت فر�ضها نتيجة للأزمة.
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لقد عانت جميع ال�شركات امل�شاركة يف �سل�سلة الإم ��داد
الغذائي تقريبًا من �آثار ترتاوح من ال�صدمة �إلى اال�ضطرابات
ال�شديدة �أثناء جائحة  ،19-COVIDوقد يكون هناك مزيد من
اال�ضطرابات خالل املوجة الثانية ،فنحن نعي�ش يف ع�صر غري
م�سبوق ويجب �أن نتفاعل وفقًا لذلك من خالل ر�ؤية �أنظمة
�إ�سرتاتيجية �شاملة ور�شيقة من �أجل مرونة ال�سل�سلة الغذائية،
ويجب �أن ي�شمل هذا النهج تنبيهات الك�شف املبكر املتكاملة
وقدرات الت�صحيح الفائقة.
لقد �شهدنا كيف �أدى اال�ضطراب �إلى تفاقم خماوف امل�ستهلكني
ب�ش�أن الأمن الغذائي وزيادة الأ�سعار وبرز ما يعرف بعدم اليقني
ب�ش�أن الغذاء ،حيث املعرفة بوجود الطعام ولكن بدون ر�ؤية وا�ضحة
ملعرفة مكانه يف �سل�سلة التوريد ،وهنا بد�أت الدعوات لتعزيز مرونة
�سل�سلة التوريد من خالل الرقمنة فعندما تقوم ال�شركات بتطبيق
�أدوات التحليالت املتقدمة �أو التنب�ؤية ،مثل الذكاء اال�صطناعي،
ميكن لهذه الأدوات �أن توفر تنبيهات م�سبقة ب�ش�أن اال�ضطرابات
املحتملة قبل حدوثها ،ومن ثم ت�سمح بت�صحيح امل�سار.
�سيكون من املثري لالهتمام معرفة �أين �سيتدفق اال�ستثمار بعد
الوباء .هل �ستح�صل ال�شركات وال�صناعات التي مت حتديدها
على �أنها غري م�ستدامة قبل هذه الأزم��ة على نف�س اهتمام
امل�ستثمرين؟ �أم هل �سيختار امل�ستثمرون دع��م ال�شركات
وال�صناعات الأكرث توافقًا مع م�ستقبل م�ستدام ،والتي �أظهرت
مرونة �أك�بر �أثناء اجلائحة؟ يقدم عامل ما بعد 19 COVID
فر�صة لإعادة اال�ستثمار بطريقة جديدة بد ًال من اال�ستثمار
فقط لإعادة الو�ضع الطبيعي القدمي.
والواقع �أن الأزمات جتلب دائمً ا معها قدرًا من الفر�ص ،ومع
بدء عودة االقت�صاد العاملي �إلى احلياة هناك فر�صة كبرية
لال�ستثمار يف �شركات و�صناعات �أكرث ا�ستدامة والتي �ستكون
�أكرث مرونة بكثري يف مواجهة اال�ضطرابات العاملية امل�ستقبلية.
وبالرغم من �أن العامل مل يخرج بعد من �صدمته من املوجه

الأولى ،فها نحن نرى بع�ض الدول قد اتخذت قرار االغالق ثانية ،وهو ما ينبئ مبوجات
قادمة قد تكون �أكرث �شرا�سة ،ولكن نحن من يجب �أن نكون �أكرث جاهزية و�أن نتعامل مع
معطيات �أ�صبحت للأ�سف واقعًا نعا�صره بالرغم من عدم تقبلنا له.
ورمبا ن�ستطيع �أن ن�ؤكد �أن العامل مير مبنحنى جديد يف تاريخه ،فقد �أجرب الفريو�س
احلكومات وال�شركات واملجتمعات على تعزيز قدرتها على التعامل مع فرتات طويلة
من العزلة االجتماعية واالقت�صادية ،و�سيفر�ض عامل ما بعد كورونا واقعًا جديدً ا يغلب
عليه التوجه الرقمي ،و�سيكون اخلا�سر من لن ي�ستطيع مواكبة الطفرة الرقمية القادمة
وقد يكون هناك الدفع ببناء نظام دويل �أكرث قوة و�أكرث تعاونًا ي�ضع فيه اجلميع البيئة
وحمايتها ن�صب �أعينهم.
مل ي�صل العامل حتى الآن للمرحلة التي ي�ستطيع عندها ح�صر خ�سائره والبدء من
جديد وتقدمي الدرو�س امل�ستفادة ،حيث ما زال العامل يف غمار الأزمة ،بل �أن هناك من
ال�سيناريوهات ما يتبنى فكرة �أن ما مر به العامل حتى الآن قد يكون البداية فقط –
�أكرث ال�سيناريوهات ت�شا�ؤمً ا  -ولكن ميكننا من خالل ر�صد �أخطاء املا�ضي وا�ست�شراف
امل�ستقبل �أن ن�ؤكد على:
�أهمية دعم احلكومات للت�صنيع املحلي وتوطني ال�صناعات الذي يبقى اخليار الآمن
وقت الأزمات.
�إعادة النظر يف �أولوياتنا ،فمن ال�ضروري �أن تخ�ص�ص املوازنات لل�صحة والبحث
العلمي ،ك�أولوية م�ستقبلية حتى قبل املوازنات الع�سكرية التي رك�ض خلفها العامل
ل�سنوات طويلة لت�أتي الأزمة وتعلن للعامل �أهمية اال�ستثمار يف البحث العلمي والتعليم
وال�صحة ،فهم ال�ضمانة احلقيقية للأمن واال�ستقرار.
�ضرورة تو�سيع قنوات وقدرات تخزين الإمدادات يف مواقع ا�سرتاتيجية متنوعة ،نظرًا
لأنه ال ميكننا التنب�ؤ باملكان الذي قد تكون هناك حاجة للب�ضائع يف حالة الطوارئ.
و�أخريًا من م�صلحة كل بلد �أن يعمل بطريقة تعزز ال�صالح العام العاملي ،فالت�ضامن
يف الأزم��ات العاملية يجب �أال ينتهي عند احلدود الوطنية ،فالأزمة قد ك�شفت �أهمية
�إعادة النظر لكثري من الدول يف واجباتها الأخالقية جتاه االخرين ،ويف املقابل �أبرزت
ال�صورة الإن�سانية لدول �أعلت القيم الأخالقية و�صالح الإن�سانية فوق كافة امل�صالح
الأخرى وقدمت الكثري وقت الأزمة ومل متنعها احلدود الوطنية يف �أن ي�صل عطاءها
للجميع ،وهنا يجب �أن تفخر اململكة العربية ال�سعودية بهذا الدور الإن�ساين الرائد غري
امل�ستغرب ،فالأزمات �ستمر ولكن �ستبقى املواقف حا�ضرة.

