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إنجازات وتطلعات
م�ضى ع��ام  2010بعد �أن و�ضعت مجموعة الأغ��ر
ب�صمتها بعدد من الإن �ج��ازات والم�شاركات التي
ت�ساهم في التحول �إلى مجتمع المعرفة ،ن�ستهلها
بم�شاركة المجموعة بالمعر�ض العالمي «مدينة
�أف�ضل ،حياة �أف�ضل» والذي �أقيم بمدينة �شنغهاي
بال�صين حيث �سلطت المجموعة ال�ضوء على دور
العلماء الم�سلمين واختراعاتهم في الح�ضارة التي
نعي�شها اليوم بال�شراكة مع جامعة ال��دول العربية
و��ش��رك��ة  ،MTE STUDIOح�ي��ث ب�ل��غ ع��دد زوار
المعر�ض �سبعين مليون زائ��ر خ�لال فترة �إقامته
لمدة �ستة �شهور .وم��ع توجه مجموعة الأغ��ر نحو
االب�ت�ك��ار و�أهميته للنهو�ض بالمجتمع المعرفي
��ش��ارك��ت المجموعة بمعر�ض اب�ت�ك��ار  2010من
خالل معر�ضها الذي ي�سلط ال�ضوء على �إختراعات
العلماء الم�سلمين في الما�ضي وال��ذى نطمح لأن
يكون محفز ًا لل�شباب للإبداع واالبتكار .ومن هنا
ارت� ��أت المجموعة ��ض��رورة و�ضع درا��س��ة للوقوف
على واقع الإبتكارات في المملكة العربية ال�سعودية
وال�صعوبات التي تواجهها للو�صول �إل��ى ال�سوق
كمنتجات قابلة للمناف�سة ولرفع روح ال�شباب في
الإبتكار من �أجل الو�صول �إلى ال�سوق فكانت ور�شة
عمل «رواد �أعمال الم�ستقبل» التي �ضمت  63مبتكر ًا
ومبتكرة ،بالإ�ضافة �إل��ى  12رائ��د �أع�م��ال محلي ًا
بالتعاون مع م�ؤ�س�سة الملك عبد العزيز ورجاله
للموهبة والإب��داع ومنظمة رواد الأعمال العالمية
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لو�ضع حجر �أ�سا�س الدرا�سة التي �أطلق عليها ا�سم
«من االبتكار �إل��ى ال�سوق» والتي تقوم من خاللها
المجموعة بر�صد رحلة مجموعة من المبتكرين
ال�سعوديين ومحاولة �إي�صال ابتكاراتهم �إلى ال�سوق
خالل مدة البرنامج (من ابتكار � 2010إلى ابتكار
 .)2012وبنا ًء على ذلك تم ت�شكيل لجنة توجيهية
للإ�شراف على ه ��ؤالء المبتكرين بع�ضوية كل من
مجموعة الأغر وم�ؤ�س�سة الملك عبد العزيز ورجاله
للموهبة والإبداع ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم
والتقنية ومجموعة رواد الأعمال المحليين و�أرامكو
ال�سعودية وجامعة عفت ،بالإ�ضافة �إلى جهات �أخرى
ذات عالقة .كما �أع��دت مجموعة الأغ��ر بالتعاون
مع �أكاديمية الب�شناق خ�لال ع��ام « 2010الإط��ار
المبدئي ال�ستراتجية المياه والطاقة في المملكة»
حيث عقدت ور�شة عمل رئي�سية ح�ضرها �أكثر من
� 60شخ�ص ًا من الرجال والن�ساء ذوي التخ�ص�ص
والعالقة وا�ست�ضافتها م�شكورة مدينة الملك عبد
اهلل االقت�صادية برابغ ومن ثم تالها عقد ور�شة
عمل ل�صياغة ه��ذه الدرا�سة والتي قدمت خالل
المنتدى ال�سعودي للمياه والطاقة ال��ذي عقد في
مدينة جدة �أكتوبر .2010
وا�ستمرت مجموعة الأغ��ر في بداية العام 2011
بو�ضع الخطة ال�سنوية لها تحت مظلة التحول �إلى
المجتمع المعرفي .ومن حقيقة �أن ن��واة المجتمع
المعرفي هي الأ��س��رة ،تخطط المجموعة لإطالق

