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جائــزة أميــر المنطقــة الشــرقية لســنابل الحصــاد، هــي جائــزة ســنوية يمنحهــا بنــك المســؤولية المجتمعيــة 
فــي جامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل بواقــع ســبع ســنابل، لــكل ســنبلة مائــة ألــف ريــال، برعايــة 

ــة فــي القطــاع الخــاص. ــن مــن رواد المســؤولية المجتمعي الداعمي
وقــد أعلنــت عنهــا جامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصل ممثلــة بعمادة خدمــة المجتمع والتنمية المســتدامة 
فــي الملتقــى الســنوي األول لحصــاد الجامعــة للمجتمــع بتاريــخ ١43٦/8/١٦هـــ، وأطلقتهــا خــال تدشــين بنك 
المســؤولية المجتمعيــة بتاريــخ ١437/١/١هـــ؛ وذلــك بهــدف دعــم وتطويــر ســبعة مشــاريع تنمويــة ســنويًا 

تجتــاز معاييــر التحكيــم وتعتمــد مــن مجلــس أمنــاء الجائــزة. 
وقــد تــم خــال الملتقــى الســنوي الثالــث لحصــاد الجامعــة للمجتمــع والــذي أقيــم يــوم الثاثــاء بتاريــخ 
١439/3/3هـــ الموافــق 20١7/١١/2١م برعايــة كريمــة مــن صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســعود بــن نايــف بــن 
عبدالعزيــز أميــر المنطقــة الشــرقية اإلعــان عــن فــوز ســبعة مشــاريع تنمويــة بجائــزة أميــر المنطقــة الشــرقية 

لســنابل الحصــاد فــي دورتهــا الثانيــة للعــام األكاديمــي ١437هـ/١438هـــ.
ويحوي هذا الكتاب على نبذة عن المشاريع السبعة الفائزة بالجائزة، والجهات الراعية لها.

المقدمة
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ســعت الجامعــة منــذ انطاقتهــا علــى إيجــاد وســيلة دعــم وتحفيــز تثــري المجتمع بمشــاريع تنموية مســتدامة 
تعــزز مفاهيــم المســؤولية المجتمعيــة علــى كافــة األصعــدة وتوجههــا إلى المســار الصحيح.

وفــي هــذا اإلطــار أطلقــت الجامعــة مــع رواد المســؤولية المجتمعيــة فــي القطــاع الخــاص جائــزة بمســمى 
جائــزة أميــر المنطقــة الشــرقية لســنابل الحصــاد تعزيــًزا لمبــدأ التنافــس الشــريف بيــن الكليــات فــي الجامعــة 

ووحداتهــا المختلفــة.
كل الشــكر والتقديــر لصاحــب الســمو الملكــي األميــر ســعود بــن نايــف بــن عبدالعزيــز علــى رعايتــه الكريمــة 
وتبنيــه للجائــزة، والشــكر موصــول لرعــاة الجائــزة الذيــن تفضلــوا بقبــول دعوتنــا لرعايــة جائــزة أميــر المنطقــة 
الشــرقية لســنابل الحصــاد فــي دورتهــا الثانيــة لعــام ١437هـ/١438هـــ، ومــا أبــدوه مــن مبــادرة مباركــة وتعــاون 
مثمــر مــع الجامعــة فــي تحقيــق التكامــل المجتمعــي بيــن كافــة القطاعــات لخدمــة المجتمــع فــي جميــع 

المجــاالت.  
ــاء فــي كل مــا مــن شــأنه رفعــة هــذا المجتمــع وصــاح هــذه  ــه الســتمرار التعــاون البنَّ ــإذن الل ــن ب متطلعي

البــاد.

د.عبدالله بن محمد الربيش       
مدير جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل
رئيس مجلس أمناء الجائزة



المشاريع الفائزة
أّوًل

بجائزة أمير المنطقة الشرقية لسنابل الحصاد
في دورتها الثانية للعام األكاديمي 1437هـ/1438هـ

والجهات التابعة لها
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بــدأت فكــرة المشــروع بمبــادرة مــن طــاب الكليــة )فريــق بريــق التطوعــي( مــن عــام 20١3م حتــى عــام 20١٦م لتقديــم 
خدمــات الكشــف والعــاج لنــزالء ونزيــات ســجون المنطقــة الشــرقية، لتحقيــق رؤيــة وأهــداف كليــة طــب األســنان، 
والريــادة فــي خدمــة المجتمــع فــي مجــال طــب األســنان، و بنــاء جيــل متميــز مــن أطبــاء األســنان يلبــي حاجــة المجتمــع.

 رفع مستوى الوعي الصحي بأهمية العناية بصحة الفم واألسنان لجميع فئات المجتمع.
 إبراز فئة السجناء وحث المؤسسات الصحية والمجتمعية للعناية بهذه الفئة.

 وضع نموذج ناجح للشراكة البّناءة بين القطاعات المختلفة الهادفة لخدمة المجتمع.
 تشجيع خدمة المجتمع عن طريق تحفيز طاب وطالبات الكلية بأهمية العمل التطوعي والمشاركة فيه.

أن نتميز عالميًا في تعليم طب األسنان والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

مجال المشروع:   مجتمع 
الجهة التابع له:  كلية طب األسنان

تعهــدت المملكــة العربيــة الســعودية منــذ قيامهــا برفــع المســتوى الفكــري والتعليمــي للمواطــن، وأولــت 
أساســيات التطويــر الخاصــة بالتعليــم وخدمــات الرعايــة الصحيــة عظيــم اهتمامهــا، وعلــى وجــه الخصــوص 
ــة  ــط، ووزارة المالي ــة مــن وزارة التخطي ــة ثاثي ــام لجن ــوج هــذا االهتمــام بقي ــث ت ــات طــب األســنان، حي كلي
واالقتصــاد الوطنــي، ووزارة التعليــم العالــي بإقــرار مقتــرح إنشــاء كليــة طــب األســنان بالدمــام عـــــــــــــــام 

١405 هـ ـ ١984 م.
الموافــــق   ١4١5/7/2٦هـــ  بتـــاريخ  ب/١١١55   /7 رقــم  الكريــم  الســامي  المقــام  موافقــة  صــدرت  وقــد 
عـــــــــــام فــي  الطــاب  مــن  دفعــة  أول  قبــول  تــم  حيــث  األســنان،  طــب  كليــة  بإنشــاء  ١994/١2/29م 

 ١422 هـــ/ ١423 هـــ الموافــق  200١ م/ 2002 م، فــي حيــن تــم قبــول الطالبــات عــام ١432هـــ الموافــق 
المســتفيدين. دائــرة  لتتســع  20١١م؛ 

وبحلول عام ١434هـ الموافق 20١3 م بلغ عدد الخريجين من طلبة الكلية ١35 طبيب أسنان.

ــاء المجتمــع دون  ــدم أبن ــر، يخ ــال وذو أســلوب مبتك ــا، لقطــاع صحــي فّع ــة وجودته ــاء بمســتوى الخدمــات الصحي االرتق
مقابــل مــادي، حيــث أصبــح مشــروع »لنــداوي األلــم« أحــد المشــاريع التنمويــة المســتدامة فــي كليــة طــب األســنان، وتــم 
تخصيــص كل يــوم ثاثــاء لســجن الخبــر يقــوم خالــه فريــق مــن استشــاريين وأطبــاء االمتيــاز بزيــارة نــزالء الســجن وتقديــم 
الخدمــات العاجيــة لهــم، ووضــع هــذا األمــر ضمــن المواضيــع األساســية التــي ينبغــي للمجتمــع االهتمــام بهــا، محققــًا 

بذلــك الشــراكة البّنــاءة بيــن إدارة ســجون المنطقــة الشــرقية والجامعــات.

نلتــزم برقــي الكفــاءة المهنيــة فــي صحــة الفــم واألســنان لبنــاء جيــل متميــز مــن أطبــاء األســنان يلبــي حاجــة 
المجتمــع وقــادر علــى البحــث واكتســاب المعرفــة.