االستثمار
يف البحث
العلمي والتعليم والصحة
الضمانة الحقيقية لألمن
واالستقرار.

بقلم :د .سماح محمد سالم
أستاذ مشارك بكلية إدارة األعمال
جامعة الملك فيصل
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فرصة استثمارية

منصات النقل البالستيكية..
فرصة استثمارية واعدة
ىلع منصات النقل البالستيكية،
بسبب مميزاتها وخصائصها ً
فضل

ويف الوقت احلايل متتلك اململكة �أكرب �سوق ملن�صات النقل البال�ستيكية يف دول جمل�س
التعاون اخلليجي ،حيث ميثل الطلب على من�صات النقل البال�ستيكية يف اململكة �أكرث من ٪60
من �إجمايل الطلب يف دول جمل�س التعاون اخلليج ،ما يعني وجود فر�صة ا�ستثمارية لإن�شاء
من�ش�آت ت�صنيع فنية حديثة ملن�صات النقل البال�ستيكية يف اململكة مبا يلبي الطلب املحلي
والدويل املتزايد.

املواد املعاد تدويرها ،ما يعني

مميزات وخصائص

يزداد اإلقبال املحلي والعاملي

عن جودتها وأدائها وحفاظها
ىلع البيئة وإمكانية إنتاجها من
وجود فرصة استثمارية واعدة..

مستقبل منصات النقل
البالستيكية

لقد ازدادت �أهمية من�صات النقل
البال�ستيكية (البليت) بعد انت�شار
ا�ستخدامها يف قطاعات عدة .ويرجع
�سبب زيادة الطلب امل�ستمر عليها لأنها
�صلبة ،منخف�ضة الكثافة ،وقابلة للت�شكيل
ب�سهولة لإنتاج الأ�شكال املطلوبة ،ومقاومة
للت�آكل ،ولها متانة عالية ،وال تتحلل ب�سهولة،
ف�ضل عن دورها يف
ً
ورخي�صة الثمن،
توفري املوارد الطبيعية ،حيث حتافظ على
الأ�شجار التي ت�ستخدم يف �صناعة املن�صات
اخل�شبية.
ووفقًا لأرامكو ال�سعودية من املتوقع
�أن ينمو الطلب ال�سعودي على من�صات
النقل البال�ستيكية بن�سبة � %4.4سنويًا،
حيث تهدف ال�شركة �إلى ا�ستبدال ٪40
من من�صات النقل اخل�شبية امل�ستخدمة يف
عملياتها مبن�صات نقل بال�ستيكية بحلول
عام  ،2028ما يعني وجود العديد من الفر�ص
املتاحة عرب منظومة �سل�سة القيمة امل�ضافة
اخلا�صة مبن�صات النقل البال�ستيكية التي
�ستقوم بخدمة �أرامكو واململكة و�سد الطلب
الإقليمي والعاملي.
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تتميز املن�صات البال�ستيكية بعدد من املميزات واخل�صائ�ص ،من بينها:
خفيفة وقوية :وم�صنعة من مادة البويل �إيثيلني القوية مما يجعلها خفيفة الوزن
و�سهلة احلمل.
مقاومة للت�أثر :فهي ذات كثافة عالية وقدرة على التحمل يف جميع الأجواء والظروف
املناخية.
�أكرث �صحية :فهي تلبي متطلبات التفتي�ش ال�صحي حيث �إنها مقاومه للمياه والكيماويات
و�أي�ض ًا �سهلة التنظيف والتعقيم ،كما �إنها مقاومة للفطريات.
ذات �أداء جيد يف درجات احلرارة املنخف�ضة ما يجعلها مثالية للمخازن املتجمدة.
الأمن وال�سالمة :مُ�صممة �ضد االنزالق ويبقى �سطحها ناعمًا دون نتوءات ل�ضمان احلفاظ
على جودة املنتج و�سالمة العامل كما �إنها مقاومة لل�صد أ� .
خدمة طويلة الأمد :جودة حجم ووزن ثابت وم�ستقر .ال تتطلب �أعباء
تكاليف ال�صيانة وهي �أكرث حتمال ًبع�شرة �أ�ضعاف من املن�صات
اخل�شبية.
منا�سبة ومالئمة :فمن املمكن ا�ستخدامها على
رافعات يدوية �أو كهربائية مما يزيد من �أماكن
وجماالت ا�ستخدامها.