م�شروع «العائلة المعرفية» ال��ذي ي�سلط ال�ضوء
على �أهمية وحتمية دور العائلة والأ��س��رة في بناء
ال�شباب ال�سعودي المعرفي� ،إ�ضافة �إلى العمل على
و�ضع حاوية فكرية لل�شباب يتم من خاللها مناق�شة
موا�ضيع المجتمع المعرفي والعمل على ن�شر ثقافة
المعرفة بين ال�شباب ال�سعودي.
كما تعد المجموعة لعقد ور�شة عمل بالتعاون مع
وزارة الزراعة لإيجاد تو�صيات لتفعيل ا�ستراتيجية
�إعادة ت�أهيل الغابات بالمملكة والحد من الأخطار
التي تتهددها لت�أخذ المجموعة دور ًا ف�ع��ا ًال في
الدرا�سات التي تحافظ على البيئة.
وف��ي الختام ال ي�سعني � اّإل التقدم بال�شكر لجميع
الجهات والأ�شخا�ص الذين �ساهموا في �إنجاح ما
تم �إنجازه والعمل على المرحلة القادمة والت�أكيد
على �أن �أهم ما تملكه مجموعة الأغر و�سر تميزها
هو �أع�ضا�ؤها الذين فاق عددهم ال�ستمائة م�شارك
وم�شاركة من مختلف �أطياف المجتمع ال�سعودي،
والذين �شاركوا في درا�ساتها وور�ش عملها تطوع ًا
بدافع الح�س الوطني و�شعورهم بالم�س�ؤولية تجاه
وطنهم.
فهد �أ�سعد �أبو الن�صر
الرئي�س التنفيذي لمجموعة الأغر