»لنداوي األلم«

المشروع الفائز بالسنبلة األولى كلية طب األسنان

 نبذة عن المشروع:

 الرؤية الهدف من المشروع: 

 مدى مساهمة المشروع في تحقيق رؤية المملكة 2030 :

 الرسالة
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ــًا مــن مركــز التدريــب وخدمــة المجتمــع بأهميــة دوره فــي تقديــم العــون والمســاعدة للمحتاجيــن ومحــدودي الدخــل  إيمان
ــة المهــارات وتطويــر االســتعدادات ليتمكنــوا مــن  ــرة فــي تنمي ــة كبي ــة للتعلــم، ورغب ــة عالي ــام ممــن لديهــم دافعي واأليت
تحقيــق االعتمــاد الذاتــي علــى أنفســهم  وخدمــة مجتمعهــم، جــاءت مبــادرة »عــون«  تجســيًدا لذلــك وانطاًقــا مــن مبــدأ 
المســؤولية الدينيــة واألخاقيــة والمجتمعيــة، وهــذه المبــادرة تولــدت مــن تجربــة المركــز الثريــة مــع مجموعــة مــن الراغبيــن 
والراغبــات بااللتحــاق بالبرامــج التدريبيــة مــن مســتفيدي الضمــان االجتماعــي، حيــث لوحــظ عزوفهــم عــن إكمــال التســجيل 
فــي البرامــج التدريبيــة، وهــذا العــزوف كان مرتبًطــا بعــدم مقدرتهــم علــى توفيــر تكلفــة التدريــب، لــذا ســعت إدارة 
المركــز إلــى منــح عــدد مــن المتقدميــن والمتقدمــات فرصــة لالتحــاق بالبرامــج التدريبيــة، إذ ظهــر علــى هــؤالء المتدربيــن 
والمتدربــات االلتــزام والجديــة والدافــع العالــي للتعلــم، والفعاليــة فــي المشــاركة أثنــاء التدريــب، واإلبــداع فــي المخرجــات، 

ومــن هــذا المنطلــق تقــرر تحويــل هــذه المبــادرة إلــى مشــروٍع مســتداٍم؛ نظــًرا إليماننــا الكبيــر بنتائجــه.
ــدءًا ببرنامــج التحــول  ــه المملكــة ب ــذي تهــدف ل ــر ال ــة نحــو التطوي ــرات المتتالي ــد ١438هـــ، ومــع التغي ــا الجدي ــول عامن وبحل

الوطنــي لتحقيــق رؤيــة 2030، فقــد رأت إدارة المركــز اســتدامة وتأصيــل هــذا المشــروع تحــت مســّمى »َعــْون« . 

انطاقــاً مــن مبــدأ المســؤولية المجتمعيــة وأهميــة دور المراكــز فــي تقديــم يــد الَعــْون والمســاعدة بصــورة تنمويــة فريــدة 
مــن خــال تطويــر مهاراتهــم وتأهيلهــم لســوق العمــل واإلســهام فــي تحقيــق رؤيــة 2030 لينتــج لنــا مجتمعــًا مؤهــًا يتــم 
تطويــر  أفــراده مــن خــال باقــة مــن البرامــج التدريبيــة واالحترافيــة التــي تســاهم فــي منافســتهم للحصــول علــى الفــرص 

الوظيفيــة المناســبة.

الريادة نحو تعليم مستمر مواكب لمتطلبات العصر.

مجال المشروع : مجتمع 
الجهة التابع له : مركز التدريب وخدمة المجتمع

ــدت  ــذ القــدم، تطــورت بتقدمــه وتزاي ــا الزمــن من ــم المســتمر ضــرورة فرضه ــب والتعلي ــح التدري لقــد أصب
بتزايــد حاجــات أفــراد المجتمــع، مــن تطويــر للــذات واكتســاب للمعــارف والمهــارات الجديــدة، وهــذا المفهــوم 
توفــره الجامعــات ومعمــول بــه فــي أغلبيــة دول العالــم، وموجــه لكافــة أفــراد المجتمــع بجميــع فئاتهــم 
العمريــة، حيــث أنــه عمليــة لتطويــر القــدرات ورفــع مســتوى األداء والتميــز لــدى األفــراد أو المجموعــات مــن 

خــال أنشــطة تعليميــة معرفيــة ومهاريــة حديثــة ومتنوعــة بشــكل مســتمر.
وإيماًنــا بأهميــة التدريــب والتطويــر ســواء علــى مســتوى المؤسســات أو األفــراد، جــاء االهتمــام  بالتدريــب 
كأحــد جناحــي التنميــة الــذي يعمــل علــى التطويــر المســتمر ألداء العامليــن بالقطــاع العــام والخــاص، ممــا 

يســهم فــي تحقيــق األهــداف المرجــوة لألفــراد والمؤسســات علــى المســتوى المحلــي واإلقليمــي.
وقــد تــم إنشــاء مركــز التدريــب والتعليــم المســتمر بكليــات المعلميــن بقــرار مجلــس الكليــات الثالــث عشــر 
ــع  ــة( تتناســب م ــج )تربوية/تعليمية/ثقافي ــذ برام ــارف فــي ١4١7/9/١9هـــ  لتنفي ــر المع ــي وزي برئاســة معال
حاجــات أفــراد المجتمــع، ثــم صــدرت الئحتــه التنظيميــة بشــكلها النهائــي وُأقــرت بموجــب القــرار رقــم )١٦( 
لعــام ١420هـــ، والــذي علــى إثــره تــم تحويــل مســماه مــن مركــز خدمــة المجتمــع والتدريــب المســتمر إلــى 
مركــز التدريــب وخدمــة المجتمــع، ليكــون أحــد النمــاذج المضيئــة فــي المجتمــع وممثــًا للجامعــة  فــي  تقديم 
ــة والتطويريــة علــى مــدى اثنيــن وعشــرين  ــة والتثقيفي ــة والتدريبي سلســلة متنوعــة مــن البرامــج التعليمي

عاًمــا مضــت للعديــد مــن األفــراد والجهــات والمؤسســات بشــراكات مؤسســية فاعلــة.

ــأن الثــروة األولــى للملكــة هــي  مــن منطلــق حديــث ســمو األميــر محمــد بــن ســلمان حفظــه اللــه الراعــي لرؤيــة 2030 ب
الشــباب الطمــوح، فقــد وّحــد الفريــق جهــوده لعمــل هــذه المبــادرة للنهــوض بالثــروة البشــرية مــن خــال تدريــب وتأهيــل 

الشــباب والشــابات مهاريــًا ومهنيــًا بمــا يحقــق أهدافهــم الطموحــة.

باســتخدام  والمهنــي  المعرفــي  والتأهيــل  المســتمر  والتطويــر  التعليــم  خدمــات  تقديــم 
والحديثــة. المبتكــرة  التقنيــة  ووســائل  تعليميــة  اســتراتيجيات 

»َعْون«

المشروع الفائز بالسنبلة الثانية مركز التدريب وخدمة المجتمع

 نبذة عن المشروع:

 الهدف من المشروع: 

 الرؤية

 مدى مساهمة المشروع في تحقيق رؤية المملكة 2030 :

 الرسالة
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ــام فــي الشــرقية لبرنامــج  ــة األيت ــة لرعاي ــاء الخيري ــة بن ــام المنســوبات لجمعي حاجــة أمهــات األيت
ــة  ــع النواحــي النفســية واالجتماعي دبلــوم تدريبــي يهتــم بتطويــر األمهــات و أبنائهــن مــن جمي

والمهنيــة و االقتصاديــة و التقنيــة.

تأهيــل أمهــات األيتــام األرامــل وأبنائهــن مــن جميــع النواحــي النفســية واالجتماعيــة والمهنيــة 
واالقتصاديــة والتقنيــة.

أن تكــون كليــة الدراســات التطبيقيــة وخدمــة المجتمــع الرائــدة بيــن كليــات المجتمــع فــي المملكــة، وذلــك 
مــن خــال توفيــر أفضــل الفــرص التعليميــة، وتقديــم برامــج أكاديميــة وتدريبيــة عاليــة الجــودة لكافــة أفــراد 

المجتمــع، تمكنهــم مــن اإلســهام فــي تطويــر مجتمعاتهــم وتنميتهــا.

