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أبرز املقاالت

اتفاقيات الحافالت الصينية لدعم خيارات النقل السعودية
مختبر عبد اللطيف جميل لألمن ال مائي والغذائي العاملي ()J-WAFS
توفير حليب نظيف آمن للمجتمعات الريفية
تقديم “الحي” في معرض الفنون في جدة
معمل عبد اللطيف جميل لألمن املائي والغذائي العاملي
( )J-WAFSفي امليدان :توفير مياه شرب مأمونة باستخدام األخشاب
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ملحات بارزة

عكفت شركة عبد اللطيف جميل على االستثمار انطالقً ا من قلب الجزيرة
العربية وفي مختلف أرجاء منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وتركيا
فرص جديدة
عاما  -مسلطة الضوء بذلك على
وما وراءها ملا يناهز السبعين ً
ٍ
لالستثمار والنمو .نُبرهن كل يوم على قدرتنا على فتح آفاق جديدة ،وها
نحن اآلن نفتح ميادين جديدة.

تدفقات املياه
خالل تقرير املخاطر
العاملية في
املنتدى االقتصادي
العاملي 2018

نساعد من يسعون لألفضل لينالوا األفضل :وسائل أفضل وحياة أفضل
وإمكانات أفضل .نحن نساعد الشركات التي تتطلع إلى األبعد ،للوصول
أسواق جديدة ومواطن جديدة واعتبارات جديدة.
إلى ما هو أبعد .إلى
ٍ

يمكننا القيام بذلك ألننا مصرون في بحثنا عن إمكانات جديدة؛ ونحن ننجح ألننا
ال نغفل أب ًدا عن أهمية هذا الهدف .في هذه املجلة ،نميط اللثام عن إسهاماتنا
واستثماراتنا في تطوير االقتصادات جن ًبا إلى جنب مع رفع مستوى املعيشة
في املنطقة.
املحتويات

اململكة العربية السعودية :أهم مراكز التجارة العاملية
الدعوة موجهة للجميع :يركز معمل عبد اللطيف جميل ملكافحة الفقر ()J-PAL
لإلندماج االجتماعي على كسر “دائرة الحرمان”
تطلق شركة املبادئ األربعة ( )Four Principlesجوائز اإلدارة االقتصادية السلسة
توقعات عالية :صدى التجربة الجديدة لشراء السيارات املستعملة من
أوتوشوبس بين املستهلكين األتراك في عام .2017
تقدم عبد اللطيف جميل للسيارات تأمينًا مجان ًيا على املشتريات
من سيارات تويوتا الجديدة
عبد اللطيف جميل للطاقة توجد في املقدمة في الهند
مختبر عبد اللطيف جميل لألمن ال مائي والغذائي العاملي ()J-WAFS
توفير حليب نظيف آمن للمجتمعات الريفية
االنطالق نحو النجاح مع تويوتا كامري 2018
تقديم “الحي” في معرض الفنون في جدة
تحتفل باب رزق جميل التوظيف بتحقيق رقم قياسي سنوي
الخطة الكاملة الستكشاف جدوى التصنيع في اململكة العربية السعودية
معمل عبد اللطيف جميل لألمن املائي والغذائي العاملي ()J-WAFS
في امليدان :تحلية املياه في القرن الحادي والعشرين
شركة ( Fotowatio Renewable Venturesشركة فوتواتيو للمشاريع
املتجددة ( )FRVتدعم أول قمر صناعي أردني مصغر
إطالق وتحرير القيم الكامنة :لقاء رائد األعمال الذي يحمل فلسفة “كايزن”
إلى اململكة العربية السعودية
رؤى من مجتمع جميل  -كيف ُيمكننا االستفادة من الشراكات
ملجابهة تحديات التنمية وتخطيها؟
اتفاقيات الحافالت الصينية لدعم خيارات النقل السعودية
برنامج تطوير جديد لرعاية املهنيين السعوديين في فلسفة العمل اليابانية
أناس حقيقيون وقصص واقعية :تدريب مستمر على جميع املستويات
معمل عبد اللطيف جميل لألمن املائي والغذائي العاملي ()J-WAFS
في امليدان :توفير مياه شرب مأمونة باستخدام األخشاب
تجمع الخبراء في األسبوع  #2لفعالية مختبر عبد اللطيف جميل العاملي للتعليم ()J-WEL
تدفقات املياه خالل تقرير املخاطر العاملية في املنتدى االقتصادي العاملي 2018
فن جميل تكشف النقاب عن شراكة جديدة لتوسعة نطاق عملها وآثارها
ريادة التميز في خدمة العمالء  -من جدة إلى الصين
تكريم جديد للقائمين على التسويق وخدمة العمالء في عبد اللطيف جميل!
حصاد الذهب! عبد اللطيف جميل للسيارات تفوز بأكبر جائزة من تويوتا للعام الثامن على التوالي
السينما تدخل عصرًا جديدًا في اململكة العربية السعودية
كشف النقاب عن القائمة النهائية للمرشحين للحصول على جائزة جميل للفن اإلسالمي 5
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فريق التحرير  -يمكنكم التواصل مع فريق التحرير من خالل إرسال بريد إلكتروني إلىeditor@aljmagazine.com :
تشير العبارة "عبد اللطيف جميل" على نطاق واسع إلى عدة كيانات قانونية متميزة ومنفصلة ومستقلة.
عبد اللطيف جميل ليست في حد ذاتها كيان متحد أو جمعية أو تكتل لشركة مالكة ،ولكنها تشير فقط إلى كيانات
قانونية منفصلة كل ًياُ ،يشار إليها مجتمعة باسم "عبد اللطيف جميل" .عبد اللطيف جميل ليست شركات متحدة على
النحو املحدد في الفقرة رقم  )5( 1161من قانون الشركات لعام .2006
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قدما
ال ريب في أن اململكة العربية الســعودية تنطلق
ً
وبإيقاع ســريع نحو أن تكون أحد أهم املراكز اللوجســتية
العامليــة فــي ضوء ما تتمتع به من اتصال أرضي وبحري
وجوي مباشــر بأوروبا وآسيا وأفريقيا وبنية تحتية
متقدمة أخذة في النمو الســريع املتزايد وبيئة جاذبة
مرحبة للقطاع الخاص واســتثمارات أجنبية مباشرة.
إن اململكة العربية السعودية نقطة التقاء طرق التجارة
الدولية الرئيسية بين القارات الثالثة :آسيا وأوروبا وأفريقيا.“1
وملا كان موقع اململكة الفريد يجعل نصف سكان العالم
على مسافة  5ساعات بالطائرات وقرابة  300مليون
مستهلك في نطاق رحلة جوية لثالث ساعات ،2فإن
االستفادة من ميزة املوقع االستراتيجي فرصة رئيسية
جوهرية للبالد .وهي حقيقة أدركتها الحكومة في خططها
الطموحة املوضحة في استراتيجية التنمية الوطنية لرؤية
اململكة .2030

Vision 2030, Kingdom of Saudi Arabia.
Saudi Arabia: Transport and Logistics Opportunities, Saudi Arabia General Investment Authority, September 2016
Saudi Arabia planning new airport along the Red Sea, Zawya, 14 February 2018
4
Jeddah airport expansion project 90% complete, Construction Week Online, 17 July 2017
5
KAIA Expansion to be Developed in 3 Phases, King Abdulaziz International Airport, accessed February 2018
1
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يمثل التنوع االقتصادي فائدة رئيسية لتحقيق هذا
الطموح ،وهو ما ُيستعان عليه وييسره ،جزئ ًيا ،إنشاء
مناطق اقتصادية خاصة في مواقع متميزة تنافسية .لذا
تُدرج رؤية  2030مناطق لوجستية باإلضافة إلى مناطق
سياحية وصناعية ومالية مع وعود “بتطبيق قواعد
وتشريعات تجارية خاصة على هذه املناطق وذلك لتشجيع
فرص االستثمار وتنويع اإليرادات الحكومية”.
منطلقة مدفوعة بأهداف الرؤية ،وااللتزام واالستثمار
املحرك لهذه الطموحات ،ها هي اململكة العربية
السعودية تشهد بالفعل نم ًوا كبيرًا في قدراتها
اللوجستية ج ًوا وبحرًا وبرًا في حين تقطع خطوات كبيرة
سريعة تحو تحقيق طموح البالد من تحسين ترتيبها في
املؤشر العاملي لألداء اللوجستي من املركز  49إلى
املركز  25بحلول .2030

التحليق في سماوات النجاح
شهدت صناعة الطيران السعودية في السنوات القليلة
املاضية نم ًوا كبيرًا كما توضح أرقام عدد الركاب والشحنات.
ولقد حمل شهر فبراير  2018ما ُيجسد ويؤكد هذا النمو
عندما وافقت الحكومة على إنشاء مطار مدني جديد،
في القنفذة ،على شاطئ البحر األحمر ،3وذلك كجزء من
خطط توسعة قطاع النقل ملواكبة نمو النقل الجوي
ُ
املخطط له في رؤية .2030
وعلى ذات الغرار ،ها هي التوسعات العمالقة في
مطار امللك عبد العزيز الدولي ،والبالغ قيمتها  7.2مليار
دوالر 4،على وشك اإلتمام بعد مضي أكثر من عقد كامل
من العمل .باكتمال هذه التوسعات ،فإن سعة املطار
سترتفع إلى  30مليون راكب عبر  46بوابة للرحالت الدولية
واملحلية.5

“وجهنا اســتثمارات ضخمة في إنشــاء املوانئ والســكك الحديدية والطرق واملطارات .ولتحقيق االســتفادة الكاملة من هذه االستثمارات،
فإننا نخطط للعمل مع القطاع الخاص والدخول في سلســلة جديدة من الشــراكات الدولية إلتمام مشــاريع البنية التحتية وتحســينها
وربطها على املســتوى الداخلي والخارجي عبر الحدود .فمشــغلي النقل الجوي والبحري وغيرهم ســيجدون التشــجيع والتحفيز لتحقيق
االســتفادة القصوى من قدراتهم وذلك بإرســاء عالقات وصالت متينة راســخة مع مراكز التجارة الحالية وكذلك فتح طرق تجارية جديدة.
وســيدعم ذلك موقعنا كبوابة لوجســتية مميزة إلى القارات الثالثة”.
 -رؤية 2030
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صيف  ،2017و ُيتوقع أن يبدأ العمل فيها في
بدايات  .2019ويعلق فيصل السمنودي ،نائب
رئيس استثمارات عبد اللطيف جميل (على
يمين الصورة) على األمر بقوله:
“إن املرافق الجديدة ،على أحدث طراز
في مطار امللك خالد الدولي تضع
عبد اللطيف جميل في مقدمة شركات
اللوجستيات في اململكة؛ وتشيد إمكاناتنا
املشتركة لتلبية كافة احتياجات عمالئنا من
االستيراد والتصدير”.