برنامج (اكتفاء) بأرامكو

تُنفذ �أرامكو ال�سعودية ،برنامج تعزيز
القيمة امل�ضافة الإجمالية لقطاع التوريد
(اكتفاء) الذي يهدف �إلى زيادة املحتوى
املحلي يف ال�سلع واخلدمات لت�صل الى
 %70بحلول العام � 2021إ�ضافة الى
ت�سهيل تطوير منظومة ال�شراء والإمداد
لقطاع الطاقة يف اململكة لتتمتع بالتنوّع
واال�ستدامة والقدرة التناف�سية ،ويف
الوقت نف�سه تعزيز املوثوقية يف �سل�سلة
مورّدي ال�شركة وحت�سني التكاليف
الت�شغيلية.
وتت�ضمن الر�ؤية اال�سرتاتيجية لل�شركة،
متكني قطاع الطاقة ال�سعودي يف �أن ي�صبح
�أكرث ن�شاطً ا وتناف�سية يف العامل من خالل
اململكة
أكبر سوق ملنصات
النقل البالستيكية يف
دول مجلس التعاون
الخليجي

ثالثة حماور ،هيً � :أول توطني ال�سلع واخلدمات لت�صل �إلى ،%70
وثانيًا توليد وظائف مبا�شرة وغري مبا�شرة لأبناء الوطن ،وثالثًا
زيادة �صادرات اململكة من ال�سلع واخلدمات املرتبطة بقطاع
الطاقة بن�سبة .%30
وتهدف �أرامكو �إلى دعم �إمكانات قطاع املواد غري املعدنية يف
اململكة ،حيث يجري ت�سليط ال�ضوء على من�صات النقل البال�ستيكية
باعتبارها فر�صة جذابة بالنظر �إلى الفجوات احلالية والطلب املتوقع
و�إمكانات التوطني يف هذه ال�صناعة الواعدة.
استخدامات املنصات البالستيكية

يتم ا�ستخدام من�صات النقل البال�ستيكية يف العديد من
القطاعات ،فعلى �سبيل املثال :التخزين ،واخلدمات اللوج�ستية،
وال�صناعات الدوائية ،وال�صناعات الغذائية ،وال�صناعات الزراعية،
ومراكز الت�سوق والأ�سواق وغريها...
نمو الطلب ىلع منصات النقل البالستيكية

من املتوقع �أن ينمو الطلب احلايل يف اململكة على من�صات
النقل البال�ستيكية علمًا ب�أن اململكة هي �أكرب امل�ستهلكني من
�إجمايل الطلب على من�صات النقل البال�ستيكية يف دول جمل�س
التعاون اخلليجي.
المصادر:
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شركاء

جمعية مكافحة أمراض الدم الوراثية باألحساء تحصد جائزة دولية

الدكتور �سعدون بن �سعد ال�سعدون،

رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية اخلريية

ملكافحة �أمرا�ض الدم الوراثية بالأح�ساء
ح�صدت اجلمعية اخلريية ملكافحة
�أمرا�ض الدم الوراثية بالأح�ساء م�ؤخرًا على
جائزة اال�ستجابة الدولية للجهود الأكرث
وجاء منح اجلمعية هذه اجلائزة الدولية رفيعة امل�ستوى ،نظري اجلهود املقدرة والربامج
فاعلية يف مكافحة وباء فريو�س كورونا
امل�ستجد كوفيد � 19-ضمن فئة اجلهة واملبادرات املبتكرة التي تبذلها اجلمعية يف �إطار مكافحة هذا الوباء ،والتي تركت �أثرًا �إيجابيًا
املجتمعية اخلريية املتميزة يف �إدارة جهود على امل�ستفيدين من خدماتها.
وبهذه املنا�سبة رفع الدكتور �سعدون بن �سعد ال�سعدون رئي�س جمل�س �إدارة اجلمعية اخلريية
اال�ستجابة ملكافحة الوباء.

