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الأغ��ر  مجموعة  و�ضعت  اأن  بعد   2010 ع��ام  م�ضى 

التي  والم�ضاركات  الإن��ج��ازات  من  بعدد  ب�ضمتها 

ن�ضتهلها  المعرفة،  مجتمع  اإلى  التحول  في  ت�ضاهم 

»مدينة  العالمي  بالمعر�ض  المجموعة  بم�ضاركة 

�ضنغهاي  بمدينة  اأقيم  والذي  اأف�ضل«  حياة  اأف�ضل، 

دور  على  ال�ضوء  المجموعة  �ضلطت  حيث  بال�ضين 

التي  الح�ضارة  واختراعاتهم في  الم�ضلمين  العلماء 

العربية  ال��دول  جامعة  مع  بال�ضراكة  اليوم  نعي�ضها 

زوار  ع���دد  ب��ل��غ  ح��ي��ث   ،MTE STUDIO و���ض��رك��ة 

اإقامته  فترة  خ��ال  زائ��ر  مليون  �ضبعين  المعر�ض 

نحو  الأغ��ر  مجموعة  توجه  وم��ع  �ضهور.  �ضتة  لمدة 

المعرفي  بالمجتمع  للنهو�ض  واأهميته  الب��ت��ك��ار 

من   2010 اب��ت��ك��ار  بمعر�ض  المجموعة  ���ض��ارك��ت 

خال معر�ضها الذي ي�ضلط ال�ضوء على اإختراعات 

لأن  نطمح  وال��ذى  الما�ضي  في  الم�ضلمين  العلماء 

هنا  ومن  والبتكار.  لاإبداع  لل�ضباب  محفزًا  يكون 

للوقوف  درا���ض��ة  و�ضع  ���ض��رورة  المجموعة  ارت���اأت 

على واقع الإبتكارات في المملكة العربية ال�ضعودية 

ال�ضوق  اإل��ى  للو�ضول  تواجهها  التي  وال�ضعوبات 

في  ال�ضباب  روح  ولرفع  للمناف�ضة  قابلة  كمنتجات 

ور�ضة  فكانت  ال�ضوق  اإلى  الو�ضول  اأجل  الإبتكار من 

عمل »رواد اأعمال الم�ضتقبل« التي �ضمت 63 مبتكرًا 

محليًا  اأع��م��ال  رائ��د   12 اإل��ى  بالإ�ضافة  ومبتكرة، 

ورجاله  العزيز  عبد  الملك  موؤ�ض�ضة  مع  بالتعاون 

العالمية  الأعمال  رواد  ومنظمة  والإب��داع  للموهبة 

ا�ضم  اأطلق عليها  التي  الدرا�ضة  اأ�ضا�ض  لو�ضع حجر 

خالها  من  تقوم  والتي  ال�ضوق«  اإل��ى  البتكار  »من 

المبتكرين  من  مجموعة  رحلة  بر�ضد  المجموعة 

ال�ضوق  اإلى  ابتكاراتهم  اإي�ضال  ال�ضعوديين ومحاولة 

ابتكار  اإلى  ابتكار 2010  البرنامج )من  مدة  خال 

توجيهية  لجنة  ت�ضكيل  تم  ذلك  على  وبناًء   .)2012

من  كل  بع�ضوية  المبتكرين  ه��وؤلء  على  لاإ�ضراف 

مجموعة الأغر وموؤ�ض�ضة الملك عبد العزيز ورجاله 

للعلوم  العزيز  الملك عبد  والإبداع ومدينة  للموهبة 

والتقنية ومجموعة رواد الأعمال المحليين واأرامكو 

ال�ضعودية وجامعة عفت، بالإ�ضافة اإلى جهات اأخرى 

بالتعاون  الأغ��ر  مجموعة  اأع��دت  كما  عاقة.  ذات 

»الإط��ار   2010 ع��ام  خ��ال  الب�ضناق  اأكاديمية  مع 

المملكة«  في  والطاقة  المياه  ل�ضتراتجية  المبدئي 

من  اأكثر  رئي�ضية ح�ضرها  ور�ضة عمل  حيث عقدت 

التخ�ض�ض  ذوي  والن�ضاء  الرجال  من  �ضخ�ضًا   60