التوسعات الجديدة في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة المخطط إتمامها في مايو 2018

ثمة عناصر توسع أخرى تشمل النقل اآللي،
وفندق بطاقة  120غرفة ،ومسجد كبير،
ومحطة سكك حديد على مشروع قطار
الحرمين السريع الذي يربط املدينة ومكة على
مسار يبلغ  281ميل.
في الجزء الخارجي ،يوجد أكبر كوبري توصيل
بين املطار والطائرة ( )case bridge deckفي
العالم بطول  15كيلومتر  -والذي يوفر الطريق
الرئيسي لدخول املطار والخروج منه .6وكوبري
التوصيل بين محطة املطار والطائرة ،الذي
تعدت تكلفته  666مليون دوالر أمريكي ،يبرز
بذاته تجسي ًدا جل ًيا للنية والقصد من وراء مطار
كهذا بطموحات عظيمة على مدار العشرون
( )20عامًا القادمة.
إن التوسعة الحالية ليست سوى املرحلة
األولى من ثالث مراحل مخطط لها في مطار
امللك عبد العزيز الدولي .وتهدف الخطط
إلى زيادة سعة املطار إلى  43مليون راكب
سنويًا بحلول العام  ،2025ثم زيادة السعة
مرة أخرى الستيعاب  80مليون راكب سنويًا
بحلول العام  .20357فالدالئل املبكرة تشير
أن هذه النتائج في سبيلها للتحقق بحلول
 2025ذلك أن أعداد الركاب ارتفعت بنسبة 9.4%

في عام  ،8 2017ليبلغ إجماليها  34مليون
راكب من  226,894رحلة طيران (بزيادة تبلغ
 ،)3.46%وعالوة على ذلك فإن البدء في إصدار
تأشيرات السياحة يفتح األفق ملزيد من النمو.
لقد زاد عدد ركاب الرحالت الجوية في املطار
بنسبة  16.8%في حين زاد عدد الرحالت الجوية
العاملة عبر مطار امللك عبد العزيز الدولي
وختاما ،فإن املطار
من  64رحلة إلى  80رحلة.
ً
سيخدم  36.5%من إجمالي الركاب الذين
يستخدمون املطارات السعودية.
نمو سريع لقطاع الشحن
توسعا مماث ً
ال
يشهد قطاع الشحن الجوي
ً
ومن ذلك زيادة حجم األعمال في الشرق
األوسط بنسبة  4.6%في أكتوبر .92017
واستجابة لهذا النمو ،واستغالالً للفرص
السانحة ،فإن عبد اللطيف جميل تباشر
إنشاء منشأة نقل سريع في مطار امللك
خالد الدولي على مساحة  5,500م 2تلبية
الحتياجات الطلب املتزايد.10
وقعت الهيئة العامة للطيران املدني ()GACA
اتفاقية إنشاء مع عبد اللطيف جميل في

Saudi port anticipates breakbulk ‘hypergrowth’, Breakbulk Events & Media, 6 February 2018
With an annual growth of 21%, King Abdullah Port is the second largest port in the Kingdom,
King Abdullah Port, 15 January 2018
Saudi port anticipates breakbulk ‘hypergrowth’, Breakbulk Events & Media, 6 February 2018
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كذلك ثمة سلسلة من التطورات الصغيرة
تعيد التأكيد على اتجاه السفر .ففي أبريل
 ،2017أضافت شركة دي إتش إل إكسبريس
رحلة جوية جديدة بين جدة والبحرين .11وتبلغ
قدرات شركة دي إتش إل إكسبريس نقل
 154طن من الشحنات عبر رحالتها السبعة
أسبوع ًيا .وعلى صعيد أخر ،فإن مؤشر
 Crane Worldwide Logisticsقد أظهرت
قناعتها في تنامي مكانة اململكة
العربية السعودية كأحد املراكز اللوجستية
املستقبلية وذلك بافتتاحها مكت ًبا جدي ًدا في
الخبر 12في بداية .2018
إن هذه االستثمارات معتمدة باألساس
على أدلة سليمة على مكانة اململكة
العربية السعودية املستقبلية كأحد املراكز
اللوجستية العاملية الرئيسية.
فلقد حلت اململكة العربية السعودية
في املركز السادس في مؤشر “أجيليتي
للخدمات اللوجستية في األسواق الناشئة”
للعام  2018وفي املركز الخامس في املؤشر
نفسه للبلدان ذات ناتج إجمالي محلي يفوق
 300مليار دوالر .13وتشير اإلحصائيات أن ما
يقرب  97,000طن من الشحنات نُقلت ج ًوا
من االتحاد األوروبي إلى اململكة العربية
السعودية في العام  ،2017وهو بذلك سابع
أكبر ممر شحن على مستوى العالم بين
االتحاد األوروبي أو قاعدة للواليات املتحدة
وأحد األسواق الناشئة ،مع نمو خاص في
بضائع الحديد والصلب والسيراميك والخضروات.
تغييرات جذرية في صناعة النقل البحري
اململكة العربية السعودية يمكنها أن تبلغ
آفاق بعيدة في بحثها عن القدرات اللوجستية
املتنامية .ومن الواضح أن اململكة تستغل
بالفعل موقعها االستراتيجي على طريق

October gets fourth quarter off to a strong start, says IATA, AirCargoNews, 1 December 2017
New facility for King Khalid International Airport, Opening Doors, summer 2017
DHL Express expedites Bahrain-Jeddah operation with new flight, Air Cargo News, 12 April 2017
Crane Worldwide opens new Saudi Arabia office, Air Cargo News, 15 January 2018
Agility Emerging Markets Logistics Index 2018, Agility, January 2018
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شحن دولي رئيسي بين الشرق والغرب.
فميناء جدة اإلسالمي ،على سبيل املثال،
أكبر موانئ منطقة الشرق األوسط وشمال
أفريقيا وأكثرها انشغاالً ،فيما ستوفر املوانئ
الجديدة  -مثل تطوير مساحة  43مليون متر
مربع في الليث ،والذي يقع على  230كم
جنوب جدة  -املزيد من املرونة في اململكة
العربية السعودية.
يبقى القول بوضوح أن القطاع العام لن
يضطلع منفر ًدا بتحقيق أهداف رؤية .2030
ومثال ذلك ميناء امللك عبد اهلل ،املمتد على
أكثر من  15كم 2بالقرب من وادي الصناعة
في مدينة امللك عبد اهلل االقتصادية ،إذ ضخ
القطاع الخاص بالفعل  2.7مليار دوالر من
االستثمارات فيما يتوقع أن يبلغ إجمالي
االستثمارات بالنهاية  5مليار دوالر .14أما امليناء
فلقد صار بدوره ثاني أكبر ميناء بالبالد وذلك
في ضوء إعالنه زيادة الطاقة االستيعابية
السنوية للميناء بنسبة  21%مقارنة بالعام
 2016محققً ا ( 1,695,322 TEUوحدات تعادل فئة
 20قدما) بنهاية العام .152017
إن إتمام املراسي  5و 6في عام  2017من
شأنه زيادة طاقة امليناء االستيعابية لتبلغ
 4مليون ( TEUوحدة تعادل فئة  20قدما) .لذا
اشاد املهندس عبداهلل بن محمد حميد الدين،
املدير اإلداري لشركة تطوير املوانئ ،مالك
ومطور ميناء امللك عبد اهلل بهذه الخطوات.
معلقً ا“ :سيزيد ذلك قدرة امليناء على بلوغ
أهم مراكز التجارة أهمية في اإلقليم والعالم،
ليدعم بذلك أدوار القطاع الخاص بشكل عام،
وميناء امللك عبد اهلل على نحو خاص ،في
تحقيق رؤية ”.2030
من جانبه ،أخبر ريان قطب ،املدير
التنفيذي مليناء امللك عبد اهلل ،الزوار في
معرض 'بريك بلك الشرق األوسط'
) (Breakbulk Middle East 2018أنه يتوقع
زيادة كبيرة في أحجام البضائع والشحنات
على امتداد السنوات الثالثة القادمة .فلقد
تمكن امليناء من استيعاب نحو  19.6مليون
طن عام  2017وهو الرقم الذي يتوقع زيادته
إلى  29.5مليون طن بحلول عام .162020
إن هذا النمو املتوقع سيدعم صالت التجارة
القائمة بالفعل مع الغرب عبر املوانئ
السعودية .ولقد شهد عام  2017نقل أكثر من

World’s largest bridge deck for KAIA expansion, World Highways, November 2013
KAIA Expansion to be Developed in 3 Phases, King Abdulaziz International Airport, accessed
February 2018
Jeddah airport at new altitude with record number of flights, passengers, Arab News,
7 February 2018
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مشروع قطار الحرمين السريع( .صورة :عرب نيوز).

 15مليون طن شحن بحري من االتحاد
األوروبي إلى اململكة العربية السعودية،
لتصير خامس أكبر ممر شحن بحري بين االتحاد
األوروبي أو قاعدة للواليات املتحدة وأحد
األسواق الناشئة.17
رسم طريق للمستقبل
تشهد شبكة النقل واملعابر الداخلية تطوير
مماثل هي األخرى خالل استثمارات كبرى.
فالهيئة العامة لالستثمار بالسعودية
( )SAGIAتُخطط استثمار أكثر من  141مليار
دوالر في مشاريع السكك الحديدية واملترو
والحافالت فيما بين  2015و.2024
يربط مشروع قطار الحرمين السريع بين املدينة
ومكة عبر مدينة امللك عبد اهلل االقتصادية،
ومطار امللك عبد العزيز الدولي وجدة.
في  31ديســمبر  ،2017أتم قطار الحرمين
رحلة تجريبية قطع فيها  450كم اســتغرقت
ســاعتين و 52دقيقة ،18فيما ُيشار أن الرحالت

والخدمــات التجارية ُينتظر أن تبدأ في
مارس  2018ويتولى تشــغيلها شركة
 RENFEاإلسبانية.
عالوة على ما تقدم ،تشمل مبادرات النقل
العام مشروع مترو الرياض الذي يشمل 85
محطة على طول  176كم من ستة خطوط
على امتداد املدينة .19ولقد تم تخصيص
استثمارات بمبلغ  90مليار ريال سعودي
فيما ُيخطط لبدء العمليات في عام .202018
جدير بالذكر أن ثمة مشاريع مماثلة في جدة
والدمام ومكة واملدينة على مراحل مختلفة
من التخطيط والتطوير.
إن مشــروع مترو الرياض أحد أهم وأكبر
التزامات الســعودية لتطوير شبكة الطرق
بإضافة  10,000كم من الســكك الحديدية
واملتــرو بحلول  .212030والجزء األكبر من هذا
الهدف يتحقق من خمس مشــروعات كبرى
رئيســية  -بما في ذلك مترو الرياض  -والذي
يبلغ  5,500كم.