تعـليق النـسخة
الـسادسة لجائزة
راشـــــد الـراشد
وأوالده للـــريادة
واملـــوهـــبـــة
واإلبـــداع
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�أعلن املجل�س الإ�شرايف جلائزة را�شد الرا�شد و�أوالده
للريادة واملوهبة والإبداع م�ؤخرًا تعليق الن�سخة ال�ساد�سة
للجائزة لهذا العام  2020متمنيًا لأبنائه وبناته الطلبة
التوفيق وال�سداد يف م�سريتهم العلمية والأكادميية،
داعيًا املوهوبني واملبدعني �إلى موا�صلة التميّز والتفوق
من �أجل التغلب على حتديات املرحلة وجتاوز حتديات
�أزمة فريو�س كورونا.
و�أكد املجل�س �أنه وبالإ�شارة �إلى الئحة ومعايري
ومتطلبات اجلائزة التي ترتكز ب�شكل رئي�س على تنمية
املهارات احلياتية والأن�شطة الال�صفية وامل�شاركة
املجتمعية للمتقدمني التي قد ال تتوفر ب�شكل طبيعي

ملكافحة �أمرا�ض الدم الوراثية بالأح�ساء
التهنئة وال�شكر ملقام خادم احلرمني
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز
ول�سمو ويل عهده الأمني �صاحب ال�سمو
امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن
عبدالعزيز وحلكومتهما الر�شيدة ول�سمو
�أمري املنطقة ال�شرقية و�سمو نائبه و�سمو
حمافظ الأح�ساء -يحفظهم اهلل.-
كما تقدم ال�سعدون بال�شكر لوزارة
املوارد الب�شرية والتنمية االجتماعية على
دعم اجلمعيات اخلريية للقيام بواجبها
جتاه املجتمع ،مثمنا جهود �أع�ضاء
جمل�س الإدارة واجلهاز التنفيذي وفريق
العمل باجلمعية ،ول�شركاء النجاح من
امل�ؤ�س�سات املانحة.
عب الأ�ستاذ عبدالعزيز بن
كما ّ
�أحمد العودة ،املدير التنفيذي للجمعية
عن �سعادته لهذا االجناز الكبري الذي
حققه فريق العمل باجلمعية و�شركاء
النجاح ،مثمنًا دعم وم�ساندة مركز
التنمية االجتماعية بالأح�ساء للجمعية
وللجمعيات اخلريية بالأح�ساء ،مقدمًا
�شكره لإدارتي ال�شبكة الإقليمية للم�س�ؤولية
االجتماعية واالحتاد الدويل للم�س�ؤولية
املجتمعية على جهودهما الطيبة.

جـامعة الـملك فيصل تطلق حملة لغرس
( )45ألف شتلة يف واحة األحساء
وجّ ه معايل الدكتور حممد
بن عبدالعزيز العوهلي ،رئي�س
جامعة امللك في�صل م�ؤخرًا
بالبدء يف م�شروع حملة لغر�س
(� )45ألف �شتلة و�شجرة يف
واحة الأح�ساء.
و�أو�ضح معاليه �أن هذا
امل�شروع ي�أتي يف �إطار هوية
اجلامعة امل�ؤ�س�سية املتطلعة
للم�ساهمة يف حتقيق الأمن
الغذائي واال�ستدامة البيئية،
ودعمًا للحملة التي �أطلقها
ال�شريك اال�سرتاتيجي للجامعة
وزارة البيئة واملياه والزراعة ،كما ميثل م�ساهمة من اجلامعة يف ا�ستدامة البيئة
اخل�ضراء لواحة الأح�ساء ،والتي حققت م�ؤخرًا �إجنازًا جديدً ا بدخولها مو�سوعة
«جيني�س» بو�صفها �أكرب واحة نخيل يف العامل.
وبني معاليه �أن اجلامعة �ستقدم لهذا امل�شروع (� )45ألف �شتلة و�شجرة تعبريًا
عن عمر اجلامعة التي كر�ست منذ ت�أ�سي�سها عام 1975م �إلى عام 2020م وعلى
مدى ( )45عامً ا جهودها يف خدمة بيئة واحة الأح�ساء ،ورفدت التنمية الزراعية
بالكوادر امل�ؤهلة ،والأبحاث العلمية ،وامل�ساهمات املجتمعية املتعددة ،م�شريًا �إلى �أن
اجلامعة �ست�ستمر وبرتكيز �أكرب على خدمة وتطوير �آليات العمل التنموي البيئي يف
واحة الأح�ساء.