عبد  الملك  مدينة  م�ضكورة  وا�ضت�ضافتها  والعاقة 

ور�ضة  عقد  تاها  ثم  ومن  برابغ  القت�ضادية  اهلل 

خال  قدمت  والتي  الدرا�ضة  ه��ذه  ل�ضياغة  عمل 

في  عقد  ال��ذي  والطاقة  للمياه  ال�ضعودي  المنتدى 

مدينة جدة اأكتوبر 2010.

 2011 العام  بداية  في  الأغ��ر  مجموعة  وا�ضتمرت 

اإلى  التحول  مظلة  تحت  لها  ال�ضنوية  الخطة  بو�ضع 

المجتمع  ن��واة  اأن  حقيقة  ومن  المعرفي.  المجتمع 

لإطاق  المجموعة  تخطط  الأ���ض��رة،  هي  المعرفي 

ال�ضوء  ي�ضلط  ال��ذي  المعرفية«  »العائلة  م�ضروع 

بناء  في  والأ���ض��رة  العائلة  دور  وحتمية  اأهمية  على 

اإلى العمل على  اإ�ضافة  ال�ضباب ال�ضعودي المعرفي، 

و�ضع حاوية فكرية لل�ضباب يتم من خالها مناق�ضة 

ثقافة  ن�ضر  والعمل على  المعرفي  المجتمع  موا�ضيع 

المعرفة بين ال�ضباب ال�ضعودي.

مع  بالتعاون  عمل  ور�ضة  لعقد  المجموعة  تعد  كما 

ا�ضتراتيجية  لتفعيل  الزراعة لإيجاد تو�ضيات  وزارة 

الأخطار  والحد من  بالمملكة  الغابات  تاأهيل  اإعادة 

في  ف��ع��اًل  دورًا  المجموعة  لتاأخذ  تتهددها  التي 

الدرا�ضات التي تحافظ على البيئة.

لجميع  بال�ضكر  التقدم  اإلاّ  ي�ضعني  ل  الختام  وف��ي 

ما  اإنجاح  في  �ضاهموا  الذين  والأ�ضخا�ض  الجهات 

والتاأكيد  القادمة  المرحلة  على  والعمل  اإنجازه  تم 

اأهم ما تملكه مجموعة الأغر و�ضر تميزها  اأن  على 

هو اأع�ضاوؤها الذين فاق عددهم ال�ضتمائة م�ضارك 

ال�ضعودي،  المجتمع  اأطياف  مختلف  من  وم�ضاركة 

تطوعًا  عملها  وور�ض  درا�ضاتها  في  �ضاركوا  والذين 

تجاه  بالم�ضوؤولية  و�ضعورهم  الوطني  الح�ض  بدافع 

وطنهم.

فهد اأ�صعد اأبو الن�صر 

الرئي�ض التنفيذي لمجموعة الأغر
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ورشة عمل:
»براءة االختراع والجوانب 

القانونية له«

ورشة عمل:
»وضع توصيات لتفعيل إستراتيجية 
إعادة تأهيل الغابات في المملكة«

إنجازات وتطلعات
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وت�ضبيل  الأ���ض��ل  »حب�ض  يعني  ال���ذي  ال��وق��ف  يعد 

املنفعة«، اأحد الركائز الأ�ضا�ضية للنه�ضة الإ�ضامية 

فعلى  والجتماعية،  القت�ضادية  باأبعادها  ال�ضاملة 

الإ�ضامية،  الأمة  تاريخ  مدى عقود طويلة مرت يف 

التنموي  ال�ضامل  ونظامه  مبوؤ�ض�ضته  الوقف  مار�ض 

الرائد اأدوارًا بالغة الأهمية يف دعم خمتلف نواحي 

»موؤ�ض�ضة  غ��دت  حتى  امل�ضلمة،  ال��دول��ة  يف  احل��ي��اة 

وت��ط��ورت يف ظل  ن�ضاأت  ال��ت��ي  الإ���ض��ام��ي«  ال��وق��ف 

التمويلية  املوؤ�ض�ضات  اأكرب  من  الإ�ضامية  احل�ضارة 

التي عرفها التاريخ.