Saudi Arabia: Transport and Logistics Opportunities, Saudi Arabia General Investment Authority,
September 2016
Saudi Arabia: Transport and Logistics Opportunities, Saudi Arabia General Investment Authority,
September 2016
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االستثمار في مركز لوجستي جاذب
ومتنامي األهمية
مــع قرب إتمام التوســعة املبدئية ملطار
جــدة ،وتوقيع عبد اللطيــف جميل عق ًدا
لتشــييد منشــأة جديدة على مساحة
 5,500متــر مربع في مطــار الرياض ،لترفع
بذلــك حجم الشــحن املار خالل تطويرات
موســعة في مواقع تشــمل ميناء امللك
عبد اهلل ،وسلســلة من مشــاريع السكك
الحديــد قيد التطوير ،فــإن اململكة العربية
قدما في
الســعودية تبدو أنهــا تمضي
ً
خطــوات جريئة كبرى لتصبح مركزًا لوجســت ًيا
عامل ًيا رئيس ًيا.

ووفقً ا للهيئة العامة لالستثمار باململكة
العربية السعودية (“ ،)SAGIAفإن الضغط
الديموغرافي املتنامي ،وحركة العمران
والتزامات اململكة العربية السعودية طويلة
األجل لتطوير البنية التحتية هي املفاتيح
الرئيسية لجعل قطاع اللوجستيات والنقل
جاذبًا للمستثمرين”.22
وتؤكد الهيئة العامة لالســتثمار في اململكة
العربية الســعودية ( )SAGIAفي هذا الشأن
أن “باملشــاركة في تطوير البنية التحتية
باملســتوى والسرعة املطلوبين فإنه يمكن
للمســتثمرين ذوي الخبرة االستفادة من
الكثيــر من الفرص املثيرة في اململكة
العربية السعودية”.

ُينتظر لهذه التطورات واملشاريع زيادة
االستثمار األجنبي املباشر الذي يمثل أحد
العوامل املحفزة الجوهرية التي تشجعها
باستمرار حكومة لديها إصرار وعزيمة على
تأمين تموي ً
ال من القطاع الخاص ملشاريعها
قيد التنفيذ.

والخبرات املحلية لتكوين شراكات دائمة قوية
ودعم الشركات ما وراء البحار التي تتطلع
لالستثمار في اململكة العربية السعودية.
وملعرفة املزيد حول االستثمار في اململكة
العربية السعودية مع عبد اللطيف جميل،
ُيرجى النقر هنا.
ملشاهدة الفيديو انقر هنا
فيديو

ولقد دعمت عبد اللطيف جميل جهود
الحكومة في معرض التطوير والتنمية
املستمرة في اململكة العربية السعودية
وشعبها ألكثر من  60عام .كذلك جمعت
الشركة بين التقدم التكنولوجي العاملي

Agility Emerging Markets Logistics Index 2018, Agility, January 2018
Inaugural run on Haramain high speed line, Railway Gazette, 31 December 2017
19
King Abdulaziz Project for Riyadh Public Transport, High Commission for the Development
of Arriyadh, accessed February 2018.
20
Saudi Arabia: Transport and Logistics Opportunities, Saudi Arabia General Investment Authority,
September 2016
17
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الدعوة موجهة للجميع :يركز معمل
عبد اللطيف جميل ملكافحة الفقر ()J-PAL
لإلندماج االجتماعي على كسر “دائرة الحرمان”

تطلق شركة املبادئ األربعة
( )Four Principlesجوائز اإلدارة
االقتصادية السلسة
تواجه الشــركات في اململكة العربية السعودية على
اختالف أحجامها التحدي لتبني ثقافة التحســين املســتمر
على نهج املبادئ األربعة ،وعلى ذلك أطلقت شــركة
عبد اللطيف جميل الجديدة “اإلدارة االقتصادية السلســة”،
جوائز كايزن للمبادئ األربعة.
فلقد أعلن كبار مسئولي شركة “املبادئ األربعة” عن الجوائز،
والتي ستمنح تقديرًا للمؤسسات عن “اإلبداع والتنفيذ الفعال”
ملبادئ اإلدارة االقتصادية السلسة ،وذلك من خالل سلسلة من
ورش العمل التي تُعقد على امتداد البالد في شراكة مع الهيئة
العامة للمنشآت الصغيرة واملتوسطة (منشآت).

ســيكون اإلندماج االجتماعي أولوية جديدة ملعمل
عبــد اللطيــف جميل ملكافحة الفقر ( )J-PALبعد إطالق
أحدث مبادراته في وقت ســابق من هذا العام.
ويستهدف معمل عبد اللطيف جميل ملكافحة الفقر
( )J-PALالوصول إلى طرق جديدة “لكسر دائرة الحرمان” وذلك
بالتركيز على حواجز الحرمان االجتماعي بما في ذلك التعليم
وبطالة الشباب واإلسكان والهجرة .وسيتولى مكتب
معمل عبد اللطيف جميل ملكافحة الفقر ( )J-PALاألوروبي
في كلية باريس لالقتصاد قيادة هذه املبادرة ويدعمه
في ذلك مجتمع جميل الذي ارتبط باملعمل منذ عام 2005
وسيجري تعيين مندوب في لجنة حوكمة املبادرة.
وسيكون التركيز في البداية على أوروبا ،ومن ثم سيقوم
معمل عبد اللطيف جميل ملكافحة الفقر ()J-PAL
باالستفادة من الرؤى والخبرات املتحصل عليها في إفادة
ونفع اململكة العربية السعودية والشرق األوسط .كذلك
تستند املبادرة إلى مشاريع معمل عبد اللطيف جميل
ملكافحة الفقر ( )J-PALالقائمة في املنطقة بما في
ذلك األبحاث في مصر والعراق واألردن واملغرب حيث يدعم
الشركاء املحليين تطوير بحث موجه بالسياسة املرسومة
والتي تثري وتنير نتائجه صناع القرار املحليين.
ولقد أشار تقرير للبنك الدولي عام  2013أن دائرة الفقر في
الشرق األوسط تؤدي إلى معدالت عالية من التسرب من
املدارس الثانوية والبطالة وحرمانًا دائمًا.

ومن جانبه صرّ َح فادي محمد جميل ،رئيس مبادرات مجتمع
جميل الدولية ،قائ ً
ال“ :يلمس العمل الذي يقوم به معمل
عبد اللطيف جميل ملكافحة الفقر قضايا رئيسية مثل
توظيف الشباب ،والصحة ،والتعليم .لذا فإننا نهدف من
هذه املبادرة الجديدة النفاذ إلى قلب املشكلة بالعمل
والتعاون الوثيق مع القطاع الخاص والقطاعات العامة
واستقدام خبراء ذوي ثقل من جميع أنحاء العالم ،وتقديم
النتائج والدالئل التي تساعد صناع القرار املحليين”.

تشمل اإلدارة االقتصادية السلسة تغيير جذري في ثقافة الشركة،
يقوده إيمان اإلدارة العليا بفكرة التغيير واالستثمار فيها.
يمكن لكال القطاعين العام والخاص التقدم للحصول على الجوائز
وذلك بتقديم دراسات حالة في أي من الفئتين“ :عملية التحسين
“التحول إلى اإلدارة االقتصادية السلسة”ُ .يمكن التقدم
املستمر” أو
ّ
للجوائز عبر اإلنترنت حتى  1مايو .2018
ملشاهدة الفيديو انقر هنا
فيديو

“إن نموذج اإلدارة االقتصادية السلســة كايزن هو خير تجســيد لفلســفتنا :فقد قمنا بتحقيق حلم الفاقد
صفــر” .فهــذا النمــوذج يعمل على تنفيذ الفعاليات املســتدامة طويلة األجل التي تُزيد الربحية مع االرتقاء
بالقيمة التي يحصل عليها العمالء في الوقت نفســه”.
سيف الشيشكلي املؤسس املشارك والشريك اإلداري،
شركة املبادئ األربعة

و ُيذكر في هذا السياق أن معمل عبد اللطيف جميل
ملكافحة الفقر قد أنشئ في قسم االقتصاد بمعهد
ماساتشوستس للتكنولوجيا ( )MITعام  2003وها قد
صار اآلن يشمل  140أستاذ منتسب من أكثر من  40جامعة
حول العالم.
وقد أجرى الباحثون التابعون ملعمل عبد اللطيف جميل
تقييما في  80بل ًدا ،وتم
( )J-PALحتى اآلن أكثر من 860
ً
التواصل مع أكثر من  300مليون شخص من خالل برامج تم
اختبارها ووجدت أنها فعالة من خالل تقييمات معمل عبد
اللطيف جميل ملكافحة الفقر (.)J-PAL
ملشاهدة الفيديو انقر هنا
فيديو

للمزيد من املعلومات حول معمل عبد اللطيف
جميل ملكافحة الفقر ( )J-PALيرجى زيارة موقعنا
www.povertyactionlab.org
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صرحت أوتوشوبس ،لتجارة السيارات
املســتعملة لعمليات عبد اللطيف جميل
في تركيا ،أنها تتوقع نموًا مضاعفً ا لســوق
الســيارات املستعملة بتركيا في عام 2018
وذلــك في معرض إعالنها تحقيق نتائج
قياســية مذهلة بنهاية أول عام كامل لها
من التجارة.
تأسست أوتوشوبس عام  ,2016وانطلقت
بقوة لتحويل تجربة شراء سيارة مستعملة
لتجعلها عملية أكثر شفافية للراكب التركي،
وغرس املزيد من الثقة واالطمئنان وجعل
العملية برمتها أكثر متعة .فهي توفر
للعمالء شراء سيارة مستعملة في جلسة
واحدة من بين خيارات متنوعة تشمل 47
عالمة تجارية وكذلك حلول فريدة للشركات
قدما في االبتكار وريادة السوق
وتمضي
ً
في مهمتها األصلية.

