-2املوقع
االسرتاتيجي

يخطــو منتــدى األحســاء لالســتثمار خطوتــه
االســتثمارية الرابعــة علــى طريــق إحــداث نقلــة
نوعيــة عمالقــة يف مشــاريع الطاقــة والصناعــة
والزراعــة والســياحة يف منطقــة األحســاء .وضمــن
مبــادرات تنميــة االقتصــاد احمللــي وحتســن موقــع
األحســاء كوجهــة اســتثمارية جاذبــة فــإن منتــدى
هــذا العــام يصــب جهــوده ملناقشــة جملــة مــن
احملــاور االســتراتيجية يجــيء يف صدارتهــا قطــاع
الطاقــة كواحــد مــن أبــرز القطاعــات االقتصاديــة
يف اململكــة .مــن جهتهــا تعمــل غرفــة األحســاء
علــى تقــدمي أفضــل اخلدمــات يف مجــاالت التجــارة
والصناعــة والســياحة خللــق فــرص إضافيــة لدفــع
عمليــة تقــدم القطــاع اخلــاص يف محافظــة األحســاء
ورفــع قدراتهــا االقتصاديــة واســتقطاب الشــركات
احملليــة والعامليــة لإلســهام يف مشــاريعها التنمويــة.

متتــد األحســاء علــى الســاحل الشــرقي للمملكــة ،ومينحهــا
موقعهــا احملــوري بــن دول مجلــس التعــاون اخلليجــي
ومناطــق اململكــة بعــداً اقتصاديــاً ال ينافســها فيــه أحــد.
كمــا تتميــز بســهولة الوصــول منهــا إلــى عــدد مــن املراكــز
الصناعيــة الرئيســة يف املناطــق الشــرقية والوســطى مــن
اململكــة ،وتعــد واحــة للطاقــة أيضـاً ألن حقــل الغــوار العمالق
يقــع يف أنحائهــا الشــمالية والشــرقية.

.3الصناعة
النفطية

أمــا أســباب االســتثمار يف األحســاء فهــي
كثيــرة لكننــا جنملهــا يف
عشرة أسباب كما يـــــلي:

 10أسباب

لالستثمار يف األحساء

-1اإلرث احلضاري
والتاريخ

منطقــة األحســاء تضــرب يف أعمــاق التاريــخ ،فقــد
عاصــرت حضــارات يصــل عمرهــا إلــى أربعــة
آالف ســنة قبــل امليــاد ،وســكن أرضهــا العديــد
مــن الشــعوب واألجنــاس املختلفــة ،واألحســاء أكبــر
واحــة نخــل عربيــة ،وبســبب ثرواتهــا الزراعيــة
وقربهــا مــن أماكــن غــوص اللؤلــؤ فقــد أســهمت يف
توطيــد العالقــات بــن أهــل اجلزيــرة العربيــة ووادي
الرافديــن والهنــد وآســيا.

-4التعليم
وتأهيل املوارد
البشرية
فيمــا حتتضــن اململكــة ربــع احتياطيــات العالــم
مــن النفــط ،فــإن األحســاء حتتضــن أضخــم
حقــول النفــط وهــو حقــل الغــوار العمــاق الــذي
يســاهم بأكثــر مــن نصــف إنتــاج اململكــة مــن
النفــط ،أي مبعــدل خمســة ماليــن مــن النفــط
يوميـاً إضافــة إلــى حوالــي مليــاري قــدم مكعبــة
مــن الغــاز الطبيعــي.

تزخــر األحســاء بثــروة بشــرية شــابة ذات إرث
راســخ يف توليــد القيمــة واإلنتــاج ويف تصديرهــا
ملواردهــا البشــرية ذات الكفــاءة العاليــة ،وأثبتــت
األحســاء جدارتهــا مــن حيــث تنميــة مواردهــا
البشــرية وتوظيفهــا داخــل األحســاء أو يف مناطــق
أخــرى مــن اململكــة .كمــا أن اجلهــود حثيثــة يف
مجــال املواءمــة بــن مخرجــات التعليــم والتدريــب
يف هــذه املنطقــة واحتياجــات ســوق العمــل وتوفير
خيــارات التعليــم وتأهيــل العنصــر البشــري لدفــع
عجلــة االقتصــاد والتنميــة.

-10الصحة واإلسكان

-5الكثافة
السكانية

يخــدم القطــاع الصحــي يف األحســاء عــدداً متناميــاً مــن
الســكان مــا يعنــي زيــادة الطلــب علــى الرعايــة الصحيــة،
ويف ظــل اإلنفــاق احلكومــي علــى إصــاح القطــاع الصحــي
فمــن املتوقــع أن يقتنــص القطــاع اخلــاص مزيــداٍ ً مــن فــرص
النمــويف الســنوات القادمــة .أمــا يف قطــاع اإلســكان فــإن
األولويــة تعنــى بتنميــة اخلدمــات اإلســكانية للمواطــن ،ويف
هــذا الســياق فهنــاك خطــوات عمليــة بدأتهــا أمانــة األحســاء
لتســليم نحــو  ١٥٠مليــون متــر مربــع لــوزارة اإلســكان يف
واحــة األحســاء خدمــة للتنميــة الوطنيــة.