 

فمنذ اأن �ضن ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم �ضنة 

اهلل  ر���ض��وان  ال�ضحابة  ت�ضابق  احلميدة،  ال��وق��ف 

عليهم يف القتداء بهذه ال�ضنة و�ضجلوا اأروع الأمثلة 

جابرًا  اإن  حتى  اإليهم.  اأموالهم  باأحب  التطوع  يف 

ر�ضي اهلل عنه قال: )مل يكن اأحد من اأ�ضحاب النبي 

ذو مقدرة اإل اأوقف(.

وتنوع  و�ضموليته  الوا�ضع،  مبفهومه  الوقف  اأن  كما 

التطوعية  لل�ضدقة  وا�ضحة  �ضورة  يعد  اأغرا�ضه، 

التكافل الجتماعي  الدائمة، وهو جت�ضيد حي لقيم 

الأمة، وتعبري �ضادق عن وعي  ت�ضري يف كيان  التي 

مع  وتفاعله  الجتماعية  مب�ضوؤوليته  امل�ضلم  الفرد 

هموم وق�ضايا اإخوانه امل�ضلمني يف كل مكان.

الدولة  ع�ضر  عند  بالوقف  الهتمام  يقت�ضر  ومل 

الإ�ضامية الأوىل فح�ضب، بل �ضهدت الأوقاف عرب 

وات�ضاعًا  عًا  وتنواّ ًا  من��واّ الإ�ضامية  الع�ضور  خمتلف 

نه�ضة  ب��ن��اء  يف  واف���ر  بن�ضيب  و���ض��ارك��ت  عظيمًا، 

وكانت مموًل  املجالت  الإ�ضامية يف خمتلف  الأمة 

رئي�ضيًا للقطاعات التعليمية وال�ضحية والجتماعية 

والثقافية يف هذه املجتمعات ، وكان من متام �ضمولية 

بالأغرا�ض  الهتمام  على  اقت�ضاره  ع��دم  الوقف 

وزوايا  م�ضاجد  من  العبادة  دور  كرعاية  التقليدية، 

تنموية  اأغ��را���ض��ًا  اأي�����ض��ًا  �ضمل  ب��ل  امل��ي��اه،  وت�ضبيل 

ب��اأح��وال  الهتمام  ���ض��رورات  اقت�ضتها  م�ضتحدثة 

امل�ضلمني وتلبية احتياجاتهم.

الوقف  �ضمل  املثال  �ضبيل  على  التعليم  جمال  ففي 

كالطب  وال��دن��ي��وي��ة  ال�ضرعية  منها  جم���الت  ع��دة 

املدار�ض  عدد  وجت��اوز  وغريها،  والفلك  وال�ضيدلة 

ودم�ضق  القد�ض  يف  املئات  الأوق���اف  اأن�ضاأتها  التي 

وقامت جامعات معروفة عريقة،  وني�ضابور.  وبغداد 

الأزهر يف  فا�ض، وجامعة  القرويني يف  منها جامعة 

القاهرة، وجامعات كثرية اأخرى يف �ضائر الأم�ضار 

اأ�ضاتذة  املدار�ض  هذه  على  يقوم  وكان  الإ�ضامية. 

عظماء وعلماء اأجاء، متفرغون للتعليم واملدار�ضة، 

اأوقاتهم  على  حر�ضًا  الوقف،  مال  من  عليهم  ينفق 

من الت�ضتت، و�ضمانًا ل�ضتمرار اأدائهم لر�ضالتهم يف 

التعليم والإر�ضاد والتاأليف والبحث.