توقعات عالية :صدى التجربة
الجديدة لشراء السيارات
املستعملة من أوتوشوبس بين
املستهلكين األتراك في عام .2017

وبإتمام عامها األول ،ووفقً ا آلخر أرقام
األعمال لعام  ،2017يتبين أنها تجاوزت معدالت
النمو املستهدفة بأكثر من  30%وهو ما
ُيبرهن بدوره عن تقدير املستهلكين للنهج
املستحدث .وتصرح الشركة أنها تتوقع
أن يدفعها استمرار نمو سوق السيارات
املستعملة لتحقيق نم ًوا أكبر خالل االثني
عشر ( )12شهرًا القادمة .وتتوقع الشركة كذلك
أن يزداد اهتمام الشركات بالسوق حيث ترفع
اللوائح الجديدة املعايير ،مما يجعلها منطقة
استثمار جاذبة في املستقبل.
ملشاهدة الفيديو انقر هنا
فيديو

لقد شــهد سوق السيارات املستعملة
التركية تداول  5.2مليون ســيارة عام 2017
مقارنة بتداول  3.1مليون ســيارة عام .2012
ويقارن ذلك بمبيعات الســيارات الجديدة بنحو
مليون ( )1وحدة.
للمساعدة في تلبية الطلب املتنامي
على السيارات املستعملة ،تُخطط
أوتوشوبس للتوسع لتبلغ  60تاجرًا معتم ًدا
وتحقيق مبيعات سنوية تفوق 60,000
سيارة في األعوام املقبلة .كذلك أعلنت
الشركة عد ًدا من الخدمات املخصصة للعمالء،
مثل خدمة فحص متنقلة وتوفير األسعار عبر
اإلنترنت ،والتي تمثل الخدمة األولى من نوعها
في البالد.

المدير العام لشركة أوتوشوبس Tuğrul Denizaşan
(طوغرول دينيزاسان)

“تعمل أوتوشوبس بكل جهد
لتصبح عالمة تجارية أولى في
سوق السيارات املستعملة
في تركيا ،وتشير النتائج من
عام  2017إلى أننا على الطريق
الصحيح لتحقيق ذلك”.
طوغرول دينيزاسان املدير
العام لشركة أوتوشوبس

وأشار اأنه يتوقع نمو سوق السيارات
املستعملة بنسبة  10%في عام .2018
أما الشركات التجارية فحصتها  5%حاليًا من
السوق التركية.
فنحو  45%من مبيعات السيارات املستعملة
تباع عن طريق الباعة الوسطاء ،فيما تذهب
النسبة الباقية ملبيعات األفراد الخاصة.
“لذا فإننا نرى أن هناك فرصة كبيرة لنمو
العالمة التجارية القوية لشركتنا لزيادة حصتها
السوقية .فلدينا حال ًيا  21بائع معتمد في
تركيا .لكننا لن نقف عند هذا الحد .فنحن نفخر
بتقديم خدمة من الدرجة األولى للعمالء،
كما أن تنوع السيارات املتوفرة لدينا واملزايا
املبتكرة التي نقدمها تجعل من البيع
والشراء معنا الخيار األسهل”.
أجرى طوغرول لقا ًء حواريًا حول السوق التركية
ونجاح أوتوشوبس في قناة بلومبرج التركية
التلفزيونية في برنامج ( Dünyası İşعالم
األعمال) .ويمكنكم مشاهدة الفيديو هنا
(باللغة التركية فقط):
ملشاهدة الفيديو انقر هنا

ملشاهدة الفيديو انقر هنا

فيديو

(مسجلة أو غير ُمسجلة) تعود ملكيتها الفكرية إلى شركة عبد اللطيف جميل للملكية الفكرية املحدودة.
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عرض أسعار عبر اإلنترنت
تيســر حلول أوتوشوبس الجديدة األمر على
العمالءُ .يلخص دينيزاســان طريقة عمل الخدمة
قائ ً
ال“ :أوتوشــوبس هي الخيار السليم ملن
يرغبون بيع ســيارتهم وتسلم املقابل نق ًدا
على الفور .فمن اليســير ج ًدا حساب القيمة
املبدئية للســيارة فورًا عبر املوقع اإللكتروني
 otoshops.comفــي ثالث ( )3خطوات موجزة.
ثم نشــتري السيارة نقدًا بهذا السعر بعد
اجتياز الفحص”.
خدمة الخبرة املتنقلة
ُيعلق دينيزاسان“ ،خدمة الفحص املتنقلة هي
أحد املزايا الجديدة التي تقدمها أوتوشوبس
في سوق السيارات املستعملة .فإذا كنت
ترغب في استخدام خدمة أوتوشوبس
املتنقلة ،فكل ما تحتاجه هو تحديد موعد
مع فريق أوتوشوبس .ثم يحضر فريقنا
املتنقل إلى العنوان .بعد إتمام الفحص
بأحدث التكنولوجيات ،نعرض على العمالء
السعر املقترح بالضبط بناء على حالة املركبة
الحالية .ثم نشتري السيارة .لقد بدأت خدمة
أوتوشوبس املتنقلة في إسطنبول ونخطط
لنشرها في تركيا بالكامل”.

قال علي حيدر بوزكورت ،الرئيس واملدير
التنفيذي لشركة عبد اللطيف جميل تركيا:
“أوتوشوبس هي عالمة تجارية مبتكرة تتيح
لنا إتمام واستكمال عروضنا في تركيا .ففي
حين جاءت نتائج عام  2017مشجعة ،فإنه ال يزال
أمامنا الكثير من العمل لتلبية الطلب على
السيارات املستعملة في تركيا”.
ُيذكر أن عبد اللطيف جميل تُباشر أعمالها
في تركيا منذ عام  ،1998وتعمل في عد ٍد من
القطاعات املختلفة ،بما في ذلك السيارات
وتوزيع قطع الغيار التجارية ،والخدمات املالية
والصناعات التحويلية .ولقد حازت أعمال الشركة
على ع ّدة جوائز مرموقة ،بما في ذلك حصولها
على لقب أفضل صاحب عمل في تركيا .مؤخرًا،
شهد حفل توزيع جوائز “جالديتورز  ”2017منح
تويوتا تركيا جائزتين مرموقتين مقدمتين من
رابطة موزعي السيارات ( )ODDفي تركيا؛ تقديرًا
لتميزها في مجال املبيعات والتواصل.

ملشاهدة الفيديو انقر هنا
فيديو

(مسجلة أو غير ُمسجلة) تعود ملكيتها الفكرية إلى شركة عبد اللطيف جميل للملكية الفكرية املحدودة.
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عبد اللطيف جميل للطاقة توجد
في املقدمة في الهند

تقدم عبد اللطيف جميل للسيارات
تأمي ًنا مجان ًيا على املشتريات من
سيارات تويوتا الجديدة
اآلن ،أصبح بإمكان العمالء الســعوديين االســتمتاع بثقة
واطمئنان إضافيين عند شــراء ســيارة تويوتا جديدة ،وذلك
بعــد إعــان عبد اللطيف جميل للســيارات أنها بصدد توفير تأمين
حماية دفع مجاني على اتفاقات تمويل الســيارات ،وذلك
في شــراكة مع مقدم خدمات تأمين عامل بالســعودية ،وهو
تكافل الراجحي.
اآلن ،عندما يشتري العمالء مركبة عبر تمويل عبد اللطيف جميل،
فإنهم يتمتعون بتأمين حماية دفع مجانًا .لذا فإن العمالء سيكون
بمقدورهم إدارة سداد اتّفاقية االئتمان باتساق وانتظام حتى
لو تغيرت ظروفهم بما في ذلك اإلصابة أو العجز الدائم أو فقدان
الوظيفة بشكل غير طوعي.
ُيعلق محبوب خان ،املدير اإلداري للتأمين
الجماعي في شركة عبد اللطيف جميل
موضحا“ :نقدم تأمين حماية
على األمر
ً
دفع وتأمين ضد البطالة مجانًا لكل
سيارة تويوتا جديدة مشتراة بالتقسيط
عبر برنامج تمويل عبد اللطيف جميل،
ونأمل بذلك التخفيف من مخاوف
وقلق اإلقدام على شراء سيارة .ويأتي
ذلك في معرض توجهنا الدائم لجعل
العميل نصب أعيننا في كل خطوة نتخذها”.

ملشاهدة الفيديو انقر هنا
فيديو

بدوره ،قال عبد العزيز بن محمد السديس،
الرئيس التنفيذي لتكافل الراجحي“ :إننا
فخورون بالشراكة مع عبد اللطيف جميل
للسيارات البتكار منتجات جديدة وتقديمها
ألسواق اململكة العربية السعودية.
ال حاف ً
فلدينا بالفعل سج ً
ال باإلنجازات
معا وسوف نواصل االجتهاد والعمل الدؤوب لتطوير املزيد من
ً
املنتجات الجديدة مع عبد اللطيف جميل”.
شركة عبد اللطيف جميل للسيارات هي أول شركة في اململكة
العربية السعودية تقدم تأمين حماية دفع مجاني .للتأهل لهذا
البرنامج ،يتعين على األفراد:
• شراء سيارة تويوتا جديدة خالل اتفاقية تأجير مع تمويل
عبد اللطيف جميل
مقيما في اململكة العربية السعودية
• أن يكون املتقدم
ً
• أن يكون املتقدم موظفا ،و
• أن يكون عمر املتقدم أكثر من  18عام.
هذه املبادرة هي أحدث التزامات عبد اللطيف جميل للسيارات
في دعم اقتصاد اململكة العربية السعودية ومواطنيها .في
عام  ،2017أعلنت الشركة فتح الباب للمتدربين على اإلدارة في
اململكة العربية السعودية  -للمساعدة في تمكين أجيال
املستقبل مع التدريب وفرص العمل.