وحر�صا
ً
و�آمن لأبنائها الطلبة يف هذه الظروف اال�ستثنائية،
على �أمنهم و�صحتهم و�سالمتهم ،فقد جل�أ املجل�س م�ضطرًا �إلى
قراره بالتعليق.
و�أو�ضح املجل�س �أنه اتخذ قراره ملا فيه م�صلحة و�سالمة
�أبنائنا وبناتنا الطالب والطالبات ،الفتًا �إلى ا�ستمرار
حت�ضرياته لإعداد الن�سخة القادمة من اجلائزة ،مثمنًا بكل
تقدير وامتنان اجلهود الكبرية امل�شكورة التي تقوم عليها حكومة
�سائل اهلل �أن يُعجّ ل
اململكة ملواجهة جائحة فريو�س كوروناً ،
بزوال هذه اجلائحة و�أن يحفظ الوطن و�أبنائه وبناته والعامل
�أجمع من كل مكروه.
يُ�شار �إلى �أن غرفة الأح�ساء وقعت اتفاقية �شراكة تنموية

مع �شركة را�شد الرا�شد و�أوالده وم�ؤ�س�سة عبداملنعم الرا�شد
الإن�سانية تت�ضمن �إطالق مركز تنمية القيادات ال�شابة ومركز
تنمية االبتكار واالخرتاع بالأح�ساء «فاب الب» و�أكادميية ت�أهيل
الأ�سر املنتجة وتوطني املهن ،بالإ�ضافة �إلى جائزة را�شد الرا�شد
و�أوالده للريادة واملوهبة والإبداع.
واجلدير ذكره� ،أن اجلائزة انطلقت يف عام  2016برت�شيح
( )20طالبًا وطالبة من الأح�ساء ،مت ابتعاثهم �إلى مدينة
«بورمنوث» ،ثم يف عام  2017مت تر�شيح ( )30طالبًا وطالبة،
مت ابتعاثهم �إلى مدينة «مان�ش�سرت» ،ويف عام  2018مت تر�شيح
( )52طالبًا وطالبة ،مت ابتعاثهم لعدة معاهد متخ�ص�صة
ومتميزة باململكة املتحدة.
العدد ( )147نوفمبر  -ديسمبر 2020م
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توعية

يف ظل انتشار “التعليم عن بُعد”

 6خطوات لحماية األطفال
عبر اإلنترنت
اتجهت العديد من دول العالم نحو «التعليم
عن ُبعد» ،بسبب جائحة فيروس كورونا

التي اجتاحت العالم وقلبت املقاييس يف
عدد من القطاعات ،إال أن مسألة الحفاظ
هاجسا
ىلع األمن اإللكتروني للطالب ،تظل
ً
مزعجا للوالدين وأفراد األسرة.
ً
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ك�شفت �شركة تقنية متخ�ص�صة عن جمموعة من اخلطوات التي
متكّن �أفرد العائلة من احلفاظ على �أمن الأطفال الإلكرتوين يف
ظل انت�شار التعليم عن بُعد والتنقل بني الف�صول الدرا�سية يف بيئة
افرتا�ضية ،ما يجعل الأمر مُربكًا ،لكن ذلك يجب �أال ينطبق على
ق�ضية الأمن ال�سيرباين �ضمن هذه البيئات االفرتا�ضية.
وتقرتح «بالو �ألتو نتورك�س» الرائدة عامليًا يف جمال الأمن
الإلكرتوين اتباع بع�ض املمار�سات اجليدة والب�سيطة التي متكّن

وجّ ه طفلك ليقوم مبغادرة �أي اجتماع يت�ضمن �أي �سلوك م�شبوه ال
ميكن قبوله يف احلياة الواقعية ،مثل ان�ضمام م�شاركني جمهولني
�أو م�شاركة من مل يتم الإعالن عنهم م�سبقًا.
وضح ألطفالك أهمية كلمات املرور القوية:
ثالثًاّ :
كلمة املرور هي مبثابة مفتاح املنزل ،فهو يحمي كل �شيء داخل
منزلك و�أنت بحاجة �إلى �إبقائ ِه �آمنًا طوال الوقت ،احفظه من
أي�ضا.
الغرباء ،ومن الأ�صدقاء � ً
يجب على من تقع عليه م�س�ؤولية حماية املعلومات يف املنزل،
�أن ي�ستخدم كلمات مرور متنوعة للأجهزة ال�شخ�صية املختلفة
واحل�سابات التي تتطلب من امل�ستخدم ا�ستخدام كلمات املرور
اخلا�صة به.
يجب �أن يتمتع الوالدان بحق الو�صول �إلى كلمات مرور �أطفالهم
أي�ضا.
وتطبيقات �إدارتها � ً
رابعا :راقب ما يقوم به طفلك:
ً

الوالدين امل�ساعدة يف حماية �أطفالهم من اجلرائم الإلكرتونية
ف�ض ًال عن احلفاظ على خ�صو�صيتهم على �شبكة الإنرتنت:
اطلع ىلع ما يفعله طفلك ىلع شبكة
أولّ :
ً
اإلنترنت:

ت�أكد من �أن ت�سمح و�ضعية �شا�شة طفلك لك مبراقبة ن�شاطاته
با�ستمرار.
ا�ستخدم خلفية افرتا�ضية عند فتح الكامريا للتعلم عن بُعد
�إن �أمكن ،ميكن لهذا �أن ي�ساعد يف تعزيز حماية اخل�صو�صية
والرتكيز على العملية التعليمية يف املقام الأول.
حتدث �إلى �أطفالك حول خماطر النقر فوق الروابط التي حتتوي
على عرو�ض خادعة ،والتي تُ�صمم ب�شكل جيد جدًا بحيث ميكن
ت�صديقها .بد ًال من ذلك ،يجب على الأطفال �س�ؤال �أحد الوالدين
قبل قيامهم بالنقر على مثل هذه العرو�ض.