التنمية  عجلة  دف��ع  يف  ب���ارزة  اآث���ار  للوقف  وك���ان 

القت�ضادية يف خمتلف اأنحاء العامل الإ�ضامي فقد 

اأ�ضهمت الأوقاف الكثرية التي كانت يف فرتة ازدهار 

احل�ضارة الإ�ضامية يف زيادة معدلت الإنتاج، وعلى 

توفر فر�ض عمل للكثري وتخفيف العبء امللقى على 

العامة  امل�ضروعات  بتنفيذ  واملتعلق  ال��دول��ة  كاهل 

الطرق  وتعبيد  وامل�ضت�ضفيات،  واملعاهد  كاملدار�ض 

الوقف  نظام  اأ�ضهم  وهكذا  وتنظيفها  امل��دن  داخ��ل 

الإ�ضامي يف حتقيق التنمية امل�ضتدامة ، الأمر الذي 

ح�ضارتنا  مفاخر  من  مفخرة  بحق  اعتباره  ميكن 

الإ�ضامية.

وقتنا  ال��وق��ف يف  واق���ع  اأن  احل��م��د  وامل��اح��ظ وهلل 

املهتمني  كل  ي�ضجع  وا�ضحًا  تطورًا  ي�ضهد  املعا�ضر 

واع��د  مب�ضتقبل  ال��ت��ف��اوؤل  على  الإ���ض��ام��ي  بالوقف 

جمتمعاتنا  وتقدم  الم��ة،  نهو�ض  يف  للم�ضاهمة  له 

وخري  املعريف  املجتمع  بناء  يف  وامل�ضاركة  امل�ضلمة 

العربية  اململكة  ت�ضهده جامعات  ما  ذلك  على  مثال 

تهدف  والتي  الأوق��اف  جتربة  تطبيق  من  ال�ضعودية 

البحث  اأن�ضطة  لدعم  املالية  م��وارده��ا  تعزيز  اإىل 

الباحثني  ورعاية  وا�ضتقطاب  وتطويرها،  والتعليم 

واملوهوبني واملتميزين.

عادل بن حممد ال�صريف 

ع�ضو اللجنة التنفيذية ملجموعة الأغر 

دور الوقف التنموي
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البنك  ك��ان  الأغ���ر  جمموعة  �ضركاء  اأب���رز  م��ن  اإن 

معنا  �ضراكته  رحلة  بداأت  والذي  للتنمية  ال�ضامي 

منذ اأن بداأت املجموعة مبادرة ا�ضرتاتيجية التحول 

ال�ضامي  البنك  عمل  فقد  م��ع��ريف.  جمتمع  اإىل 

لا�ضتفادة  الفر�ض  اإت��اح��ة  على  الوقت  ذل��ك  منذ 

اخلربات  اإىل  بال�ضافة  لديه  املتاحة  اخلربات  من 

الط��اع  الأغ���ر  ملجموعة  اأت��اح��ت  التي  اخل��ارج��ي��ة 

التحول اإىل جمتمع  ال��دول الخ��رى يف  على جتارب 

بخرباء  ال�ضتعانه  كانت  ذلك  �ضوء  وعلى  املعرفة، 

يف  املاليزي  النموذج  من  لا�ضتفادة  ماليزيا  من 

اإحداث التغيري والتقدم يف املجتمع او للمجتمع.