من املقدر أنه ســيتم التخلص من
 200,000طــن من انبعاثات غاز ثاني
أكســيد الكربون ( )CO2من الغالف
الجوي وذلك بعد أن قامت شــركة
Fotowatio Renewable Ventures
(فوتوواتيو للمشاريع املتجددة) (،)FRV
أحد مشــاريع شركة عبد اللطيف جميل
للطاقــة ،بتأمين تمويل مزرعة أندرا
پرادش الشمســية في الهند بطاقة
تبلغ  138ميجا واط.
ولقد جاءت اإلتفاقية ،والتي تم اإلعالن
عنها في مؤتمر القمة العاملي للطاقة
في املستقبل ( )WFESالذي انعقد في
شهر يناير/كانون الثاني املاضي بأبوظبي،
لتسجل إقامة أول منشأة ضخمة للطاقة
الشمسية في الهند تابعة لشركة
عبد اللطيف جميل للطاقة.
صرح روبيرتو دي دييغو أروزامينا ،املدير
التنفيذي لعبد اللطيف جميل للطاقة بأن:
“هذا املشروع مثال نموذجي ُيجسد
التزام عبد اللطيف جميل للطاقة بتدعيم
وجودنا في أسواق الطاقة الشمسية

الناشئة .فهناك إمكانيات كبرى لتطوير
الطاقة املتجددة في الهند ونتطلع
قدما لجلب معرفتنا العميقة ،وخبرتنا
ً
والتزامنا لألسواق املحلية واالستدامة
لهذا املشروع”.
وسوف تزود هذه املنشأة قرابة 35,000
منزل بالطاقة ،والتي تقع على بعد
 200كم من بنجالور في مجمع الطاقة
الشمسية بأنانتابور .لقد تم توقيع
إتفاقية التمويل مع شركة التمويل
الدولي ( ،)IFCوالشركة املالية لتطوير
وتنمية هولندا ( ،)FMOوالوكالة الهندية
لتنمية الطاقة املتجددة (.)IREDA
باإلضافة إلى ما سبق ،أعلنت شركة
عبد اللطيف جميل للطاقة في شهر يناير
عن مشروع الطاقة الهجينة الشمسية-
ُ
واملخطط له إمداد
الرياح في شيلي
 250,000منزل بالطاقة ،وكذلك أعلنت
عن االنتهاء من إتفاقية التمويل ملشروع
طاقة شمسية في املكسيك والذي
سيزود  150,000منزل بالطاقة.

(مسجلة أو غير ُمسجلة) تعود ملكيتها الفكرية إلى شركة عبد اللطيف جميل للملكية الفكرية املحدودة.
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مختبر عبد اللطيف جميل لألمن ال
مائي والغذائي العاملي ()J-WAFS

توفير حليب
نظيف آمن
للمجتمعات
الريفية

يعمل برناي جاين خريج الهندسة امليكانيكية من
معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ( )MITفي
مشروع مشترك مع البروفسير سانجي سارما في
مختبرات ذكاء الحقول .وبرناي جاين جزء من الفريق
الذي يموله معمل عبد اللطيف جميل لألمن املائي
والغذائي العاملي ( ،)J-WAFSالذي يطور جهاز
جديد محمول باليد منخفض التكاليف الختبار جودة
الحليب وأمانه.

فإن كل تحسين في بيئة صناعة األلبان سيكون له
تأثيرًا كبيرًا على املاليين من املزارعين الصغار ،والحد
من الفقر بشكل عام.
مع ذلك فإن قرابة ربع إنتاج الهند من األلبان يتم
اختباره في املصدر للتحقق من الجودة .ولكن حتى
هذه االختبارات تعتمد على معدات عتيقة ،غير
موثوقة .وهذه مشكلة.

أجرت منظمة “فتح األبواب” حوارًا مع برناي حول
املشروع وأهدافه.
إن الهند أكبر منتج لأللبان في العالم ،بإنتاج يبلغ
 150مليون متر مكعب سنويًا أو ما يمثل  18%من
اإلنتاج العاملي .وهذا رقم هائل يزيد  50%على إنتاج
الواليات املتحدة ويمثل ثالثة أضعاف إنتاج الصين.
وتمثل اإلمارات العربية املتحدة وباكستان وبنجالديش
أسواق التصدير الرئيسية.
إن توزيع املاشية في الهند أكثر اتسا ًقا وعدالة بكثير
من توزيع األراضي .فقرابة  75%من املنازل الريفية
تمتلك في املتوسط من اثنين إلى أربعة حيوانات
فيما يعتمد ثلث الدخل في القرى الريفية على
منتجات األلبان.
( Pranay Jainبرناي جاين) خريج الهندسة الميكانيكية
من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ()MIT

تتمحور صناعة األلبان حول ماليين من املزارعين الصغار
الذين ينتجون خمسة ليترات في املتوسط يوم ًيا .لذا

فطبقا ملنظمة الصحة العاملية
 ،World Health Organizationفإن واحد من كل
عشرة أشخاص يمرض سنويًا من جراء تناول الطعام
امللوث فيما يتوفى  420,000شخص سنويًا بسبب
الطعام امللوث .ويمثل األطفال فيما دون سن
الخامسة الفئة األكثر تعرضً ا للمخاطر إذ يموت سنويا
 125,000طفل جراء أمراض متعلقة بسالمة الطعام.

اﻟﻔرﺻﺔ واﻟﻣﻘﯾﺎس
ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻷﻟﺑﺎن ﻓﻲ اﻟﮭﻧد ﻓﻲ ﺳﯾﺎق ﻋﺎﻟﻣﻲ
 155ﻣﻠﯾون طن

)اﻹﻧﺗﺎج اﻟﮭﻧدي ﻣن اﻟﺣﻠﯾب ﻓﻲ ﻋﺎم
(2016

 %12ﻧﻣو ﺳﻧوي

)ﺻﻧﺎﻋﺔ ﺑرأس ﻣﺎل  100ﻣﻠﯾﺎر
دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ(

 75ﻣﻠﯾون ﻣزارع ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻷﻟﺑﺎن

)ﻓﻲ  170,000ﻗرﯾﺔ(

اﻟﺣﻠﯾب
اﻟﮭﻧدي
 1.3ﻣﻠﯾﺎر ﻣﺳﺗﮭﻠك

) 322ﺟرام /ﻟﻠﻔرد /ﯾوﻣﯾﺎ
ﻓوق اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ(

%3
ﻧﯾوزﯾﻠﻧدا

%5
اﻟﺻﯾن

%18
اﻟﮭﻧد

%2
ﺑﺎﻛﺳﺗﺎن
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%2
ﺗرﻛﯾﺎ

%4
أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ

%3
ﻓرﻧﺳﺎ

%5
اﻟﺑرازﯾل

%12
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باإلضافة إلى االرتقاء بضمان الجودة
وإمكانية تتبع مصدر األلبان ،فإن األسلوب
الجديد مفيد للمزارعين .فإذا توفرت لك
األداة لقياس الدهن والبروتين بدقة،
فستكون متأكدًا بدرجة كبيرة أن الحليب
ليس معي ًبا أو ملوثًا .لذا إذا كان املزارع
يستخدم ماشية تمنحه إنتاجية أفضل،
بالنسبة إلى إنتاج حليب ذو نسبة دهن
أعلى ،فإنه يحصل على سعر أفضل ألن
املحتوى الدهني هو أحد أهم املقاييس
في هذه الصناعة .كذلك ُيمكن أن يساعد
تحديد نسبة الدهن والبروتين على معرفة
الحالة الصحية للماشية ومن ثم الوقوف
على ما يجب عمله فيما يخص التغذية،
ويمنح املزارع إفادة دقيقة يعمل
على أساسها.

س :ما هي املشكلة األساسية التي
تسعون لحلها من خالل هذا املشروع؟
سالسل اإلمداد املعروفة في إنتاج
الحليب بالهند طويلة ومعقدة ،وغالبًا
ما يكون لها تأثيرًا سلب ًيا على الجودة
واألمان .يبيع املزارعون الصغار ما لديهم
من ألبان ملراكز تجميع األلبان املحلية
في القرى .ثم ُيحمل الحليب إلى مراكز
التجميع اإلقليمية ،والتي بدورها تبيع
الحليب ملن يعلوها في سلسلة اإلمداد.
الخالصة ،يسافر الحليب عدة مئات من
األميال ويتنقل بين األيادي عدة مرات
قبل أن يبلغ مصانع املعالجة واإلنتاج أو
املستهلكين.

Precise farmer feedback

ولقد أدى هذا التخبط والتشوش في
سلسلة اإلمداد وغياب إمكانية تتبع
مصادر األلبان من جهة ،وانخفاض جودة
األلبان من جهة أخرى إلى الحد بشدة من
إمكانية نمو هذه الصناعة .كذلك يتسبب
ذلك في مشاكل وتساؤالت كبرى لدى
املشترين حول جودة األلبان وأمانها،
ويتسبب في ضبابية وتقلبات مالية
ملنتجي األلبان على املستويات الصغيرة
من جهة ويحمل مخاطر صحية كبرى
ملاليين من املستهلكين من جهة أخرى.

على تقنيات مقياس الطيف فوق
الصوتي .لكن هذه الطريقة قد تكون غير
موثوقة ،نظرًا لتأثير العديد من العوامل
البيئية على دقة النتائج ومن ذلك مثالً
درجة الحرارة والرطوبة .فربما تكون نتيجة
اختبار نسبة الدهون في عينة حليب 4%
في يوم ما ،ثم تكون نتيجة اختبار نسبة
الدهون في العينة نفسها  6%في يوم
أخر .ويكون ذلك غير مشجع للمزارعين
الذين ال يعرفون على وجه الدقة مقدار ما
سيدفع لهم.

س :ما املشكلة في النظم الحالية
الختبار جودة األلبان؟
تعتمد طرق اختبار الحليب الحالية عادة

في املقابل ،تعتمد تكنولوجيتنا على
تكنولوجيا االستشعار البصري الختبار
جودة اللبن اختبارًا موثو ًقا يقيس نسبة
الدهن والبروتين في الحليب بسرعة
وتقدير قيمته ،وتحسين إمكانية التتبع
من جهة وتمكين التحكم اآلني .ويمكن
للجهاز تقديم قياسات دقيقة آنية عبر
أجهزة الهواتف املحمولة وفي خالل
دقيقة واحدة.

Accurate quality-based payments

س :هل يمكنكم شرح الحل الذي
تعرضونه ،وكيفية عمله؟
تعتمد هذه التكنولوجيا على
طريقة مقياس طيف جديد يسمى
تصوير انتشار النقاط املضيئة
Speckle Illuminated Diffusion Imaging
وذلك لتحديد حجم الجسيمات وحجم
التكسر في الحليب .أما طريقة العمل
فتتطلب صب كمية صغيرة من الحليب
في كوب عينات على جهاز قياس يدوي.
ثم يتولى مستشعر ضوئي مدمج
التعرف على تركيز الجسيمات في السائل،
ويقيس الدهون والبروتين في اللبن.