مجال المشروع: مجتمع 
 الجهة التابع له: كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع

تمثــل خدمــة المجتمــع الضلــع الثالــث مــن أضــاع الرســالة األساســية للجامعــة مــع كل مــن التعليــم، والبحــث 
العلمــي، وإدراكًا مــن الجامعــة ألهميــة خدماتهــا وأنشــطتها التعليميــة، والفنيــة، والبحثيــة لخدمــة المجتمــع، 
وضمــان وصــول هــذه الخدمــات إلــى كافــة مؤسســاته وفئاتــه، ولمــا يحققــه هــذا التواصــل مــن اســتثمار 
أفضــل اإلمكانــات ومــوارد الجامعــة البشــرية، و توظيفهــا لخدمــة المجتمــع، فقــد كان مــن أولويــات جامعــة 
اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل إنشــاء كليــة للدراســات التطبيقيــة وخدمــة المجتمــع؛ لتبــدأ مرحلــة جديــدة مــن 
العمليــات التــي تنســجم بشــكل أكبــر مــع كونهــا جامعــة تحفــل بالعديــد مــن التخصصــات النوعيــة، فــي هــذه 

المرحلــة المتســمة بدعــم اليمكــن إغفالــه مــن مقــام خــادم الحرميــن الشــريفين للتعليــم العالــي.
وتســعى كليــة الدراســات التطبيقيــة وخدمــة المجتمــع للتواصــل مــع عمــادات الجامعــة وكلياتهــا، والتنســيق 
مــع الجامعــات المختلفــة محليــًا وإقليميــًا وعالميــًا؛ مــن أجــل تبــادل المعلومــات واكتســاب الخبــرات بمــا يحقــق 

االرتقــاء والتميز.
وتعتــزم الكليــة علــى الســير بخطــى حثيثــة البتــكار برامــج متميــزة يحتاجهــا األفــراد والمؤسســات، وتخــدم 
المجتمــع لتحقيــق رؤيــة كليــة الدراســات التطبيقيــة وخدمــة المجتمــع، وتترجــم دور الجامعــة فــي خدمــة 
المجتمــع، وتؤكــد اهتمامهــا الخــاص باإلنســان عمــادًا للتنميــة، وتســلحه بالعلــم، والمعرفــة، والخبــرات، 

والمهــارات الازمــة مــن أجــل اســتمرارية تطويــر نفســه ومؤسســاته.

تأهيــل الفئــة المســتهدفة للمجتمــع و باألخــص ســوق العمــل لزيــادة اإلنتــاج الوطنــي وازدهــار 
االقتصــاد.

تلبيــة احتياجــات المجتمــع بتوفيــر الكفــاءات العلميــة والمهنيــة القــادرة علــى تطويــره، وحــل مشــكاته، 
والتفاعــل مــع قضايــاه، وكذلــك تلبيــة احتياجــات ســوق العمــل المتغيــرة والمتطــورة مــن خــال تقديــم 
ــك  ــم المســتمر، مســتخدمة فــي ذل ــب والتعلي ــاالت التدري ــة الفــرص فــي مج ــد مــن البرامــج، وإتاح العدي

أحــدث الوســائل التعليميــة.

»تمكين أمهات األيتام«

المشروع الفائز بالسنبلة الثالثة كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع

 نبذة عن المشروع:

 الهدف من المشروع: 

 الرؤية
 مدى مساهمة المشروع في تحقيق رؤية المملكة 2030 :

 الرسالة
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هــو مشــروع وطنــي الهــدف منــه حمايــة األرواح والعمــل بمنظومــة موحــدة بيــن القطاعــات، وتهــدف الحملــة فــي المقــام 
ــد  ــزام بهــا والتأكي ــات وتحفيزهــم علــى االلت ــادة الدباب ــز الوعــي المجتمعــي بأنظمــة وقوانيــن ســامة قي األول إلــى تعزي

علــى أن عناصــر األنشــطة الترفيهيــة هــي النظــم والتشــريعات، والســامة، واألمــن، والعــدل.
إذ تشــكل حــوادث الدبابــات ومــا يتبعهــا مــن آثــار ســلبية هاجســًا اجتماعيــًا واقتصاديــًا للفــرد واألســرة، حيــث تكّبــد حــوادث 
الدبابــات ســنويًا االقتصــاد الوطنــي الكثيــر مــا بيــن الرعايــة الصحيــة والتعويضــات الطبيــة وفقــدان لعناصــر منتجة، وســاعات 

عمــل وقــوى عاملــة، ناهيــك عــن المعانــاة االجتماعيــة واالقتصاديــة لــذوي المعاقيــن جــراء الحــوادث. 

التوعيــة والتثقيــف مــن نتائــج ســوء اســتخدام الدبابــات الناريــة والتوعيــة بأنظمــة وقوانيــن ســامة قيــادة 
الدبابــات والتثقيــف الطبــي  للتعامــل مــع الحــاالت الطارئــة.

الريادة في التعليم الطبي والرعاية الصحية والبحث الملتزم بأخاقيات المهنة.

مجال المشروع: اقتصاد، مجتمع 
الجهة التابع له: كلية الطب 

ــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية، حيــث تــم  تعــد كليــة الطــب رائــدة فــي مجــال الدراســات الطبيــة العلي
االعتــراف ببرامجهــا فــي هــذا المجــال مــن قبــل المجلــس العربــي لاختصاصــات الطبيــة، وكليــة الجراحيــن 

ــة. ــة الســعودية للتخصصــات الصحي ــة، والهيئ ــة االيرلندي الملكي
وقــد تــم إنشــاء كليــة الطــب بموجــب المرســوم الملكــي رقــم هـــ ٦7 وتاريــخ 28 /7 /١395هـــ )١975م(، وتــم 

قبــول الدفعــة األولــى مــن طــاب كليــة الطــب فــي العــام نفســه، وتخرجــت أول دفعــة عــام ١98١م.

التطوع, المسؤولية المجتمعية, فرص عمل, االستفادة من طاقه الشباب.

تتعهــد كليــة  الطــب بتخريــج أطبـــــــاء يمارســون مهنــة الطــب وفــق تعاليـــــم اإلســـــام وأخاقيــات المهنــة، 
وذلــك مــن خــال التطويــر المســتمر للمنهــج، كمــا تلتــزم بتوفيــر عنايــة  صحيــة عاليــة الجــودة وتعزيــز 
صحــة المجتمــع، هــذا وســتدعم الكليــة وتشــجع القيــام بأبحــاث رائــدة فــي العلــوم األساســية والتطبيقيــة 

واإلكلينيكيــة والمجتمعيــة.

»ترفيه آمن«

المشروع الفائز بالسنبلة الرابعة كلية الطب

 نبذة عن المشروع:

 الهدف من المشروع: 

 الرؤية

 مدى مساهمة المشروع في تحقيق رؤية المملكة 2030 :

 الرسالة
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كجــزء مــن أهــداف جامعــة اإلمــام عبــد الرحمــن بن فيصــل للخدمات المجتمعية والتنمية المســتدامة، يســعى هذا المشــروع 
إلــى تعزيــز مفهــوم العمــل التطوعــي، ومعالجــة القضايــا والمشــاكل المجتمعيــة بنهــج قائــم علــى العلــم والتخصــص، بمــا 
يعــزز التكامــل االجتماعــي مــن خــال إقامــة شــراكات اســتراتيجية مــع القطاعيــن العــام والخــاص علــى حــد ســواء فيمــا يخــدم 

بيــوت الرحمن.

يهــدف المشــروع إلــى وضــع معاييــر شــاملة لتنفيــذ أعمــال التدخــل فــي مبانــي المســاجد. حيــث أن المســجد مــا زال واحــدًا 
مــن أكثــر الرمــوز وضوحــًا للوحــدة األساســية للحضــارة اإلســامية، وتقنيــة معماريتهــا توفــر وســيلة لفهــم العاقــة بيــن 
اإلســام والثقافــة، وتعتبــر المســاجد عناصــر تــراث ثقافــي أساســية تعــزز هويــة المجتمعــات واألمــم اإلســامية، التــي 

يريــد الشــعب دائمــا الحفــاظ عليهــا، وصونهــا، ونقلهــا إلــى األجيــال المقبلــة.
إن الوعــي المتزايــد فــي األهميــة الدينيــة والثقافيــة للمســاجد يســتدعي عمــل التدخــل االســتباقي لهــذه األصــول ذات 
القيمــة العاليــة، ويجــب أن تشــمل أعمــال التدخــل هــذه الصيانــة الدوريــة، واإلصــاح، وإعــادة التهيئــة، والتجديــد، وإعــادة 

التأهيــل مــن بيــن أمــور أخــرى.

كلية رائدة تقدم برامج هندسية متميزة ونوعية تساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.