دور الوقف التنموي
يعد ال��وق��ف ال ��ذي يعني «حب�س الأ� �ص��ل وت�سبيل
املنفعة»� ،أحد الركائز الأ�سا�سية للنه�ضة الإ�سالمية
ال�شاملة ب�أبعادها االقت�صادية واالجتماعية ،فعلى
مدى عقود طويلة مرت يف تاريخ الأمة الإ�سالمية,
مار�س الوقف مب�ؤ�س�سته ونظامه ال�شامل التنموي
الرائد �أدوار ًا بالغة الأهمية يف دعم خمتلف نواحي
احل�ي��اة يف ال��دول��ة امل�سلمة ،حتى غ��دت «م�ؤ�س�سة
ال��وق��ف الإ� �س�لام��ي» ال�ت��ي ن�ش�أت وت �ط��ورت يف ظل
احل�ضارة الإ�سالمية من �أكرب امل�ؤ�س�سات التمويلية
التي عرفها التاريخ.
فمنذ �أن �سن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �سنة
ال��وق��ف احلميدة ،ت�سابق ال�صحابة ر��ض��وان اهلل
عليهم يف االقتداء بهذه ال�سنة و�سجلوا �أروع الأمثلة
يف التطوع ب�أحب �أموالهم �إليهم .حتى �إن جابر ًا
ر�ضي اهلل عنه قال( :مل يكن �أحد من �أ�صحاب النبي
ذو مقدرة �إال �أوقف).
كما �أن الوقف مبفهومه الوا�سع ،و�شموليته وتنوع
�أغرا�ضه ،يعد �صورة وا�ضحة لل�صدقة التطوعية
الدائمة ،وهو جت�سيد حي لقيم التكافل االجتماعي
التي ت�سري يف كيان الأمة ،وتعبري �صادق عن وعي
الفرد امل�سلم مب�س�ؤوليته االجتماعية وتفاعله مع
هموم وق�ضايا �إخوانه امل�سلمني يف كل مكان.
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ومل يقت�صر االهتمام بالوقف عند ع�صر الدولة
الإ�سالمية الأوىل فح�سب ،بل �شهدت الأوقاف عرب
خمتلف الع�صور الإ�سالمية من� ّو ًا وتنوّع ًا وات�ساع ًا
عظيماً ،و��ش��ارك��ت بن�صيب واف��ر يف ب�ن��اء نه�ضة
الأمة الإ�سالمية يف خمتلف املجاالت وكانت ممو ًال
رئي�سي ًا للقطاعات التعليمية وال�صحية واالجتماعية
والثقافية يف هذه املجتمعات  ,وكان من متام �شمولية
الوقف ع��دم اقت�صاره على االهتمام بالأغرا�ض
التقليدية ،كرعاية دور العبادة من م�ساجد وزوايا
وت�سبيل امل �ي��اه ،ب��ل �شمل �أي���ض� ًا �أغ��را� �ض � ًا تنموية
م�ستحدثة اقت�ضتها � �ض��رورات االهتمام ب��أح��وال
امل�سلمني وتلبية احتياجاتهم.
ففي جمال التعليم على �سبيل املثال �شمل الوقف
ع��دة جم��االت منها ال�شرعية وال��دن�ي��وي��ة كالطب
وال�صيدلة والفلك وغريها ،وجت��اوز عدد املدار�س
التي �أن�ش�أتها الأوق��اف املئات يف القد�س ودم�شق
وبغداد وني�سابور .وقامت جامعات معروفة عريقة،
منها جامعة القرويني يف فا�س ،وجامعة الأزهر يف
القاهرة ،وجامعات كثرية �أخرى يف �سائر الأم�صار
الإ�سالمية .وكان يقوم على هذه املدار�س �أ�ساتذة
عظماء وعلماء �أجالء ،متفرغون للتعليم واملدار�سة،
ينفق عليهم من مال الوقف ،حر�ص ًا على �أوقاتهم
من الت�شتت ،و�ضمان ًا ال�ستمرار �أدائهم لر�سالتهم يف
التعليم والإر�شاد والت�أليف والبحث.

وك ��ان للوقف �آث ��ار ب ��ارزة يف دف��ع عجلة التنمية
االقت�صادية يف خمتلف �أنحاء العامل الإ�سالمي فقد
�أ�سهمت الأوقاف الكثرية التي كانت يف فرتة ازدهار
احل�ضارة الإ�سالمية يف زيادة معدالت الإنتاج ،وعلى
توفر فر�ص عمل للكثري وتخفيف العبء امللقى على
كاهل ال��دول��ة واملتعلق بتنفيذ امل�شروعات العامة
كاملدار�س واملعاهد وامل�ست�شفيات ،وتعبيد الطرق
داخ��ل امل��دن وتنظيفها وهكذا �أ�سهم نظام الوقف
الإ�سالمي يف حتقيق التنمية امل�ستدامة  ،الأمر الذي
ميكن اعتباره بحق مفخرة من مفاخر ح�ضارتنا
الإ�سالمية.
وامل�لاح��ظ وهلل احل�م��د �أن واق��ع ال��وق��ف يف وقتنا
املعا�صر ي�شهد تطور ًا وا�ضح ًا ي�شجع كل املهتمني
بالوقف الإ��س�لام��ي على ال�ت�ف��ا�ؤل مب�ستقبل واع��د
له للم�ساهمة يف نهو�ض االم��ة ،وتقدم جمتمعاتنا
امل�سلمة وامل�شاركة يف بناء املجتمع املعريف وخري
مثال على ذلك ما ت�شهده جامعات اململكة العربية
ال�سعودية من تطبيق جتربة الأوق��اف والتي تهدف
�إىل تعزيز م��وارده��ا املالية لدعم �أن�شطة البحث
والتعليم وتطويرها ،وا�ستقطاب ورعاية الباحثني
واملوهوبني واملتميزين.
عادل بن حممد ال�شريف
ع�ضو اللجنة التنفيذية ملجموعة الأغر