س :هل أنت واثق من إمكانية تطوير
هذا املنتج بسعر اقتصادي بما يضمن
تسويقه تجاريًا في الهند؟
دعني أوضح األمر .إن األجهزة الصناعية
القياسية املستخدمة لقياس جودة
األلبان في املصانع تبدأ أسعارها من
 100,000دوالر أمريكي للجهاز الواحد .وهو
سعر باهظ ج ًدا ال ُيمكن خفضه ليكون في
متناول مراكز التجميع .ولهذا السبب ال
تزال مراكز التجميع قاصرة على استخدام
األدوات فوق الصوتية التي تتراوح تكلفتها
بين  500و 800دوالر .ونحن بدورنا نسعى
لتطوير جهاز في هذه الفئة السعرية.
بقدر ما نسعى لالبتكار في التكنولوجيا،
فإننا كذلك نحاول االبتكار في نموذج
العمل .فمراكز التجميع تتحمل حال ًيا
تكلفة تكنولوجيا اختبار الحليب .لكن
البيانات التي تُجمع في مراكز التجميع
بالغة الفائدة ملصانع املعالجة واإلنتاج.
لذا فإننا نود ونحاول االستفادة الحقيقية
من هذه البيانات ويعني ذلك أن ُيساهم
املنتفعين بها ،أي مصانع املعالجة
واإلنتاج ،في جمعها والحصول عليها.

ُيســلط الجهاز الضوء على العينة.
ويســتخدم الجهاز نمط معين لزيادة
الدقة ،ثــم يعكس الحليب النمط ذاته
إلى املستشــعر .ويمثل مستوى
التشــوش خصائص السائل .لذا ُيمكننا
تقدير الدهــون والبروتين بدقة كبيرة ج ًدا
عند تحليل هذه الصور .وتُرســل الصور
مباشــرة إلى الهاتف الذكي لذا ُيمكن
إجــراء االختبار ميدانيا وآنيا.

سانجاي إي سارما؛ أستاذ الهندسة الميكانيكية ونائب
رئيس مجتمع التعليم المفتوح بمعهد ماساتشوستس
للتكنولوجيا ()MIT

إننا نستخدم مستشعر بصري ألن
خصائص الحليب البصرية ال تتغير بتغير
درجة الحرارة أو الرطوبة .بل إنها متسقة
ج ًدا .لذا فإنها عكس املستشعرات فوق
الصوتية ،التي تتأثر بالبيئة املحيطة.

س :هل ُيمكن تطبيق هذه التكنولوجيا
على مستحلبات كثيفة أخرى؟
نعم ُيمكن تطبيقها في مدى متنوع
من البيئات .فنحن نرى أن هذه الخصائص
لها صدى في الدم والسوائل البيولوجية

األخرى .وكذلك نراها في النفط والغاز
والزيت الخام .وتنطبق على مياه الصرف.
باختصار كل ما هو كثيف ومتدفق .بل
يسري ذلك أيضًا على األدخنة املنبعثة
من املداخن .يمكن استخدام هذه
التكنولوجيا مع كل هذه الغروانيات
واملستحلبات لقياس خصائصها ،ثم
إرسال عينة للمعامل .وهذا أمر مثير.
س :هل ُيمكن استخدام هذه
التكنولوجيا في أسواق أخرى غير الهند؟
هذه التكنولوجيا يسهل نقلها ج ًدا .فهي
ليست ُمحددة على مشكلة أو موقع
بعينه .بل إنها ستعمل بامتياز في الكثير
من البلدان النامية ،سواء في أفريقيا أو
آسيا أو أي مكان آخر .وتظل الهند بالطبع
“منصة اختبار” ممتازة قيما يخص حل
مشاكل الدول النامية التي تؤثر على
بقية العالم أيضً ا.
س :سيستمر تمويل مختبر
عبد اللطيف جميل لألمن الغذائي واملائي
العاملي ( )J-WAFSلكم ملدة عام ،أي
حتى أغسطس  .2018هل سيكون بحثكم
قد اكتمل بحلول ذلك الوقت؟
نسعى أن نبلغ مرحلة إثبات صحة
وسالمة التقنية واملبادئ العلمية إثباتًا
تاما بحلول أغسطس القادم .ثم ننتقل
ً
بعد ذلك إلى مرحلة انتقالية لتحويل
التكنولوجيا إلى منتج قابل لالستخدام
واالنتشار .وهذه املرحلة يتوقع لها أن
عاما آخر وستشمل الكثير من
تستغرق ً
العمل والتطوير املشترك ،وبخاصة في
الهند .وهذه هي الخطوة القامة.
س :برأيك ،ما أقرب موعد لطرح املنتج
في األسواق؟
توقعاتي اآلن لطرح املنتج في األسواق
في نهاية عام  .2019ونحن نهدف أن
يكون املنتج بحلول ذلك الوقت قيد
البيع واالستخدام الصناعي وليس في
مرحلة االختبار وإثبات الجدوى .بعبارة أخرى
إننا نسعى إلنجاز مرحلة االختبار وإثبات
الجدوى في بدايات  .2019لذا إذا سارت
األمور على ما يرام كما نتمنى فإننا
نسعى لإلنتاج التجاري بنهاية هذا العام.

Pre-pooling rejection

لذا فإن األثر اإليجابي إلجراء اختبارات جودة أولية واسع وممتد ليشمل المنتجين والمستهلكين في سلسلة اإلمداد.
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االنطالق نحو
النجاح مع تويوتا
كامري 2018
قري ًبا ما سيتمكن مشترو السيارات في اململكة
العربية السعودية من تجربة تويوتا كامري 2018
الجديدة كل ًيا بعد قيام عبد اللطيف جميل
للسيارات بإطالق السيارة في حفل خاص في جدة.
ولقد حضر الحفلنخبة من كبار مسئولي
عبد اللطيف جميل مع ضيوف بارزين وحشد كبير
من وسائل اإلعالم في قاعة حسين جميل بينما تم
كشف النقاب عن الجيل الثامن من عائلة السيارات
املفضلة .كذلك كشفت شركة عبد اللطيف جميل
للسيارات أن نسخة تويوتا كامري الهجينة
( )Hybrid Editionستتوفر في األسواق السعودية
في النصف األول من عام  2018لتتيح للمستهلكين
فرصة أكبر لتلبية طموحاتهم في مراعاة البيئة
والحفاظ عليها.
تمتاز تويوتا كامري  2018بتحسين مستوى الثبات
ونالت جائزة السالمة  +Top Safety Pickمن معهد
التأمين األمريكي لسالمة الطرق السريعة ()IIHS
بوصفها السيارة األكثر أمانًا هذا املوسم .وكذلك
نالت السيارة تصنيف خمس نجوم في البرنامج
األسترالي لتقييم السيارات الجديدة (.)ANCAP

وقال السيد مازن جميل ،املدير التنفيذي للتسويق
في عبد اللطيف جميل للسيارات“ :لقد أثبتت
هذه السيارة وجودها وأمنت لنفسها مكانًا على
خريطة األسواق السعودية ألكثر من عقدين من
الزمان اكتسبت خاللهما ثقة السائقين والركاب
بفضل األداء املمتاز والجمع بين الجودة ،والتحمل
واملوثوقية ،فض ً
ال عن السعر املناسب ،الذي
يجعلها االختيار األنسب واألمثل في فئة سيارات
سيدان متوسطة الحجم.
“يقدم تصميم تويوتا كامري املذهل ،ومواصفاتها
على أحدث طراز ،والتكنولوجيا االبتكارية واإلبداعية
في السيارة تويوتا كامري تجربة سيارة سيدان غير
مسبوقة والتي ستضيف بدورها إلى شعبية هذه
السيارة املذهلة ،ومن ثم التأكيد من جديد على
مبيعا في اململكة
مكانتها ضمن أفضل السيارات
ً
العربية السعودية”.
ُيذكر أن املوديل األحدث قد قُ دم ألول مرة في
شهر ديسمبر باملعرض السعودي الدولي
للسيارات  2017بجدة.

يحتفل السيد بيتر أبيلي ،والسيد ناومي إيشي ،والسيد ماساتو كاتسوماتا ،والسيد مازن جميل ،والسيد كوجي ناجاتا ،والسيد يوجو مياماتو بإطالق السيارة الجديدة كلياً تويوتا كامري في المملكة العربية السعودية
بواسطة شركة عبد اللطيف جميل للسيارات في جدة.

ملشاهدة الفيديو انقر هنا
فيديو
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أعلنت الفن جميل ،الذراع اإلبداعي غير الربحي
ملجتمع جميل ،خططها بشأن إعداد مجمع
ثقافي جديد للمساعدة في رعاية ودعم
القطاع اإلبداعي املزدهر في جدة.
الحي :يمثل ملتقى اإلبداع أحدث خطوات
سلسلة استثمارات الفن جميل الفنية
الرئيسية في اإلقليم .ويسعى مشروع
الحي ،الذي أعلن في يناير من هذا العام ،إلى
تحقيق أهداف مماثلة للمشروع الرئيسي
األخر أال وهو مركز جميل للفنون بدبي.
لكن مع أن األهداف الكبرى أو الرئيسية
للمشروعين متماثلة ،فيما يخص تشجيع
ودعم الفنون والثقافة محل ًيا ،تبقى طبيعة
تطوير كل منهما مختلفة للغاية.
الحي :ملتقى اإلبداع هو مشروع تطوير على
مساحة  17,000قدم مربع في شمال جدة،
ومن املقرر افتتاحه في منتصف عام .2019
يستعير املشروع اسمه من الكلمة العربية
“الحي” والتي تعني “الجوار” ويعكس طبيعة
املركز املجتمعية.

إلهام شرقي
كلفت الفن جميل شركة “إبدا” للتصميم
العاملة في دبي لتصميم الحي :ملتقى
اإلبداع كوجهة رئيسية للمجتمعات الفنية
في جدة ،حيث يجمع نطاق واسع من الخبرات
الثقافية معًا.
أما “إبدا” للتصميم فهي شركة دولية
للتصميمات املعمارية والحضرية والداخلية
تعمل من دبي ،ولها مكاتب تعاون وتمثيل
في بيروت وطوكيو .ولقد تأسست الشركة
عام  2009على يد املهندس املعماري وائل
األعور ،الذي عاد للشرق األوسط بعد قضاء
عدة سنوات في طوكيو من التعاون مع
الرواد من املهندسين املعماريين واملصممين
اليابانيين على مشروعات متنوعة
املستويات في اليابان وحول العالم.