مجال المشروع: اقتصاد، مجتمع 
الجهة التابع له: كلية الهندسة

تتميــز كليــة الهندســة فــي جامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل بتوفــر تخصصــات غيــر تقليديــة أو مكــررة 
فــي بقيــة كليــات الهندســة بجامعــات المملكــة ودول الخليــج العربــي، تفرضهــا ضــرورة تلبيــة حاجــات الســوق 

المتغيــرة دومــًا؛ مثــل تخصصــات: الهندســة البيئيــة- هندســة التشــييد- الهندســة الطبيــة الحيويــة.
يهتــم تخصــص الهندســة البيئيــة بحمايــة البيئــة )تربــة ومــاء وهــواء( مــن اآلثــار الســلبية للصناعــة والبنــاء، 
ومحاولة تافيها بحيث تصبح جميع المشــاريع صديقة للبيئة. ويوفر تخصص هندســة التشــييد مهندســين 
متمكنيــن مــن اإلشــراف علــى مشــاريع التشــييد بــكل أنواعهــا فــي مراحــل التصميــم، والتنفيــذ، والصيانــة. 
وتعــرف الهندســة الطبيــة الحيويــة بأنهــا تطبيــق مبــادئ الهندســة الكهربائيــة، والميكانيكيــة، والكيميائيــة، 
والبصريــة، وغيرهــا مــن التخصصــات الهندســية للفهــم والتغييــر والتحكــم فــي األنظمــة الحيويــة، باإلضافــة 
إلــى تصميــم وتصنيــع منتجــات يمكنهــا مراقبــة حــاالت المرضــى وتشــخيصها، والمســاعدة فــي عاجهــم.

ــة المبنــى،  ــر محــددة، وإعــداد قائمــة مرجعيــة واســتخدامها لضمــان الفحــص المنهجــي والدقيــق لحال ســيتم وضــع معايي
واقتــراح طبيعــة ومســتوى األعمــال المطلوبــة لــكل مبنــى مــن المســاجد التــي يتــم فحصهــا. وســوف تتضمــن المعاييــر 
الخطــوات فــي عمليــات وإجــراءات تقييــم حالــة البنــاء التــي تعتبــر أساســية فــي اتخــاذ قــرارات منهجيــة بشــأن إصــاح وصيانة 
مبانــي المســاجد، ممــا يعــزز دورنــا فــي الحفــاظ علــى الهويــة اإلســامية وتحقيــق رؤيــة 2030 لمجتمــع حيــوي قيمــه راســخة.

تكامــل التميــز واالســتدامة فــي التعليــم، واألبحــاث، والشــراكة المجتمعيــة؛ لتخريــج مهندســين مهــرة 
قادريــن علــى دفــع عجلــة التنميــة واالقتصــاد.

»اإلحسان لبيوت الرحمن«

المشروع الفائز بالسنبلة الخامسة كلية الهندسة

 نبذة عن المشروع:

 الرؤية الهدف من المشروع: 

 مدى مساهمة المشروع في تحقيق رؤية المملكة 2030 :

 الرسالة
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التمســت جمعيــة فتــاة الخليــج الخيريــة مــن خــال اللجنــة الصحيــة بالجمعيــة حاجــة المجتمــع لفــرد يقــدم مســاعدة أو خدمــة 
نوعيــة لفئــة معينــة يــكاد كل بيــت ســعودي ال يخلــو منهــا وهــي فئــة كبــار الســن مــن النســاء واألطفــال مــن ذوي األمــراض 
المزمنــة، والمقعديــن الذيــن فــي حاجــة إلــى رعايــة طويلــة األمــد فــي منازلهــم. فجــاء هــذا االلتمــاس علــى هيئــة طلــب 
للتعــاون مــع كليــة التمريــض بجامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل لتقديــم دورات تدريبيــة لفتيــات ســعوديات ممــن 
تعولهــم الجمعيــة بمدينــة الخبــر كــي يقدمــوا الرعايــة لمــن هــم فــي حاجــة لهــا فــي منازلهــم مــع المحافظــة علــى خصوصيــة 
المرضــى وســريتهم، و يحافــظ علــى عــرف، و تقاليــد، و ثقافــة المجتمــع الســعودي. وعليــه تــم اســتحداث برنامــج ُيعنــي 
ــات الســعوديات  ــض لهــؤالء الفتي ــة التمري ــس بكلي ــة التدري ــل أعضــاء هيئ ــي مــن ِقب ــب العمل ــم النظــري، والتدري بالتعلي
لكــي يقدمــن رعايــة صحيــة منزليــة. وإيمانــًا بأهميــة تقديــم الدعــم المــادي للمؤسســات المجتمعيــة الخيريــة للقيــام بهــذه 
الخدمــات الجليلــة لفئــات المجتمــع المختلفــة؛ تقدمــت كليــة الدراســات التطبيقيــة وخدمــة المجتمــع بتقديــم الدعــم المالــي 

ليشــمل المــواد التعليمــة، واالســتهاكية، وأيضــا تعويــض اعضــاء هيئــة التدريــس المشــاركات بهــذا البرنامــج.

ــة  ــة الصحي ــًا فــي مجــال الرعاي ــًا وعملي ــة وأســر الدخــل المحــدود المؤهــات أكاديمي ــات أســر الجمعي ــوادر مــن فتي إعــداد ك
ــة الخاصــة. المنزلي

أن تكــون متميــزة محليــًا وإقليميــًا، ومصنفــة عالميــًا بالجــودة واإلبــداع فــي مجــال تعليــم التمريــض، 
باإلضافــة إلــى التميــز فــي توفيــر الرعايــة الصحيــة، وفــي إبداعهــا فــي مجــال البحــث العلمــي.

مجال المشروع: مجتمع 
الجهة التابع له: كلية التمريض

ــال التمريــض لتقديــم خدمــة عاجيــة علــى مســتوى عــال  ــاءات وطنيــة فــي مج ــداد كف ــدأ االهتمــام بإع ب
لمواطنــي المملكــة، بشــكل يواكــب التطــور العلمــي والتقنــي للخدمــات الطبيــة العالميــة؛ وقــد جــاء 
هــذا االهتمــام لكــون التمريــض أحــد المهــن الطبيــة التــي تلعــب دورًا أساســيًا وفعــااًل فــي رفــع مســتوى 
ــة  ــم إنشــاء الكلي ــم التمريــض  مــن تقــدم تقنــي وعلمــي. ت ــه عل ــة، خاصــة مــع مــا آل إلي الخدمــات الصحي
بجامعــة الملــك فيصــل ســابقًا )األمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل حاليــًا(؛ لتقــدم برنامجــًا تعليميــًا يعــد األول 

ــض. ــوس فــي التمري ــة البكالوري ــح درج ــذي يمن ــة الشــرقية ال فــي تخصصــه بالمنطق

زيادة عدد الكفاءات الوطنية التي تخدم جميع فئات المجتمع وباألخص المسنين وذوي االحتياجات الخاصة.

إعــداد خريجــات مؤهــات ليصبحــن أخصائيــات ماهــرات فــي التمريــض العــام بمختلــف خلفيــات الرعايــة 
الصحيــة، مــع إمكانيــة أن يصبحــن مؤهــات لتطويــر مهاراتهــن المهنيــة: مقدمــات للرعايــة الصحيــة، أو 
مديــرات، أو باحثــات، أو مدربــات، أو قائــدات فــي الغــد؛ لتلبيــة احتياجــات مســتويات المؤسســات الصحيــة 
ــة،  ــة التعليمي ــر المســتمر للعملي ــزة مــن خــال التطوي ــاءة تنافســية متمي ــة، بكف ــة كاف ــة واإلقليمي المحلي
ــة الفــرص  ــات، وإتاح ــة الخريج ــاء الشــخصية، ومتابع ــة، وبن ــوث العلمي ــا والبح واالهتمــام بالدراســات العلي
ــة  ــل مشــكاته، و تحســين الوضــع التنافســي للكلي ــات المجتمــع، واإلســهام فــي ح ــة احتياج لهــن، وتلبي

ــف العالمــي. ــة ضمــن التصني ــى االعتمــاد، وإدراج الكلي أيضــا، و الحصــول عل

»الرعاية الصحية المنزلية«

المشروع الفائز بالسنبلة السادسة كلية التمريض

 نبذة عن المشروع:

 الهدف من المشروع: 

 الرؤية

 مدى مساهمة المشروع في تحقيق رؤية المملكة 2030 :

 الرسالة
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مشــروع طابــي ســنوي، يتــم مــن خالــه تحفيــز وتوجيــه طلبــة جامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل للتبــرع بالــدم بشــكل 
دوري وعلــى أوقــات متفرقــة طــوال ســنوات دراســتهم األكاديميــة مــن خــال آليــات تنســيق وتوجيــه محــددة.