	�إذا كنت ت�ستخدم جهازًا �شخ�صيًا ،قم ب�ضبط �أدوات الرقابة
الأبوية على جهاز طفلك ،ليتوجب عليه احل�صول على �إذن منك
خامسا :ال تكشف أكثر مما يجب:
ً
قبل تنزيل �أي �شيء �أو �إجراء �أي عمليات.
�ضع حدودًا ملا ميكن لطفلك ن�شره عرب �شبكة الإنرتنت ،مثل
حتقق من الإعدادات املتوفرة على التطبيقات �شائعة اال�ستخدام.
منعه من ن�شر �صور للوجوه �أو مواقع ي�سهل التعرف عليها� ،أو �أي
تعرف على ح�سابات و�سائل التوا�صل االجتماعي التي ي�ستخدمها
معلومات �شخ�صية مثل اال�سم الكامل ومعلومات االت�صال وا�سم
طفلك و�أفهمها جيدًا .يجب عليك التعرف على جهات االت�صال
املدر�سة وما �إلى ذلك.
اخلا�صة به واملحادثات التي يجريها.
قم بتغيري �إعدادات جهازك لإيقاف ت�شغيل البيانات الو�صفية يف
حتدث �إلى طفلك عن االنفتاح الذي تت�سم به �شبكة الإنرتنت،
تطبيقات الكامريا .فذلك ي�ساعد على �ضمان عدم متكن الغرباء
وعن قدرة �أي �شخ�ص على ن�شر �أي �شيء على هذه ال�شبكة وكيفية
من معرفة مكانك من ال�صور التي تن�شرها على �شبكة الإنرتنت.
التعرف على املعلومات املغلوطة.

ثانيًا :انتبه من أي سلوك مشبوه ىلع تطبيقات
مؤتمرات الفيديو:

«اخلطر املرتبط بالغرباء» ينطبق على العامل االفرتا�ضي كما
ينطبق على العامل املادي.

سادسا :تحديث أنظمة التشغيل يف أجهزتك
ً
باستمرار:

احر�ص دائم ًا على متتع �أجهزتك ب�آخر التحديثات املتوفرة .ميكن
لهذه التحديثات �أن تت�ضمن �أدوات احلماية الالزمة للحفاظ على
�أمان عائلتك.
العدد ( )147سبمبر  -أكتوبر 2020م
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تقنيات

«إيرباص لطائرات رجال األعمال» تطلق طائرة جديدة
«ACJ

ك�شفت �شركة «�إيربا�ص لطائرات رجال الأعمال» م�ؤخرًا ،عن �إطالق طائرة
 ،»TwoTwentyالتي ت�ضيف ل�سوق طائرات الأعمال كبرية احلجم ،حيث تتمتع
مبق�صورة مرنة تلبي من خاللها متطلبات طائرات رجال الأعمال الكبرية وطويلة املدى.
وبهذا ال�صدد ،قال بينوا ديفورج رئي�س �شركة «�إيربا�ص لطائرات رجال الأعمال»:
«نتوقع �أن ت�شهد الطائرة �إقبا ًال واعدً ا �ضمن �سوق طائرات رجال الأعمال املتنامية نظرًا
لإمكاناتها املتميزة وجاذبيتها».
وتوفر طائرة « »ACJ TwoTwentyالتي تت�سع لنحو  18راكبًا ،ثالثة �أ�ضعاف م�ساحة
املق�صورة ولكن مع تكاليف ت�شغيل �أقل مبقدار الثلث من طائرات عائلة �إيربا�ص A220
الأحدث وعالية الأداء .كما تتمتع بت�صميم �أ�صلي مبواد حديثة وتكنولوجيا متطورة ،حيث
توفر املق�صورة قدرات ربط مبعدل �ضعفني مقارنة مبناف�ساتها ونظام �إنرتنت ال�سلكي يف
جميع �أنحائها و�أحدث االبتكارات ،مثل النوافذ التي يتغري لونها بالكهرباء.
وتتميز الطائرة مبدى �أطول من الطريان حتى  5,650ميل بحري �أي نحو 10,500
كيلومرت �أو ما يعادل � 12ساعة طريان ،وتتميز مب�ساحة خا�صة ال ت�ضاهى تبلغ  73مرتًا
مربعًا  785 /قدمً ا مربعًا موزعة على �ست مناطق خا�صة لكبار ال�شخ�صيات.