وسيشمل مجمع الحي املكون من ثالث
طوابق ساحات داخلية مفتوحة يحيط بها
شرفات وممرات مغطاة .كذلك تشمل
املرافق املشتركة مسر ًحا ومساحة مخصصة
لنطاق متنوع من األنشطة؛ بد ًءا من
عروض األداء واملعارض وحتى املؤتمرات
واألسواق العامة.
وسوف يقوم هذا املشروع بجمع ورعاية
الفنانين في اململكة العربية السعودية،
واملؤلفين ،واملصورين والعاملين بصناعة
األفالم ،وأصحاب األعمال واملشاريع وغيرهم
من املبدعين ،فض ً
ال عن الجمهور املتحمس
واملهتم الذي ُيساندهم.

ملشاهدة الفيديو انقر هنا
فيديو

ويهدف املشروع للعمل مع املنظمات
الشريكة ،مثل املعارض الفنية ،ورواد األعمال
الرقميين ،ونوادي الكوميديا ،واملقاهي
وغير ذلك الكثير ،لتقديم وعرض التنوع
الثقافي الكامل للفنون في اململكة
العربية السعودية.
الحي :ملتقى اإلبداع (ساحة خارجية مركزية)

تقديم “الحي”
في معرض الفنون
في جدة

يشرح فادي محمد جميل ،رئيس الفن جميل،
األمر بقوله “إن الحي :ملتقى اإلبداع ُمعد
ليصبح قاعدة للمواهب في اململكة العربية
السعودية ،ولرعاية جيل جديد من املبدعين،
باإلضافة إلى توفير فرص العمل والتدريب”.
“فالعمل مع الشركاء واملجتمع املحلي
إنما يعكس التزام الفن جميل ومجتمع
جميل بدعم اإلبداع وريادة األعمال في
اململكة العربية السعودية وخارجها”.
الحي :ملتقى اإلبداع  -منظور علوي للساحة الخارجية المركزية
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االستجابة لالحتياجات املحلية
تستعرض أنطونيا كارفر ،مديرة الفن جميل،
التفكير املحرك لهذا املشروع الطموح:
“نعلم أن جدة عامرة بمجتمع إبداعي مزدهر،
وأن غالبية هذا املجتمع دون عمر الخامسة
والثالثين ( ،)35وأنهم يعملون على كل
األنماط الفنية املختلفة ،بد ًءا من عروض
األداء مرو ًرا بالكوميديا وصناعة الفيلم إلى
الرسم واألدب .لكن كل يعمل بمعزل عن
اآلخر .فليس هناك من موضع أو مكان أو
معا،
ملتقى يجمع هذه الطاقات اإلبداعية ً
ومن ثم فإننا نحاول عمل ذلك جاهدين في
مشروع الحي :ملتقى اإلبداع”.
برامج الحي :سوف يشمل ملتقى اإلبداع
معارض دولية ومحلية عاملية املستوى
للفن الحديث واملعاصر ،وملتقى رقمي
للمنتجين واملخرجين السعوديين الصاعدين،
ومسرح احترافي باإلضافة إلى مساحات
برنامجا مستمرًا من
لعروض األداء؛ وكذلك
ً
الفعاليات التعليمية لكل األعمار.
وتستدرك كارفر قائلة“ :نحن لسنا إزاء فرض
رؤيتنا على جدة .بل فكرنا ونظرنا إلى
معطيات األمور على أرض الواقع ،وإلى
أكثر ما يحتاجه الفنانون واملجتمع املبدع
لالزدهار ،وكيف ُيمكننا املساعدة لسد هذه
الفجوة في ضوء خبراتنا ودورنا كمنظمة”.
الحي :يتمم ملتقى اإلبداع ويكمل عد ًدا من
مبادرات الفن جميل القائمة بالفعل في
اململكة العربية السعودية .وعن ذلك تشير
أنطونيا أن بعض من هذه املبادرات ،بما في
ذلك تصوير جميل ،التي تقوم برعاية املصورين
من خالل ورش العمل ،ودورات التدريب
وتوفير الغرف املظلمة ،سوف تنتقل بدورها
إلى مشروع الحيُ :ملتقى اإلبداع .لكن ثمة
قدما بالتعاون
مبادرات أخرى سوف تستمر
ً
مع الشركاء املحليين.
“نرى الفن بوصفه مسعى متعدد املباحث
واملداخل ونستشرف التناغم الجميل بين

البرامج التراثية التي تخرج من رحم بيت جميل
للفنون التراثية (البلد) في جدة والتركيز على
الفنون العامة في متحف جدة للنحت على
الكورنيش .هذه املواقع الثالثة الرئيسية
 البلد ومتحف النحت واآلن الحيُ :ملتقىاإلبداع  -سوف تسهم في شبكة الوجهات
الثقافية الناشئة في جدة”.
استجالب الفنون الدولية والعاملية إلى دبي
الحي :ملتقى اإلبداع هو ثاني مركز فنون
رئيسي من إنشاء الفن جميل في اإلقليم.
يجري اآلن إنشاء مركز جميل للفنون في
دبي ،وهو أحد أوائل مؤسسات الفن املعاصر
في دولة اإلمارات .ولسوف يقدم هذا الصرح
الكبير املمتد على مساحة  10,000قدم مربع،
ويتكون من ثالث طوابق متعددة التخصصات
من تصميم شركة  ،Serie Architectsالتي
تعمل في اململكة املتحدة ،عروضً ا مختلفة
تستمد اإللهام من مجموعة فن جميل،
وكذلك عروض املجموعات والعروض املنفردة
الدولية واإلقليمية.
ملشاهدة الفيديو انقر هنا
فيديو

من املزمع افتتاح مركز فن جميل في 11
نوفمبر/تشرين الثاني ،من هذا العام ،واملركز
مصمم باألساس ليكون ملتقى للمبادرات
التعليمية واألبحاث ،فيما يستهدف برنامجه
األوسع تعاونًا وشراكات مع الفنانين
املحليين ،واإلقليميين والدوليين ،وأمناء
املتاحف واملنظمات.
وفي حين أن مركز فن جميل يقع في القرية
الثقافية بدبي ويطل على خليج دبي ،فإن
مركز الفنون يضم أكثر من  1,000متر مربع
مخصصة كصاالت عرض باإلضافة إلى مركز
بحث مفتوح على اكثر من  300متر مربع
مخصص للفنانين والحركات الثقافية من
مجلس التعاون الخليجي والعالم العربي
األوسع؛ كذلك ثمة أماكن ومساحات مرنة؛
وشرفة فوق السطح (مخصصة لعرض األفالم

مركز جميل للفنون  ،دبي في الليل  -انطباع الفنان

والفعاليات)؛ ومنطقة نحت خارجية؛ ومقهى،
ومطعم ومتجر لبيع الكتب.
مسارات مختلفة إلى نفس الوجهة
مع أن الفن جميل هي القوة املحركة
للتطورات والتنمية في جدة ودبي ،وأن
كليهما يهدفان إلى دعم تطوير الفنون
والثقافة في بيئاتهما املحلية ،ترى أنطونيا
كارفر أن طبيعة كل مشروع مختلفة ج ًدا
عن اآلخر.
“إن مركز الفن جميل في دبي سيكون
معهد للفنون املعاصرة ،يستحضر معارض
عاملية املستوى تكاد تكون مركزة بالكامل
على مجال الفن املرئي املعاصر .وفض ً
ال
عن ذلك فإنها تركز بشكل قوي على مكتبة
وفرص التعلم”.
“وفي املقابل فإن مشروع الحي :ملتقى
اإلبداع ،وكما يشير االسم ،يدور حول بيئة أو
جوار فني صغير متنوع .فثمة استوديوهات
فنية ،ومسرح وسينما ،واستوديو رقمي
لصناع الفيلم ومركز لرواد األعمال .وسوف
تتولى الفن جميل تشغيل وإدارة نصف
املركز .أما النصف األخر فسيتواله شركاء من

ذوي عقلية مماثلة ،على سبيل املثال من
املعارض التجارية ،ومنافذ بيع األزياء بالتجزئة
ملصممين محليين .فاألمر باألساس هو
احتفاء واحتضان للمواهب الفنية واإلبداعية
في اململكة العربية السعودية اليوم”.
ورغم اختالف املنهاج الذي تتبعه الفن جميل
في جدة ودبي ،إال أن الهدف الرئيسي يظل
واحدًا أال وهو دعم ،وتشجيع ورعاية اإلبداع
في هاتين املدينتين العظيمتين.
وتســتدرك كارفر قائلة“ :إن عملنا في املقام
األول متمحــور حول احتضان املواهب
ودعم الفنون باملعنى األوســع واألشمل.
وســتظل هذه األهداف جوهر الفن جميل
فــي كل مــا نقدمه ،وإن اختلفت طريقة
التنفيــذ على أرض الواقع .فنحن نقوم
بتصميم منهاجنا ليتوافق مع الســياق
تحديدا .وهذه هي أفضل
الخــاص لــكل مكان
ً
طريقــة لدينا لزيادة التأثير”.

( Antonia Carverأنطونيا كارفر) ،مديرة الفن جميل
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تحتفل باب رزق جميل التوظيف
بتحقيق رقم قياسي سنوي
كشفت أرقام جديدة عن ارتفاع عدد الوظائف التي
وفرتها باب رزق جميل التوظيف ( )BRJRفي عام 2017
بنسبة  18%مقارنة بالعام السابق.
فقد بلغ عدد إجمالي الوظائف التي وفرتها باب رزق
جميل التوظيف ،إحدى مبادرات مجتمع جميل ،عام 2017
عبر نطاق واسع لقطاعات األعمال  51,449وظيفة ،ليصل
بذلك عدد فرص العمل التي وفرتها باب رزق جميل
التوظيف إلى  300,000وظيفة منذ عام .2007
يأتي هذا النمو في أعقاب املبادرات األخيرة من وزارة
العمل لسعودة العديد من القطاعات ،بما في ذلك تأجير
السيارات ،والتأمين ،واملجوهرات والحلي ،والعمل الحر.
لقد وفرت مبادرة باب رزق جميل التوظيف  5,500فرصة
عمل للشباب والشابات من خالل عملها مع املراكز
العربية على حملة سعودة مراكز التسوق .وكذلك قامت
باب رزق جميل التوظيف بتأمين 4,640وظيفة عمل بدوام
جزئي؛ وكذلك وفر برنامجها للعمل املوسمي 4,630
وظيفة؛ وتوفرت  2,454وظيفة من التدريب الذي أثمر عن
التوظيف .عالوة على ذلك ،توفرت  9,600وظيفة في
املالعب و 2,189وظيفة في مجال االنتقاالت والتسليم.
باإلضافة إلى الشراكات اإلستراتيجية مع الجامعات مثل
جامعة امللك سعود ،تمكنت شركة باب رزق جميل
ملشاهدة الفيديو انقر هنا

التوظيف من العثور على املوظفين املحتملين بالتعاون
مع فعاليات ومنها سوق جدة للمواهب ومنتدى اإلحساء
للتوظيف ،ومنتدى جامعة أكسفورد للتوظيف (باملدينة)،
ومنتدى لوريت كوليج للتوظيف (مكة).