التي  الدرا�ضات  اإع��داد  على  �ضراكتنا  تقت�ضر  ومل 

تدعم م�ضرية التحول اإىل جمتمع معريف بل اإىل عقد 

املنتديات والتي كان �ضمنها منتدى »ما ل تعرفه عن 

جمموعة  رئي�ض  افتتحه  وال��ذي  املعريف«  القت�ضاد 

اآل  حممد  ب��ن  اهلل  عبد  ب��ن  في�ضل  الأم���ري  الأغ���ر 

�ضعود يف يونيو 2008م والذي ناق�ض دور القت�ضاد 

لتطوير  التحتية  البنى  واإدارة  ب��ن��اء  يف  امل��ع��ريف 

الأخ��رى  ال��دول  جن��اح  ق�ض�ض  وعر�ض  املجتمعات 

وما �ضحبها من حتديات وكيفية التغلب عليها. فقد 

واأيرلندا  مت ال�ضتعانه بخربات كل من دولة فنلندا 

الف�نل�ندي  ال�ضندوق  من  خرباء  بدعوة  وماليزيا، 

العمل  واأرب��اب  الأعمال  واحت��اد   )SITRA( لاإبداع 

 Irish Business and Employers( الأيرلندي 

Confederation( وجامعة مونا�ض مباليزيا.

اأكد ه��وؤلء اخل��رباء مبا قدموه من عرو�ض يف  وقد 

لنمو  الأ�ضا�ضي  امل��ح��رك  ه��ي  املعرفة  ب��اأن  املنتدى 

تنمية املجتمعات  الب�ضري يف  املال  وراأ�ض  القت�ضاد 

املعا�ضرة، واأن الرتكيز على التكنولوجيا واملعلومات 

وتفعيل دور القطاع اخلا�ض يف بناء وتعزيز املعرفة 

اأبرز  من  اأ�ضبح  قد  ا�ضرتاتيجية  اقت�ضادية  ك�ضلعة 

العوامل املوؤثرة يف القت�ضاد احلديث.

تعتزم  حيث  الأخ���ري،  ه��و  املنتدى  ه��ذا  يكون  ول��ن 

ال�ضامي  البنك  م��ع  بال�ضراكة  الأغ���ر  جمموعة 

فر�ضة  تتيح  التي  واملوؤمترات  املنتديات  اإقامة  اإىل 

الن��ف��ت��اح على جت���ارب الآخ��ري��ن وال���ض��ت��ف��ادة من 

كافة  يف  املعريف  التطور  يخ�ض  ما  كل  يف  خرباتهم 

املجالت لي�ض للتقليد وتطبيق النموذج ال�ضائد ولكن 

وتعاليمنا  تتاءم  واأدوات  بنموذج  اخل��روج  بهدف 

يف  املعرفية  الفجوة  تقلي�ض  على  تعمل  الإ�ضامية 

امل�ضتقبل.

مع  اهلل  �ضاء  اإن  القادمة  الن�ضرة  نلتقي يف  اأن  واإىل 

�ضريك اآخر من �ضركاء جناح جمموعة الأغر.

وباهلل التوفيق،،،

 

مروه الهادي 

مديرة اإدارة ال�ضركات والعاقات

رحلة شراكة
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مناسبات قادمة : 

يف  ال����دويل  التناف�ضية  م��ن��ت��دى  اف��ت��ت��اح  خ���ال 

والبتكار  »الإب��داع  عنوان  حتت  اخلام�ضة  دورته 

الهيئة  تنظمه  وال����ذي  م�����ض��ت��دام��ة«  لتناف�ضية 

النائب  �ضمو  اأك��د  لا�ضتثمار  العامة  ال�ضعودية 

كلمة  يف  عبدالعزيز  ب��ن  ن��اي��ف  الأم���ري  ال��ث��اين 

خطط  اأه��داف  اأه��م  من  اأن  املنا�ضبة،  بهذه  له 

التحول  ال�ضعودية هو  العربية  اململكة  التنمية يف 

اإىل جمتمع قائم على املعرفة ون�ضر ثقافة الإبداع 

والبتكار، لفتًا النتباه اإىل اأن باده اهتمت بهذا 

اجلانب، حيث اإن البتكار من العوامل الرئي�ضية 

لتح�ضني القدرات التناف�ضية للدول.