رحلة شراكة

�إن م��ن �أب��رز �شركاء جمموعة الأغ��ر ك��ان البنك
اال�سالمي للتنمية والذي بد�أت رحلة �شراكته معنا
منذ �أن بد�أت املجموعة مبادرة ا�سرتاتيجية التحول
�إىل جمتمع م�ع��ريف .فقد عمل البنك اال�سالمي
منذ ذل��ك الوقت على �إت��اح��ة الفر�ص لال�ستفادة
من اخلربات املتاحة لديه باال�ضافة �إىل اخلربات
اخل��ارج�ي��ة التي �أت��اح��ت ملجموعة الأغ ��ر االط�لاع
على جتارب ال��دول االخ��رى يف التحول �إىل جمتمع
املعرفة ،وعلى �ضوء ذلك كانت اال�ستعانه بخرباء
من ماليزيا لال�ستفادة من النموذج املاليزي يف
�إحداث التغيري والتقدم يف املجتمع او للمجتمع.
ومل تقت�صر �شراكتنا على �إع��داد الدرا�سات التي
تدعم م�سرية التحول �إىل جمتمع معريف بل �إىل عقد
املنتديات والتي كان �ضمنها منتدى «ما ال تعرفه عن
االقت�صاد املعريف» وال��ذي افتتحه رئي�س جمموعة
الأغ ��ر الأم�ي�ر في�صل ب��ن عبد اهلل ب��ن حممد �آل
�سعود يف يونيو 2008م والذي ناق�ش دور االقت�صاد
امل �ع��ريف يف ب�ن��اء و�إدارة البنى التحتية لتطوير
املجتمعات وعر�ض ق�ص�ص جن��اح ال��دول الأخ��رى
وما �صحبها من حتديات وكيفية التغلب عليها .فقد
مت اال�ستعانه بخربات كل من دولة فنلندا و�أيرلندا
وماليزيا ،بدعوة خرباء من ال�صندوق الفـنلـندي
للإبداع ( )SITRAواحت��اد الأعمال و�أرب��اب العمل
الأيرلندي (Irish Business and Employers
 )Confederationوجامعة مونا�ش مباليزيا.
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وقد �أكد ه��ؤالء اخل�براء مبا قدموه من عرو�ض يف
املنتدى ب ��أن املعرفة ه��ي امل�ح��رك الأ�سا�سي لنمو
االقت�صاد ور�أ�س املال الب�شري يف تنمية املجتمعات
املعا�صرة ،و�أن الرتكيز على التكنولوجيا واملعلومات
وتفعيل دور القطاع اخلا�ص يف بناء وتعزيز املعرفة
ك�سلعة اقت�صادية ا�سرتاتيجية قد �أ�صبح من �أبرز
العوامل امل�ؤثرة يف االقت�صاد احلديث.
ول��ن يكون ه��ذا املنتدى ه��و الأخ�ي�ر ،حيث تعتزم
جمموعة الأغ ��ر بال�شراكة م��ع البنك اال�سالمي
�إىل �إقامة املنتديات وامل�ؤمترات التي تتيح فر�صة
االن�ف�ت��اح على جت��ارب الآخ��ري��ن واال��س�ت�ف��ادة من
خرباتهم يف كل ما يخ�ص التطور املعريف يف كافة
املجاالت لي�س للتقليد وتطبيق النموذج ال�سائد ولكن
بهدف اخل��روج بنموذج و�أدوات تتالءم وتعاليمنا

الإ�سالمية تعمل على تقلي�ص الفجوة املعرفية يف
امل�ستقبل.
و�إىل �أن نلتقي يف الن�شرة القادمة �إن �شاء اهلل مع
�شريك �آخر من �شركاء جناح جمموعة الأغر.
وباهلل التوفيق،،،
￼
مروه الهادي
مديرة �إدارة ال�شركات والعالقات