-9الزراعات
املتنوعة

يتشــكل واقــع األحســاء الزراعــي املوغــل يف عمقــه
التاريخي من خالل أكثر من عشــرة آالف هكتار من
األراضــي ،وتعــد الزراعــة هــي النشــاط االقتصــادي
الرئيــس يف األحســاء حاليــاً ،وفيهــا أراض زراعيــة
واســعة مبســاحة  ٢٠ألف هكتار،وحتتضن احملافظة
حوالــي عشــرة ماليــن نخلــة تنتــج أجــود أنــواع
التمــور .ومتتلــك أراضــي األحســاء اخلصبــة ميــزة
تنافســية عــن غيرهــا فهــي حتتضــن عوامــل مســاعد
كثيــرة لزراعــة النخيــل وتتمثــل يف املنــاخ وخبــرة
الفالحــن وخصوبــة األراضــي ،ويؤمــن هــذا القطــاع
العديــد مــن الوظائــف لســكان واحــة األحســاء.

-8كفاءة البنية
التحتية وتكاملها

تتمتــع األحســاء بطــرق بريــة وحديديــة وجويــة تربطهــا
بحواضــر املنطقــة الشــرقية والعاصمــة الريــاض
واملراكــز احلضريــة يف اخلليــج .ويعــد تطويــر البنيــة
التحتيــة أحــد أهــم العناصــر ملواكبــة األحســاء لتحــول
اقتصــاد البــاد الــى اقتصــاد صناعــي ومعــريف .ويعــد
مطــار اإلحســاء اإلقليمــي نقطــة جــذب أساســية تشــجع
علــى حتقيــق منــو حضــري واجتماعــي متواتــر .ومنطقــة
األحســاء مكتفيــة ذاتي ـاً باخلدمــات الكهربائيــة وتتوفــر
فيهــا منظومــة مــن اخلدمــات اللوجســتية ملســاندة
املشــاريع واألعمــال.

-7مركز الصناعات
التحويلية والتقليدية

إذا كانــت األحســاء قــد عرفــت تاريخيـاً بصناعاتهــا
وحرفهــا اليدويــة ونافســت يف مرحلــة مــا ،أرقــى
املصنوعــات يف العالــم دقــة وجــودة وفنــاً ،فإنهــا
تعيــش اليــوم عصــر الصناعــات التحويليــة فبعــد
جنــاح املدينــة الصناعيــة األولــى باألحســاء قــررت
«مــدن» افتتــاح املدينــة الصناعيــة الثانيــة التــي
ستســتوعب مــا يقــرب مــن  ١٠٠٠٠مصنــع ،وهاتــن
املدينتــن تعــدان منوذجــن فريديــن تســتوعبان
كافــة أنــواع الصناعــات مبــا فيهــا الصناعــات
الثقيلــة وتوفــر مئــات اآلالف مــن فــرص العمــل،
وهــي تتأهــل بذلــك لتكــون إحــدى دعائــم االحتــاد
اخلليجــي االقتصــادي.

-6السياحة
الواعدة

تزخــر األحســاء بكنــز مــن املواقــع األثريــة وأماكــن
اجلــذب الطبيعيــة ،وتضــم هــذه املواقــع مســجد جواثــا،
ومدرســة الهفــوف األولــى ،ومنــزل البيعــة ،وقصــر
إبراهيــم ،وســوق القيصريــة إضافــة إلــى املقومــات
الســياحية اجلاذبــة مثــل :جبــل القــارة والعيــون
وشــاطىء العقيــر وواحــة األحســاء .وقــد مت إطــاق
مشــروع وســط الهفــوف الــذي يهــدف إلــى تأهيــل
منطقــة وســط الهفــوف التاريخيــة .وبهــذا أصبحــت
األحســاء إحــدى أكثــر الوجهــات الســياحية شــعبية يف
اململكــة فضـ ً
ا عــن أن قربهــا مــن مــدن اخلليــج الكبــرى
مينحهــا الفرصــة لتعزيــز موقعهــا علــى اخلريطــة
الســياحية يف اخلليــج.

يشــكل ســكان األحســاء النســبة األعلــى
بــن عــدد الســكان الســعوديني البالــغ
عددههــم ٢٠،٧٠مليــون نســمة ،كمــا تعــد
األحســــاء أعلـــــــى محافظــــــات املنطقــة
الشــرقية كثافــة ســكانية ،كمــا أن أغلــب
ســكانها حتــت الثالثــن مــن العمــر
مــا يعكــس أهميــة املبــادرات اجلاذبــة
لالســتثمار يف قطــاع تنميــة املــوارد
البشــرية الوطنيــة كعمليــة محوريــة
إلصــاح ســوق العمــل وحتقيــق امليــزات
التنافســية لالقتصــاد الوطنــي.