 تحفيز طلبة جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل لمبدأ التبرع الدوري بالدم.
 ضمان استمرارية التبرع بالدم تحقيًقا لكفاية بنك الدم بالمستشفى الجامعي.

 تأصيل فكرة التبرع الدوري بالدم في نفوس طلبة جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل.
 توعية الطلبة بفوائد التبرع الدوري بالدم و انعكاس أثر ذلك على مستوى صحتهم الجسمانية و النفسية.

 تعزيز مبادئ المشاركة و ديمومة العمل الصالح.

تتطلــع الكليــة إلــى أن تكــون مركــزًا قياديــًا متميــزًا للمهــن الصحيــة التطبيقيــة علــى مســتوى الجامعــات فــي 
المملكــة العربيــة الســعودية، بتخريــج متخصصيــن ذوي كفــاءة ومهنيــة عاليــة فــي مجــال المهــن الصحيــة، 

والمشــاركة فــي البحــث العلمــي.

مجال المشروع: مجتمع
الجهة التابع له: كلية العلوم الطبية التطبيقية

مــن أجــل مواكبــة التطــور فــي مجــال العنايــة الطبيــة الشــاملة، تــم إنشــاء كليــة العلــوم الطبيــة التطبيقيــة 
بجامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل فــي عــام ١4١5هـــ؛ لتأهيــل متخصصيــن فــي مجــال الخدمــات الطبيــة 

المســاندة، والرعايــة الصحيــة للمواطنيــن.
حيــث بــدأت الدراســة بهــا ككليــة مســتقلة مــع بدايــة العــام الدراســي ١420/١4١9 هـــ، وقــد تنوعــت البرامــج 
األكاديميــة فــي الكليــة؛ لســد حاجــة المجتمــع مــن الكــوادر المؤهلــة فــي مختلــف المجــاالت العاجيــة، 

ــتأهيلية. والوقائيــة، والـ

ــوي، اقتصــاد مزدهــر، وطــن طمــوح«  ــة النهــوض الشــمولية »مجتمــع حي ــة فــي ثاثي ــة 2030 و المتمثل ــة المملك إن رؤي
ــًدا لمــا يشــمل رؤيتــي »مجتمــع حيــوي ووطــن طمــوح«.  ــة و رســالة البرنامــج و تحدي تتجلــى بوضــوح مــن خــال رؤي

مجتمــع حيــوي: يقــوم البرنامــج علــى مبــادئ تحقيــق قيــم العطــاء الراســخة وتســخيرها لتمكين أبنــاء المجتمع في المســاهمة 
ــذ  ــة الجامعــات من ــدى نفــوس طلب ــدم ل ــم بال ــرع الدائ ــدأ التب ــز مب ــه علــى أســس العمــار والتكاتــف، حيــث أن تعزي فــي بنائ
ســنواتهم الجامعيــة األولــى يســاهم و بشــكل رائــد فــي تعزيــز اهتمامهــم الصحــي بأجســادهم، األمــر الــذي يشــكل أحــد 

دعامــات إنشــاء مجتمــع حيــوي ضمــن رؤيــة المملكــة الشــمولية.
وطــن طمــوح: يهــدف البرنامــج إلــى زرع مبــادئ المبــادرة واإلحســان فــي نفــوس أبنــاء هــذا المجتمــع انطاًقــا مــن قيمــه 
ورســالته المتمثلــة فــي المشــاركة والمســاهمة بفاعليــة نحــو إيجــاد الحلــول المتعلقــة بمشــكات العــزوف المجتمعــي عــن 
التبــرع بالــدم، حيــث أن حــث طلبــة الجامعــات علــى المشــاركة الدائمــة والدوريــة فــي مثــل هــذه البرنامــج يعــزز روح المثابــرة 

للرقــي بمجتمعاتهــم إلــى أعلــى مســتويات التمكيــن و اإلمــكان.

البرامــج األكاديميــة  بتقديــم  الصحيــة  المجتمــع والبحــوث  ريــادي فــي خدمــة  إلــى دور  الكليــة  تســعى 
التخصصيــة للمهــن الصحيــة التطبيقيــة، وتخريــج متخصصيــن فــي المهــن الصحيــة التطبيقيــة علــى درجــة 

عاليــة مــن المهنيــة، يتمتعــون بقيــم إســامية رفيعــة، وحرفيــة عاليــة.

»حياة«

المشروع الفائز بالسنبلة السابعة كلية العلوم الطبية التطبيقية

 نبذة عن المشروع:

 الهدف من المشروع: 

 الرؤية

 مدى مساهمة المشروع في تحقيق رؤية المملكة 2030 :

 الرسالة
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فــي عــام ١957 دخــل محمــد وعبــد الرحمــن البــواردي إلــى الشــراكة التــي تطــورت لتصبــح واحــدة مــن البيــوت 
التجاريــة قبــل كل شــيء فــي المملكــة العربيــة الســعودية. كان يقابــل التزامهــم بالعمــل مــن الناحيــة 
األخاقيــة التــي اكتســاها طمــوح قــوي لتكــون األفضــل فــي كل مجــال مــن مجــاالت األعمــال التجاريــة. ال 
تــزال هــذه المؤسســة تتبــع المبــادئ والقيــم وااللتزامــات التــي وضعهــا المؤسســون فــي توليــد مجموعــة 

بعــد أخــرى.
اليــوم لــدى المجموعــة شــبكة فــروع تغطــي دول المملكــة العربيــة الســعودية ودول مجلــس التعــاون 
الخليجــي وتوظــف أكثــر مــن )2000 ( مــن الموظفيــن الفنييــن الذيــن يمتلكــون مهــارات وقــدرات تعــد 

لنجاحهــا.  أساســية 
البــواردي تســتثمر بشــكل كبيــر فــي تنميتهــا، وذلــك باســتخدام أحــدث النظــم لضمــان أن يتم تطويــر الموارد 

البشــرية بصــورة فعالــة والتــي يتــم تمكينهــم لتحقيق طموحاتهــم الوظيفية.
لــدى المجموعــة أربعــة مجــاالت رئيســية مــن النشــاط: التجــارة والصناعــة والخدمــات واالســتثمار. وقــد تــم 
االعتــراف بإنجــازات مجموعــة البــواردي والشــركات التابعــة لهــا مــن خــال العديــد مــن الجوائــز والشــهادات 

مــن مديــري العامــات التجاريــة الدوليــة والمجموعــات الصناعيــة والهيئــات الحكوميــة.

فــي المســتهل نتوجــه بالشــكر الجزيــل لصاحــب المبــادرات رجــل العطــاء ســيدي صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســعود بــن 
نايــف بــن عبــد العزيــز علــى رعايتــه الكريمــة لمنابــر الخيــر والعطــاء. ســنابل الحصــاد، غــرٌس مبــارك بمبــادرة رائــدة تســعى 

لتنميــة اإلنســان وتصقــل فيــه روح المبــادرة واإلبــداع والعطــاء. 
نبــارك لجامعتنــا المعطــاءة )جامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل( هــذا التوجــه وتلــك الجهــود وهــذه األعمــال التــي تنّمــي 
فــي مجتمعنــا روح االنطــاق إلــى أفــق وروئ جديــدة وهــدف واحــد وهــو التميــز فــي العمــل وتحفيــز المجتمــع علــى العطــاء 

واإلبداع. 
فــي مجموعــة البــواردي نــدرك هــذا الــدور البّنــاء ونشــّد علــى أيــدي القائميــن عليــه، فنحــن مجتمــع واحــد ذو هــدف ســامي، 

أال وهــو تطــور الوطــن ونمــاؤه. 
مبارك لكم هذا العمل الخاق

ولكم منا جزيل الشكر وخالص الدعاء

خالد بن محمد البواردي

مجموعة البواردي

كلمة الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات البواردي
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ثاثــة عقــود مــن الخبــرة فــي مجــال تزويــد قطاعــات النفــط والغــاز والبتروكيماويــات وخدمــات النفــط البحريــة 
والمقــاوالت والهندســة والكهربــاء واالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات والتصنيــع، بباقــة متنوعة مــن الخدمات 
والمنتجــات المتخصصــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية والشــرق األوســط، جعلــت مــن روابــي القابضــة 

مجموعــة صناعيــة رائــدة فــي المنطقــة لتقديــم خدمــات أفضــل لعمائهــا.
  