بشائر المجتمع المعرفي
المنتدى العالمي لريادة األعمال واالقتصاد
المعرفي بجامعة الملك سعود
برعاية نائب خ��ادم احل��رم�ين ال�شريفني �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن عبدالعزيز انطلق
املنتدى العاملي لريادة الأعمال واالقت�صاد املعريف
وال��ذي نظمه مركز الأم�ير �سلمان لريادة الأعمال
و�شركة وادي ال��ري��ا���ض ,ومب�شاركة دول�ي��ة عالية
امل�ستوى وبح�ضور م�س�ؤولني كبار و�شخ�صيات بارزة
يف مقدمتهم رئي�س وزراء بريطانيا ال�سابق جوردن
براون ،ورئي�س وزراء نيوزيالندا ال�سابق مايك مور.
وكان املنتدى يهدف �إىل حتديد متطلبات وحوافز
ب �ن��اء اق�ت���ص��اد م �ع��ريف و�آل��ي��ات ي�ت��م تنفيذها يف
اململكة ،وب�ن��اء الفكر املنظومي وتطوير وتفعيل
ال� ��دور احل �ك��وم��ي وت�ن�م�ي��ة ال �ع�لاق��ات امل�ؤ�س�سية
لتحفيز اال�ستثمار يف االقت�صاد املعريف ،وتعزيز
ممار�سات امل�ؤ�س�سات التعليمية يف تفعيل ري��ادة

الأعمال واالقت�صاد املعريف ،وذلك لتحقيق التنمية
امل�ستدامة ،ودعم توجهات اال�ستثمار املعريف وتطوير
وتنمية الآليات اخلا�صة بدعم امل�شاريع الريادية
القائمة على االبتكار واالخرتاع ،و�إبراز دور البحث
والتطوير ونقل التقنية واالبتكار واالخرتاع يف تكوين
االقت�صاد املعريف ،وت�أثري الت�شريعات يف التحفيز
والتوجه وتكوين بيئة جاذبة لال�ستثمار املعريف.
ولقد �شارك نخبة من �أع�ضاء جمموعة الأغ��ر يف
جل�سات املنتدى منهم الدكتور عبدالعزيز اجلزار
والدكتور �إح�سان بحليقه والأ�ستاذ فهد �أ�سعد �أبو
الن�صر الرئي�س التنفيذي ملجموعة االغر.
http://www.ksu-forum.com/

اإلبداع واالبتكار لتنافسية مستدامة
خ�ل�ال اف�ت�ت��اح م�ن�ت��دى التناف�سية ال���دويل يف
دورته اخلام�سة حتت عنوان «الإب��داع واالبتكار
لتناف�سية م���س�ت��دام��ة» وال���ذي تنظمه الهيئة
ال�سعودية العامة لال�ستثمار �أك��د �سمو النائب
ال �ث��اين الأم�ي�ر ن��اي��ف ب��ن عبدالعزيز يف كلمة
له بهذه املنا�سبة� ,أن من �أه��م �أه��داف خطط
التنمية يف اململكة العربية ال�سعودية هو التحول
�إىل جمتمع قائم على املعرفة ون�شر ثقافة الإبداع
واالبتكار ،الفت ًا االنتباه �إىل �أن بالده اهتمت بهذا
اجلانب ،حيث �إن االبتكار من العوامل الرئي�سية
لتح�سني القدرات التناف�سية للدول.

مناسبات قادمة :

و�أ�شار �إىل �أن ت�صنيف اململكة قد حت�سن يف جميع
التقارير الدولية ذات العالقة ببيئة اال�ستثمار
ومنها تقرير البنك الدويل حول �سهولة ممار�سة
الأع�م��ال ال��ذي و�ضع اململكة يف املرتبة الأوىل
يف ال�شرق الأو�سط والـمرتبة  11عاملي ًا من بني
 183دولة.كما �أ�شار �إىل �أن ال�سعودية تعد من
�أف�ضل خم�س دول يف العامل قامت ب�إ�صالحات
اقت�صادية خالل اخلم�س �سنوات املا�ضية.
http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/templates/economy2010.
aspx?a=167040&z=17&m=0

• 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  17فبراير 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
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