واأ�ضار اإىل اأن ت�ضنيف اململكة قد حت�ضن يف جميع 

ال�ضتثمار  ببيئة  العاقة  ذات  الدولية  التقارير 

ومنها تقرير البنك الدويل حول �ضهولة ممار�ضة 

الأوىل  املرتبة  يف  اململكة  و�ضع  ال��ذي  الأع��م��ال 

بني  من  عامليًا   11 وال�مرتبة  الأو�ضط  ال�ضرق  يف 

من  تعد  ال�ضعودية  اأن  اإىل  اأ�ضار  دولة.كما   183

باإ�ضاحات  قامت  العامل  يف  دول  خم�ض  اأف�ضل 

اقت�ضادية خال اخلم�ض �ضنوات املا�ضية.

 

http://www.alanba.com.kw/Abso-
luteNMNEW/templates/economy2010.
aspx?a=167040&z=17&m=0

اإلبداع واالبتكار لتنافسية مستدامة 

واالقتصاد  األعمال  لريادة  العالمي  المنتدى 
المعرفي بجامعة الملك سعود

بشائر المجتمع المعرفي

�ضاحب  ال�ضريفني  احل��رم��ني  خ��ادم  نائب  برعاية 

انطلق  عبدالعزيز  بن  �ضلطان  الأمري  امللكي  ال�ضمو 

املعريف  والقت�ضاد  الأعمال  لريادة  العاملي  املنتدى 

الأعمال  لريادة  �ضلمان  الأم��ري  مركز  نظمه  وال��ذي 

عالية  دول��ي��ة  ومب�ضاركة  ال��ري��ا���ض،  وادي  و�ضركة 

امل�ضتوى وبح�ضور م�ضوؤولني كبار و�ضخ�ضيات بارزة 

يف مقدمتهم رئي�ض وزراء بريطانيا ال�ضابق جوردن 

براون، ورئي�ض وزراء نيوزياندا ال�ضابق مايك مور. 

وحوافز  متطلبات  حتديد  اإىل  يهدف  املنتدى  وكان 

تنفيذها يف  ي��ت��م  واآل���ي���ات  م��ع��ريف  اق��ت�����ض��اد  ب��ن��اء 

وتفعيل  وتطوير  املنظومي  الفكر  وب��ن��اء  اململكة، 

املوؤ�ض�ضية  ال��ع��اق��ات  وت��ن��م��ي��ة  احل��ك��وم��ي  ال����دور 

وتعزيز  املعريف،  القت�ضاد  يف  ال�ضتثمار  لتحفيز 

ري��ادة  تفعيل  يف  التعليمية  املوؤ�ض�ضات  ممار�ضات 

التنمية  لتحقيق  املعريف، وذلك  والقت�ضاد  الأعمال 

امل�ضتدامة، ودعم توجهات ال�ضتثمار املعريف وتطوير 

الريادية  امل�ضاريع  بدعم  اخلا�ضة  الآليات  وتنمية 

القائمة على البتكار والخرتاع، واإبراز دور البحث 

والتطوير ونقل التقنية والبتكار والخرتاع يف تكوين 

التحفيز  يف  الت�ضريعات  وتاأثري  املعريف،  القت�ضاد 

والتوجه وتكوين بيئة جاذبة لا�ضتثمار املعريف.

يف  الأغ��ر  جمموعة  اأع�ضاء  من  نخبة  �ضارك  ولقد 

اجلزار  عبدالعزيز  الدكتور  منهم  املنتدى  جل�ضات 

اأبو  اأ�ضعد  فهد  والأ�ضتاذ  بحليقه  اإح�ضان  والدكتور 

الن�ضر الرئي�ض التنفيذي ملجموعة الغر.

http://www.ksu-forum.com/

• ورشة عمل »براءة االختراع والجوانب القانونية له« استكماال لدراسة مجموعة األغر 
»من االبتكار إلى السوق« تعقد المجموعة ورشة عمل بعنوان »براءة االختراع والجوانب 

القانونية له« في 17 فبراير 2011م تستضيفها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية 
بمدينة الرياض 

• ورشة عمل »وضع توصيات لتفعيل إستراتيجية إعادة تأهيل الغابات في المملكة«
في النصف األخير من شهر مارس 2011م