تعقــد مجموعــة روابــي القابضــة شــراكات اســتراتيجية مــع شــركات عالميــة بهــدف تطويــر عاقاتهــا العمليــة، 
موفــرة بيئــة عمــل احترافيــة تمتــاز بالخبــرة الفنيــة الكفيلــة بتوفيــر أفضــل الخدمــات والمنتجــات.

 تضــم مجموعــة شــركات روابــي القابضــة العديــد مــن الشــركات المملوكــة كليــًا والشــركات المختلطــة 
ولديهــا شــركاء فــي أكثــر مــن )25( دولــة واتفاقيــات مــع أكثــر مــن )١00( شــركة بــارزة فــي جميــع أنحــاء العالــم، 
وتســعى جاهــدة لتوفيــر مجموعــة شــاملة مــن الخدمــات لعمائهــا لتلبــي احتياجاتهــم وتتجــاوز توقعاتهــم.

ــادرات متنوعــة فــي مجــال المســؤولية  ــا الرشــيدة نــرى اليــوم تنامــي فــي مب بفضــل اللــه تعالــى ثــم بتوجيهــات حكومتن
المجتمعيــة والتــي تهــدف إلــى تلبيــة احتياجــات المجتمــع ذات األولويــة القصــوى ممــا يســاهم فــي دفــع عجلــة التطــور 

ــة الســعودية 2030. ــة المملكــة العربي ــق رؤي ــن القطاعــات المختلفــة لتحقي ــادئ الشــراكة بي ــق مب ويوث
ــا  ــا إليهــا دينن ــه مــن أهــم األمــور التــي دع ــر مفهــوم عصــري إال أن ــة يعتب وبالرغــم مــن أن مفهــوم المســؤولية المجتمعي
اإلســامي الحنيــف ولكــم مــن اآليــات واألحاديــث أدلــة فــي الحــث علــى البــر والتعــاون ومنهــا  قولــه ملسو هيلع هللا ىلص: )أحــب النــاس إلــى 
اللــه أنفعهــم للنــاس، وأحــب األعمــال إلــى اللــه عــز وجــل ســرور تدخلــه علــى مســلم، أو تكشــف عنــه ... إلــى آخــر الحديــث(، 
كمــا أن المشــاركة المجتمعيــة ليســت بغريبــة عــن  عاداتنــا وتقاليدنــا ولطالمــا تربينــا منــذ الصغــر علــى مبــادئ التكافــل 

المجتمعــي وصلــة الرحــم وعمــل الخيــر.
وكلــي فخــر وأنــا  أرى جامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل ســّباقة فــي مجــال المســؤولية المجتمعيــة واالنجــازات التــي 
حققتهــا مــن خــال عمــادة خدمــة المجتمــع والتنميــة المســتدامة. ومــن أبــرز هــذه اإلنجــازات »جائــزة أميــر المنطقــة الشــرقية 

لســنابل الحصــاد« والتــي مــن شــأنها تفعيــل الميــزة التنافســية فــي برامــج المســؤولية المجتمعيــة واســتدامتها.
وتأتــي رعايــة شــركة روابــي القابضــة للجائــزة إيمانــًا منــا بأهميتهــا، وتلبيــة منــا لواجبنــا الوطنــي، حيــث نســعى مــن خــال 
برامــج المســؤولية المجتمعيــة إلــى المســاهمة فــي التنميــة المســتدامة للمجتمــع، وقــد قطعنــا وبتوفيــق مــن اللــه شــوطًا 
كبيــرًا فــي تحقيــق أهدافنــا فــي هــذا المجــال وفقــًا لرؤيــة واضحــة المعالــم بالتركيــز علــى االحتياجــات الملحــة للتنميــة 
والعمــل علــى ترســيخ مفهــوم المســؤولية المجتمعيــة والقفــز  بــه مــن خانــة الدعــم والمشــاركة فــي البرامــج الخيريــة إلــى 
آفــاق المشــاركة الفاعلــة فــي األنشــطة التنمويــة. ومــا كنــا لننجــح لــوال الشــراكة مــع مختلــف الجهــات المســؤولة للوصــول 

ألكبــر شــريحة مــن المســتفيدين.
ختامــًا،، لكــم منــا كل الشــكر والعرفــان علــى جهودكــم المبذولــة فــي إظهــار مبــادرات المســؤولية المجتمعيــة المميــزة 
فبتوحيــد الجهــود والشــراكة بيــن مختلــف القطاعــات كل حســب خبرتــه وتخصصــه نحقــق مســؤوليتنا المجتمعيــة ونعــزز 

مفاهيــم التنميــة المســتدامة مســاهمين بفعاليــة فــي خدمــة وطننــا الحبيــب.
سائًا الله تعالى أن يوفق الجميع لما فيه صاح العباد والباد.

عبدالعزيز بن علي التركي

روابي القابضة

كلمة رئيس مجلس إدارة شركة روابي القابضة
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ــع الشــركة بمنصــب  ــا، وتتمت ــر مــن 35 عام ــذ أكث ــم القابضــة )AKH( من ــد الكري لقــد أنشــئت شــركة العب
قيــادي فــي مجــال توريــد الكهربــاء والبتروكيماويــات، والكهروميكانيــكا وأجهــزة أنظمــة القيــاس والتحكــم 
ــة المعلومــات،  ــرات ومســتلزماتها، وتقني ــارة، واالتصــاالت الســلكية والاســلكية، وأنظمــة المختب واإلن

وتوريــد األنابيــب، ولــوازم حقــول النفــط وأنظمــة ومعــدات التجهيــز. 
يقــع مقــر الشــركة الرئيســي فــي الدمــام، لكنهــا  وضعــت شــبكة مــن الفــروع ومراكــز التوزيــع مــع مرافــق 

التخزيــن الرئيســية فــي جميــع أنحــاء المملكــة. 

بدايــًة يســرني أن أتقــدم بخالــص الشــكر وعظيــم االمتنــان إلــى مقــام ســيدي صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســعود بــن 
نايــف بــن عبدالعزيــز آل ســعود أميــر المنطقــة الشــرقية حفظــه اللــه ورعــاه والرئيــس الفخــري لجائــزة ســنابل الحصــاد، وجهــود 
ســموه الكريــم واهتمامــه الخــاص بــكل مــا ينعكــس إيجابــًا علــى تحقيــق كل مــا هــو فــي مصلحــة الديــن والوطــن والمواطــن.
وإيمانــًا مــن شــركة العبدالكريــم القابضــة بأهميــة المشــاركة فــي المســؤولية المجتمعيــة والتنميــة المســتدامة فقــد قمنــا 
برعايــة ســنبلة مــن ســنابل الحصــاد مؤكديــن دورهــا اإليجابــي فــي إبــراز المشــاريع التنمويــة الهادفــة التــي تســعى للريــادة 
واإلبــداع ومدركيــن بــأن المســؤولية المجتمعيــة ال تتعلــق فقــط بحجــم التبرعــات الماليــة وإنمــا بأوجــه الصــرف علــى برامــج 
ومشــاريع اجتماعيــة مســتدامة تلبــي االحتياجــات المجتمعيــة ذات األولويــة، وأهميــة العمــل المشــترك بيــن جميــع مكونــات 
المجتمــع المحلــي لتحديــد البرامــج والمشــاريع المطلوبــة اجتماعيــًا، مقدريــن ومشــيدين بالجهــود المبذولــة مــن قبــل جامعــة 
اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل وعمــادة خدمــة المجتمــع والتنميــة المســتدامة، ســائلين المولــى عــز وجــل أن يكلــل جهــود 

القائميــن علــى هــذه الجائــزة بالنجــاح.
والله ولي التوفيق ،،،

   خالد بن عبدالرحمن العبدالكريم

العبدالكريم القابضة

كلمة الرئيس التنفيذي لشركة العبدالكريم القابضة
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تأسســت شــركة الخدمــات البحريــة العالميــة فــي عــام ١97٦م، وابتــدأت نشــاطها بتفريــغ البضائــع مــن علــى 
البواخــر إلــى الصنــادل ومــن ثــم إلــى أرصفــة المينــاء. وتطــورت فــي هــذا المجال حيــث قامت بتنفيــذ العديد 
مــن مشــاريع الشــحن فــي مختلــف موانــئ المملكــة إلــى جانــب مشــاريع الصيانــة والصيانــة المتخصصــة 