تقرير 20 :مـلـيار دوالر
حجم إنفاف شـركات
الخليج عــلى تقنية
املعلومات يف 2024
توقّع تقرير حديث �أن يزداد �إنفاق �شركات االت�صاالت وامل�ؤ�س�سات
يف دول جمل�س التعاون اخلليجي على تقنيات املعلومات يف ظل التحول
الرقمي املت�سارع يف مرحلة ما بعد «كورونا» ،من  16.5مليار دوالر
�أمريكي يف العام � 2019إلى  20مليار دوالر يف العام 2024م.
وك�شف التقرير الذي ن�شرته �شركة «روالند بريغر» ،العاملة
يف جمال اال�ست�شارات الإدارية ،حتت عنوان «الدور الرئي�سي
لتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف مرحلة ما بعد كوفيد19-
(الواقع اجلديد)» �أن يزداد �إنفاق قطاعات مثل الرعاية ال�صحية
والتعليم والإعالم واخلدمات املالية على تقنية املعلومات مبعدل
� 3-2أ�ضعاف خالل هذه الفرتة.
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كما توقع �أن ي�سهم ا�ستخدام تكنولوجيا االت�صاالت واملعلومات يف
املجاالت الرئي�سة التي ت�شمل اال�ست�شارة الإلكرتونية واملراقبة الطبية
الإلكرتونية والتعلم الإلكرتوين واالعتماد على التقنيات الرقمية
يف التعدين و�أنظمة ال�سالمة وال�صرف ال�صحي يف توفري فر�ص
ا�ستثمارية ت�صل قيمتها �إلى  5مليارات دوالر يف �أ�سواق دول جمل�س
التعاون اخلليجي بحلول العام .2024
و�أ�شار التقرير �إلى �أنه من املتوقع �أن تنمو ا�ستثمارات �شركات
االت�صاالت يف اجليل اخلام�س والألياف ال�ضوئية ب�شكل مت�سارع
لتمكني تنفيذ الأعمال عرب الإنرتنت وتلبية الطلب املتزايد
للم�ستهلكني،و�ضمان مواكبة ال�شبكات ملتطلبات االت�صال.

(سبارك) ..أول مدينة صناعية يف العالم تحصل
ىلع تصنيف املباني الخضراء»
ح�صلت مدينة امللك �سلمان للطاقة (�سبارك) م�ؤخرًا على �شهادة امل�ستوى الف�ضي  LEEDيف
ريادة الطاقة والت�صميم البيئي ،ك�أول مدينة �صناعية يف العامل حت�صل على �شهادة برنامج (الريادة
يف الطاقة والت�صميم البيئي) الذي يعد نظامً ا معرتفًا به دوليًا لإ�صدار �شهادات املباين اخل�ضراء،
والتحقق من ت�صميم املن�ش�آت وفقًا للمعايري البيئية ومقايي�س اال�ستدامة الرئي�سة.
وي�أتي هذا االعتماد ت�أكيدً ا على ممار�سات اال�ستدامة املتكاملة باعتبارها من �صميم التخطيط
املجتمعي لأعمال (�سبارك) .حيث تعزز هذه ال�شهادة قدرة (�سبارك)على دعم امل�ست�أجرين
وامل�ستثمرين امل�ستقبليني يف رحلتهم نحو اعتماد الريادة يف الطاقة والت�صميم البيئي ملن�ش�آتهم ،كجزء
من جمتمع متكامل للطاقة.
وقال املهند�س �سيف القحطاين الرئي�س واملدير التنفيذي للمدينة�« :إن (�سبارك) متيّز نف�سها
باعتبارها مركزً ا عامليًا رائدً ا يف جمال الطاقة وال�صناعة والتقنية ،مما يعزز مكانة اململكة يف
الأ�سواق الدولية كمبتكر يف هذه املجاالت ،وت�ؤكد هذه ال�شهادة من جديد التزامنا بتقليل االنبعاثات
الكربونية للمدينة».

 4635قم ًرا صناع ًيا تدور يوم ًيا حول األرض
تتوقع �شركة «مورجان �ستانلي» �أن
تزيد قيمة قطاع �صناعة الف�ضاء العاملي
ب�أكرث من ال�ضعف بحلول العام 2040
لي�صل حجمه �أكرث من  1.1تريليون دوالر.
وك�شف احتاد �صناعات الأقمار
ال�صناعية يف تقرير �سابق له �أن الأقمار
ال�صناعية ال�صغرية التي ت�ستخدم يف
مراقبة الأر�ض هي �أ�سرع القطاعات منوًا
يف �صناعة الأقمار ال�صناعية العاملية،
مبينًا �أن بع�ض الأقمار ال�صناعية �صغرية،
بحيث ال يزيد حجمها عن �صندوق احلذاء.
ووفقًا ملكتب الأمم املتحدة ل�ش�ؤون
الف�ضاء اخلارجي  ،UNOOSAف�إنه منذ
بداية ع�صر الف�ضاء وحتى الآن ،مت �إطالق
ما جمموعه  8378قطعة يف الف�ضاء ،غري
�أن حوايل ن�صفها انتهى �أجله وحتطم،
وهو ما ي�شري �إلى وجود الكثري من القمامة