حتــى أصبحــت شــريكًا إســتراتيجيًا للموانــئ.  
وفــي مجــال الخدمــات اللوجســتية فــإن للشــركة خبــرة تراكميــة فــي المجــال حيــث اضطلعــت بنقــل أنابيــب 
ــاه الريــاض/ القويعيــة، وعلــى المســتوى اإلقليمــي قامــت بنقــل أنابيــب  الدكتايــل الضخمــة لمشــروع مي
الدكتايــل الضخمــة مــن مينــاء العقبــة فــي األردن إلــى منطقــة الكــرخ فــي العــراق. والشــركة تقــوم بــإدارة 

وتشــغيل العديــد مــن الســاحات الازمــة لنشــاط الخدمــات اللوجســتية.
كمــا أن الشــركة فــي طــور إنشــاء شــراكة مــع أحــد الشــركات العالميــة المتخصصــة فــي تقديــم خدمــات إدارة 

المســتودعات و تقديــم حلــول النقــل والخدمــات اللوجســتية للمنتجــات الكيماويــة الســائلة.
أمــا فــي مجــال النقــل البحــري مثلــت الشــركة وال زالــت تمثــل العديــد مــن كبريــات الخطــوط الماحيــة العالمية 
مــن بينهــا شــركة البحــر األبيــض المتوســط، حيــث تطــورت العاقــة بينهــا وبيــن الشــركة حتــى أصبحــت 

شــريكًا لهــا فــي أعمالهــا فــي المملكــة.
كمــا أن الشــركة ولجــت القطــاع التجــاري حيــث بــدأت نشــاطها فــي تمثيــل بعضًا مــن بيوتات األزيــاء والموضة 
المعروفــة عالميــا ونجحــت فــي تقديــم منتجــات تلــك البيوتــات فــي الســوق المحليــة. والشــركة بصــدد عقــد 
وكاالت مــع بيوتــات عالميــة أخــرى بعــد نجاحهــا فــي هــذا المجــال. وأيضــا وتحــت هــذا القطــاع امتــد نشــاط 

الشــركة لخدمــات المطاعــم الفاخــرة والتــي افتتحتهــا فــي بعــض مــدن المملكــة الرئيســة.
وفــي هــذه العجالــة مــن الســرد يمكــن القــول بــأن شــركة الخدمــات البحريــة العالميــة هي شــركة ذات أنشــطة 
متعــددة مــا كان لهــا أن تكــون إن لــم تكــن قــد نجحــت فــي المجــاالت التــي طرقتهــا وذلــك بفضــل اللــه ثــم 
بمجهــود القائميــن عليهــا مــن مســاهمين مالكيــن وإدارة مقتــدرة وعمالــة مدّربــة تحــت مســمى )مجموعــة 

جلــوب(.

يقول الله في محكم تنزيله في سورة المائدة )وتعاونوا على البر والتقوى وال تعاونوا على اإلثم والعدوان(
إنــه لمــن دواعــي ســروري وغبطتــي باألصالــة عــن نفســي وبالنيابــة عــن مجموعــة جلــوب وعبدالجــواد القابضــة، أن نتشــرف 
بــأن نكــون رعــاة ســنبلة مــن ســنابل جائــزة أميــر المنطقــة الشــرقية لســنابل الحصــاد، ولعلــه مــن فطنــة القائميــن علــى أمــر 
الجائــزة ربــط الســنبلة باالســتدامة »فمــا حصدتــم فــذروه فــي ســنبله إال قليــًا ممــا تأكلــون«، وفــي تــرك الحبــوب فــي 

الســنابل رمزيــة للديمومــة واالســتمرارية.
ــر  ــًا غي ــل أهداف ــي تمث ــة والت ــم ونشــجع أنشــطة الخدمــة المجتمعي ــواد القابضــة، ندع ــوب وعبدالج ــة جل ــا فــي مجموع إنن
مباشــرة للعمــل التجــاري بشــكل عــام وألهــداف مجموعتنــا بشــكل خــاص حيــث أن الخدمــة المجتمعيــة هــي الغايــة األســمى 
والنتيجــة الحتميــة لكافــة األعمــال. وتتجســد فيهــا كل معانــي التكافــل والتعــاون، وللخدمــة المجتمعيــة كمــا نعلــم جميعــًا 
تجليــات بيئيــة واقتصاديــة واجتماعيــة تتظافــر مــع بعضهــا البعــض فــي تكويــن مجتمــع صحــي ومعافــى ومرفــه.  وهــي مــن 
أهــم أعمــدة البنــاء والتطويــر فــي كل المجتمعــات وتــدور حــول بنــاء اإلنســان ورفاهيتــه وال بــد مــن تشــجيعها والمســاهمة 
ــا جــد مســرورون  ــك فإنن ــة المجتمــع بصــورة مســتدامة. ولذل فــي تنميتهــا وإظهــار دورهــا ومردوهــا اإليجابــي فــي تنمي
فــي رعايــة ســنبلة مــن ســنابل الخيــر فــي هــذا البرنامــج المتميــز وهــو جهــد المقــل فــي رفــد الخدمــة المجتمعيــة وتحفيزهــا 

ودفعهــا لألمــام لينعــم جميــع أفــراد المجتمــع بحصــاد مــا زروعــه دأبــا فــي جميــع مناحــي المجتمــع.
وفــي الختــام فإننــا فــي مجموعــة جلــوب نزجــي جزيــل شــكرنا وامتناننــا إلدارة عمــادة خدمــة المجتمــع والتنميــة المســتدامة 
علــى إتاحتهــم لنــا الفرصــة بالتشــرف برعايــة ســنبلة مــن الســنابل رافعيــن أكــف الضراعــة فــي أن يســتمر الغــرس والعطــاء 

لننعــم بوفــرة الســنابل واســتدامة التنميــة للمجتمــع والوطــن.
والله الموفق،،

إحسان شريف عبدالجواد

مجموعة جلوب

كلمة الرئيس التنفيذي لمجموعة جلوب
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شــركة أديــم الماليــة هــي شــركة ســعودية مســاهمة مغلقــة بــرأس مــال مدفــوع وقــدره )٦0,000,000( 
ســتون مليــون ريــال ســعودي، تأسســت فــي المملكــة العربيــة الســعودية بموجــب قــرار معالــي وزيــر 
التجــارة رقــم 385/ق، بتاريــخ ١429/١١/30 هـــ الموافــق 2008/١١/29 م، وقــد جــاءت والدة الشــركة بتكاتــف 
وتعــاون مجموعــة مــن خبــراء االســتثمار فــي القطاعيــن العقــاري والمصرفــي ممــن لديهــم القــدرة علــى 

صنــع وتقييــم الفــرص االســتثمارية المتميــزة.
فــي عــام  2008م صــدر قــرار معالــي رئيــس هيئــة الســوق الماليــة بالترخيــص لشــركة أديــم الماليــة بمزاولــة 
أعمــال اإلدارة والحفــظ لــألوراق الماليــة بمــا يتوافــق مــع تعاليــم الشــريعة اإلســامية، حيــث بــدأت الشــركة 

بممارســة نشــاطها فــي الســوق الســعودية بتاريــخ 20١0/١/20م.
ولعــل أبــرز مــا يمّيــز أديــم الماليــة اليــوم هــو منهجيــة عملهــا المتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية، 
والمرتكــزة علــى فكــٍر اســتثماري متخصــص ومؤهــل للعمــل علــى تكييــف انســيابية األمــوال فــي قنــوات 

متوافقــة مــع الشــريعة اإلســامية.
وقــد جــاءت رؤيــة أديــم الماليــة ورســالتها لتعــزز مــن طمــوح الشــركة واضعــة نصــب أعينهــا مبــادئ وأهــداف 

تطمــح مــن خالهــا لتجــاوز توقعــات عمائهــا وشــركائها ومســاهميها. 