يف الف�ضاء ،ويف امل�ستقبل القريب �ستتحول الأقمار ال�صناعية �إلى حطام ي�شكل خطرًا
متزايدً ا على الف�ضاء والأر�ض على ال�سواء.
ووفقًا مل�ؤ�شر الأج�سام املطلقة يف الف�ضاء اخلارجي ،الذي يحتفظ به مكتب الأمم
املتحدة ل�ش�ؤون الف�ضاء اخلارجي ،هناك �أكرث من  4635قمرًا �صناعيًا تدور يوميًا يف
مدار حول الأر�ض.
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األخيرة

الواحة ..إنجازات واستحقاقات
نعي�ش هذه الأي��ام بف�ضل وتوفيق من اهلل تعالى زخمًا وح�ضورًا الفتًا وحراكًا جمتمعيًا ن�شطً ا،
حيث توا�صل الغرفة طرح املبادرات وتقدمي الفعاليات والربامج رغم ظروف جائحة كورونا،
خا�صة وواحتنا اجلميلة ما تزال توا�صل ح�صد الإجنازات واال�ستحقاقات العاملية اجلديدة ،ليتم
ت�سجيلها م�ؤخرًا ك�أكرب واحة نخيل يف العامل ،مبو�سوعة (غيني�س) العاملية للأرقام القيا�سية ،وهو
ما ميثل �إقرارًا عامليًا واعرتافًا دوليًا بالقيمة االقت�صادية وال�سياحية والثقافية والتاريخية لهذه
الأر�ض املعطاءة منذ �آالف ال�سنني ومينحها مكانتها الرفيعة التي ت�ستحقها.
والواقع �أن االهتمام والعناية والدعم الكبري الذي حتظى به الأح�ساء من القيادة الكرمية -وفقها
اهلل -يجعلها توا�صل م�سعاها نحو ت�سجيل الإجناز تلو الإجناز و�إبراز املقومات واملوارد والطاقات
والفر�ص الواعدة العديدة التي تتمتع بها الواحة وكذلك املحافظة على رقعتها الزراعية والعمل
من �أجل ا�ستدامتها ،ويلهمنا للعمل معًا من �أجل بناء ال�شراكات الهادفة واملثمرة لأجل ا�ستثمار
هذه الإجنازات والفر�ص مبا ي�سهم يف تنمية االقت�صاد املحلي وتنويع م�صادر دخل الواحة.
وو�سط ه��ذه الزخم الرائع حتل علينا ه��ذه الأي ��ام ،الذكرى ال�ساد�سة لبيعة خ��ادم احلرمني
ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود � -أيده اهلل  ،-لنحتفي مع الوطن واملواطنني بهذه
املنا�سبة الطيبة ،بقلوب مل�ؤها احلب والأمن والإجناز والعطاء ،م�ؤكدين �أنّ الدولة -رعاها اهلل-
تعمل بجد وتدبر واجتهاد على توفري الأمن والرفاهية للمواطنني ،يف وقت مي ّر العامل فيه ب�أزمات
اقت�صادية ومالية وتنموية ب�سبب تداعيات و�آثار جائحة كورونا� ،إال �أن بالدنا الغالية ،جت�سّ د وهلل
احلمد �أمنوذجً ا متميّزا يف التخطيط والتدبري والعمل والإجناز مع متابعة ما حتققه من نه�ضة
و�إ�صالحات اقت�صادية وحتوالت ح�ضارية مهمة.
وفيما ُندد البيعة والوالء ملقام �سيدي خادم احلرمني ال�شريفني ،امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل
�سعود ،نعاهده يف الغرفة ببذل املزيد من العمل واجلهد للإ�سهام يف م�سرية التنمية ،التي �أطلقها
ويل عهده الأمني -حفظهم اهلل -يف �ضوء ما ت�ضمنته ر�ؤية اململكة من م�شاريع وبرامج طموحة،
ن�ؤكد على �إمكانات وموارد وخ�صائ�ص الأح�ساء الهائلة والواعدة وم�ستقبلها يف م�سرية التحول
التنموي والتطور املجتمعي مبا ي�سهم يف حتقيق الر�ؤية الوطنية 2030
وب�ين ه��ذه الأح ��داث وتلك الفعاليات تبدو اخلطة اال�سرتاتيجية الت�شغيلية اجلديدة للغرفة
للأعوام 2024-2020م ،خطوة مهمة يف �إطار ح�صد املزيد من احل�ضور والعمل مبا يتوافق ور�ؤية
و�أهداف جديدة متطورة ،تت�سق واملتغريات االقت�صادية والتحديات التنموية ،وتعمل على �إ�ضافة
قيمة نوعية توظّ ف القدرات واملوارد بفعالية وكفاءة مبا ي�ساعد على متكني قطاع الأعمال للقيام
بدوره وم�س�ؤولياته ب�شكل �أف�ضل و�أكرب وخدمة املجتمع وتنمية االقت�صاد املحلي ،ومواكبة �أهداف
وم�ستهدفات ر�ؤية اململكة .2030

بالدنا

تجسد
الغاليةّ ،
أنموذجا متم ّي ًزا
وهلل الحمد
ً
يف التخطيط والتدبير
والعمل واإلنجاز

عبداللطيف بن محمد العرفج
رئيس مجلس إدارة الغرفة
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