ــة للتنميــة  ــود الحقيقي ــى الجه ــال عل ــر مث ــة هــو خي ــة مضاف ــم مجتمعي ــادرة الثريــة مــن قي ــا لمســناه فــي هــذه المب إن م
المجتمعيــة مــن خــال المشــاركة ودعــم مبــادرات الشــباب مــن أبنــاء وبنــات هــذا الوطــن الغالــي، وال شــك أن جامعــة اإلمــام 
عبدالرحمــن بــن فيصــل قــد قامــت بجهــد كبيــر لتحقيــق برنامــج بفكــر تنمــوي ومســتدام يتســع للجميــع وبمســاهمة المجتمــع 

ومؤسســاته.
ــه، يعكــس حــرص ســموه ودعــم  ــف، حفظــه الل ــن ناي ــر ســعود ب ــة الكريمــة مــن صاحــب الســمو الملكــي األمي  إن الرعاي

وتوجهــات حكومــة خــادم الحرميــن الشــريفين – أيــده اللــه ورعــاه- باالهتمــام بالتنميــة المجتمعيــة واالســتدامة. 
نسأل الله تعالى التوفيق والسداد وأن تكلل جهودكم بالنجاح.

  سلمان بن محمد األسمري

شركة أديم المالية

كلمة الرئيس التنفيذي لشركة أديم المالية



جائزة أمير المنطقة الشرقية لسنابل الحصادعمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة

39 38

w w w . a l - d a w a a . c o m

ــك مــن  ــر المنتجــات والخدمــات المتنوعــة وذل ــة احتياجــات عمائهــا وتوفي تســعى دمســكو جاهــدًة لتلبي
خــال مواقعهــا المتميــزة، حيــث ســاهمت خــال العقديــن الماضييــن مــن خــال فروعهــا الرئيســة الكائنــة 
فــي الدمــام والريــاض وجــدة وأبهــا واألحســاء وتبــوك وســكاكا فــي تطويــر قطــاع الرعايــة الصحيــة فــي 
المملكــة العربيــة الســعودية، وذلــك مــن خــال اتبــاع سياســة النمــو وانتشــار األنشــطة، كمــا حققــت 
الشــركة زيــادة فــي شــبكة الصيدليــات التابعــة لهــا، حيــث أصبــح لــدى الشــركة )500( فــرع يغطــي المناطــق 

الوســطى والشــرقية والشــمالية والشــمالية الغربيــة بالمملكــة.
تتطلــع دمســكو أن تكــون الشــركة الرائــدة لشــبكة الصيدليــات وخدمــة المســتهلكين فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية وذلــك مــن خــال تقديــم أفضــل الخدمــات والمنتجــات، وأن تكــون الجهــة األولــى والوحيــدة 

التــي يقصدهــا كل متســوق ســعودي لشــراء كافــة احتياجاتــه مــن األدويــة والمســتلزمات الطبيــة.

نتقــدم بخالــص الشــكر واالعتــزاز لمقــام صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســعود بــن نايــف بــن عبدالعزيــز آل ســعود أميــر 
المنطقــة الشــرقية  والرئيــس الفخــري لجائــزة ســنابل الحصــاد بجامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل علــى رعايتــه الكريمــة 

للمســؤولية المجتمعيــة فــي المنطقــة الشــرقية.
فــي دمســكو نؤمــن بــأن لدينــا مســؤولية تجــاه مجتمعنــا إذ إننــا جــزء ال يتجــزأ منــه ونســعى لتطويــره فــي المســائل الصحيــة 
علــى وجــه الخصــوص وتوفيــر ســبل التوعيــة للرقــي فــي مجتمعنــا تماشــيا مــع رؤيــة 2030 للمملكــة كمــا نعلــم جميعــًا أن 

النمــط الصّحــي والمتــوازن يعتبــر مــن أهــم مقّومــات جــودة الحيــاة ونتطلــع للمســاهمة فــي تحقيقــه. 
فقمنــا برعايــة ســنبلة مــن ســنابل الحصــاد بجامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل إيمانــًا منــا بدورنــا التكاملــي مــع الجامعــة 

فــي دعــم المشــاريع المجتمعيــة وتطويرهــا واألثــر النفعــي المجتمعــي الــذي ستكســبه المنطقــة منهــا.
شــاكرين ومقدريــن الجهــود الضخمــة والمبذولــة مــن قبــل جامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل وباألخــص عمــادة خدمــة 

المجتمــع والتنميــة المســتدامة.
سائلين المولى عز وجل أن يكلل جهود القائمين على هذه الجائزة بالنجاح.

محمد بن سعد الفراج

شركة الدواء  للخدمات الطبية المحدودة

كلمة الرئيس التنفيذي لشركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة
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لقــد انطلقــت بفضــل اللــه ســبحانه وتعالــى جائــزة )الشــاب عبداللــه بــن بــدر الســويدان يرحمــه اللــه للتميــز( 
ــغ عــدد  ــة وهــي اآلن فــي دورتهــا الخامســة والتــي بل ــًا وطالب ــى بمشــاركة )١847( طالب فــي دورتهــا األول
المشــاركين فيهــا بفضــل اللــه )53٦4٦( طالبــًا وطالبــة علــى مســتوى المنطقــة الشــرقية واألحســاء وحفــر 
الباطــن حيــث تعتبــر الجائــزة األولــى علــى مســتوى المملكــة مــن حيــث عــدد التســجيل وإقبــال الطــاب 
والطالبــات علــى المشــاركة فيهــا, وهــي ُتعنــى بالتركيــز علــى فئــة الشــباب مــن أبنائنــا وبناتنــا لغــرس قيــم 

الفضيلــة فــي نفوســهم.
وانطاقــًا مــن رؤيــة الجائــزة ورســالتها والتــي ُتعنــي بخدمــة القــرآن الكريــم والســنة النبويــة واللغــة العربيــة 
وآدابهــا والموهبــة واالبتــكار، وتحقيقــًا ألهدافهــا التــي تركــز علــى بــث روح التميــز واإلبــداع لــدى الطــاب 
والطالبــات فقــد ُخصصــت الجائــزة فــرع الموهبــة واالبــداع لتعزيــز القيــم اإلســامية, حيــث تنافــس الطــاب 
والطالبــات لهــذا العــام لتقديــم أفضــل مونتــاج فيديــو وأفضــل إلقــاء وخطابــة فــي موضــوع )التســـامـــح( 
وهــو مبــدأ أخاقــي إســامي يدعــو إلــى ثقافــة الحــوار واإلنصــات والتعايــش اإليجابــي بيــن األفــراد 
والشــعوب ويتســع معنــاه لينبــذ العنــف والتنافــر والتطــرف والصــراع ومشــاعر الحقــد والكراهيــة والعنصريــة 
ــر  ــي تســهم فــي التطوي ــة الت ــواء التعايــش الســلمي والمشــاعر اإليجابي ــع بأج والتعصــب، فينعــم الجمي

واإلبــداع.

الحمد لله القائل ) قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون( 
مــّن اللــه علينــا بهــذا المشــروع العظيــم )جائــزة الشــاب عبداللــه بــن بــدر الســويدان رحمــه اللــه( وابتدأنــا مســيرة المســاهمة 
فــي  صناعــة الرجــال والقــادة حيــث خيــر مــا تبنــى بــه العقــول واألرواح هــدي رب العالميــن وذلــك تماشــيًا مــع رؤيــة المملكــة 

العربيــة الســعودية 2030.
ــرة معطيــة، حيــث تجــاوز عــدد  ــزة أفواجــًا مــن المواهــب واكتشــفتهم فاســتفادت وأضافــت للعالــم مؤث ولقــد كرمــت الجائ
المشــتركين فــي عامهــا الخامــس  ثاثــة وخمســون ألــف مشــترك بعــد أن كانــوا فــي العــام األول ألــف وثمانمائــة مشــترك 

فقــط, وهــذا بتوفيــق اللــه وحــده ومنتــه وفضلــه .
إن الجائــزة تهــدف إلــى بنــاء حقيقــي فــي حيــاة النــشء ال مجــرد  لحظــات تنافســية تنتهــي بانتهــاء فعالياتهــا, بــل تبقــى فــي 

وجــدان أبنائنــا هدفــًا يعملــون إلنجــازه.
نسأل الله تعالى توفيقًا منه وسدادًا ورشًدا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

بدر  بن عبدالله السويدان

جائزة الشاب عبدالله بدر السويدان رحمه الله للتمّيز

كلمة الرئيس التنفيذي لجائزة الشاب عبدالله بدر السويدان رحمه الله للتمّيز
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