الفارس الشرفي محمد عبد اللطيف جميل ،رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لعبد اللطيف جميل مع السيد ماساتو أوهيدي ،مدير كوسي ألمنيوم في حفل توقيع مذكرة
التفاهم في طوكيو باليابان.

الخطة الكاملة الستكشاف
جدوى التصنيع في اململكة
العربية السعودية
وقعت عبد اللطيف جميل مذكرة تفاهم ( )MoUمع
الشركة اليابانية كوسي أملنيوم الستكشاف جدوى
مشروع مشترك لتصنيع اإلطارات واملكونات األلومنيوم
في اململكة العربية السعودية.
اتفقت اململكة العربية السعودية واليابان في العام املاضي
على توطيد وتدعيم العالقات الثنائية بين البلدين وبناء شراكة
استراتيجية راسخة كجزء من الرؤية السعودية  -اليابانية .2030
بتوقيع مذكرة التفاهم في طوكيو باليابان ،فإن الشركتين
قدما في بحث إمكانيات االستفادة من احتياطي
اآلن تمضيان
ً
األلومنيوم الكبير في اململكة العربية السعودية وأسعار
الطاقة التنافسية من خالل مشروع مشترك بينهما .وال شك
أن ذلك من شأنه اإلسهام في تطوير الصناعة والتصنيع في
اململكة العربية السعودية  -والتي تمثل أحد أولويات رؤية
اململكة  .2030كذلك سوف يقوم هذا املشروع املشترك
باستكشاف إمكانيات تصدير املنتجات على الصعيد العاملي.

“هناك آفاق لتحويل اتفاقية التفاهم هذه إلى مشروع
مشترك هام يجلب التصنيع واملهارات إلى اململكة
العربية السعودية مع اإلسهام في صناعة السيارات
املحلية باململكة”.
فادي محمد جميل،
نائب الرئيس ونائب رئيس مجلس اإلدارة،
شركة عبد اللطيف جميل الدولية
ولقد حضر مراسم حفل التوقيع السيد محمد عبد اللطيف جميل،
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة
عبد اللطيف جميل ،والسيد فادي محمد عبد اللطيف جميل،
نائب الرئيس ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة ،والسيد ماساتو
أوهيدي ،مدير كوسي أملنيوم والسيد كازهويشا هوسوي من
شركة كوسي ألومنيوم ،وكذلك بوشيفوهمي أشينا وتشو مان
رايموند الي من شركة كوسي الدولية للتجارة واالستثمار.
من املنتظر أن تبدأ دراسة الجدوى في عام  2018وتكتمل بحلول
عام .2019

فيديو
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كيشور جوفيند نايار حامل درجة الدكتوراه يبحث في الديلزة
الكهربائية االنتقائية الذكية ( )ISEDوأثرها املحتمل على الزراعة.

املواد املغذية مرة أخرى .وال شك أن هذه الطريقة تفتقر للكفاءة
بشدة ،وهنا يأتي دور تقنيتنا.

بتمويل من معمل عبد اللطيف جميل لألمن املائي والغذائي
العاملي ( )J-WAFSفي معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا
( ،)MITقد يفتح بحث كيشور الباب لتوفيرات كبيرة في التكاليف
واملياه املطلوبة إلنتاج املحاصيل في أشد أقاليم العالم جفا ًفا،
لتفتح الباب بذلك لالستفادة من إمكاناتها الزراعية واملساعدة
في حل مشكلة إنتاج الغذاء في املستقبل الضروري لتلبية
احتياجات سكان العالم سريعة النمو.

س :بعبارات بسيطة ،هل يمكنكم شرح الحل الذي تعرضونه،
وكيفية عمله؟
تزيل الديلزة الكهربائية االنتقائية الذكية ( )ISEDاأليونات التي ال
ترغب بها النباتات من املياه انتقائ ًيا  -فهي مث ً
ال تنزع األيونات
أحادية التكافؤ (أحادية الشحنة) مثل الصوديوم والكلوريد
مع اإلبقاء على املواد املغذية املفيدة مثل الكالسيوم
واملغنسيوم .ونحن ننطلق من تكنولوجيا موجودة بالفعل
وهي التكنولوجيا املعتمدة على األغشية التي استخدمت
أساسا إلنتاج امللح .فهذه التكنولوجيا بها أغشية تنتقي
ً
األيونات أحادية التكافؤ ،وبالتالي فإنها تسمح لأليونات أحادية
التكافؤ مثل الصوديوم والكلوريد باملرور ،بينما ال تدع األيونات
متعددة التكافؤ تمر ومنها مث ً
ال الكالسيوم .لذا فإنه يكون
لدينا مجرى يحتوى على تركيز عالي ج ًدا من األيونات أحادية
التكافؤ ومجرى أخر به قدر مخفف ج ًدا من األيونات أحادية التكافؤ
ولكن غني باأليونات الجيدة املرغوبة للنبات مثل الكالسيوم
واملغنسيوم .وهذا املجرى املخفف هو ما يرغب به املزارعون
في حين أن مقدار املجرى املركز غير املرغوب تكون أقل بكثير
من املياه شديدة امللوحة في التناضح العكسي.

أجرت فتح األبواب  Opening Doorsحوارًا مع كيشور حول
املشروع وأهدافه.
س :ما املشكلة األساسية التي تسعون لحلها من خالل ذلك
املشروع البحثي؟
نواجه أزمة أمن مائي وغذائي حادة في أنحاء العالم فيما بين
 30إلى  40عاما القادمة.
يوما بعد يوم لتأمين الغذاء وزراعته بطرق
فثمة أهمية متزايدة ً
أكثر كفاءة من حيث استهالك املياه ،ولهذا فإن الصوب الزراعية
آخذة في االنتشار .وفي الوقت نفسه ،فإن منسوب املياه
الجوفية في أنحاء العالم في انخفاض وأصبحت املياه الجوفية
أكثر ملوحة .بل إنه لم يعد باإلمكان زراعة املحاصيل في مناطق
عدة من العالم بسبب ملوحة املاء .وتشير التقديرات أن الخسائر
الناجمة عن الري باملاء املالح تقدر بقرابة  20مليار دوالر سنويًا.

الصوب الزجاجية من مشروع ‘’Everbloom

معمل عبد اللطيف جميل
لألمن املائي والغذائي العاملي
( )J-WAFSفي امليدان:

تحلية املياه في القرن
الحادي والعشرين

لذا فإن هذه التقنية توفر على املزارعين الحاجة الستخدام
األسمدة وكذلك تقلل كمية املياه التي يحتاجونها .ونحن في
الواقع نعتقد أن هذا الحل قادر على توفير ما يصل إلى  25%من
استهالك املاء و 30%من األسمدة ،مقارنة بالتناضح العكسي.

على الصعيد العاملي ،أصبحت تحلية املياه كتقنية لألمن
الزراعي ذات أهمية متزايدة .وأصبحت الصوب الزراعية في
جميع أنحاء العالم ضمن الجهات الرئيسية التي تتبنى تقنية
تحلية املياه .لكن تكنولوجيا تحلية املياه الراهنة  -أي التناضح
العكسي  -تُهدر الكثير من املاء :إذ أن  30%من مياه اآلبار ُيفقد
بوصفه املياه الشديدة امللوحة الناتجة عن تحلية املياه .ومع
أنه تتوفر تكنولوجيات بديلة للمياه مرتفعة امللوحة نسب ًيا لكن
بالنسبة للمياه شديد امللوحة ( 700جزء في املليون) ال يزال
التناضح العكسي التكنولوجيا الوحيدة قيد االستخدام.
إن التناضح العكسي ليست فقط طريقة تفتقر للكفاءة في
إدارة املياه والحفاظ عليها أو كثيفة الطاقة فحسب ،بل إنها
غاشمة أيضً ا :ونعني بذلك أنها تنزع كل شيء من املاء ،بما
في ذلك املواد املغذية املفيدة للنباتات مثل الكالسيوم
واملغنسيوم .ومن ثم فإنه يتعين على املزارعين استخدام
األسمدة إلضافة الكالسيوم واملغنسيوم مرة أخرى للمياه .إذن
هم يدفعون لقاء إزالة جميع العناصر ،ثم يدفعون لقاء إضافة
كيشور جوفيند نايار إلى جوار نظام التحال الكهربائي االنتقائي الذكي ( )ISEDفي
معمله بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ()MIT
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ستكون مفيدة ج ًدا إلقليم الشرق األوسط
وشمال أفريقيا ،على سبيل املثال ،حيث أننا
قد اجتذبنا اهتمام عدد من املنتجين بالفعل.
والجمع بين الصوب الزراعية وتكنولوجيتنا
من شأنه تمكين زراعة املزيد من املحاصيل
الزراعية بشكل أكثر فعالية في الشرق
األوسط .جدير بالذكر أن هذا االتجاه بدأ بالفعل،
وسوف يستمر لسنوات عديدة مقبلة.
في كاليفورنيا ،أيضًا ،أصبحت املياه مكلفة
للغاية .لذا فإن املزارعين معنيين ج ًدا بكيفية
الحفاظ على املياه ،ومن ثم يفكرون في
استخدام هذه التكنولوجيا ألنهم معنيين
بتكلفة املياه .و ُيمكننا القول أن تكنولوجيا
الجيل القادم هذه ستحل محل التناضح
العكسي خالل العامين القادمين وستصبح
الدعامة األساسية ملدة عقدين من الزمان.
ُ

مشروع  :Ceickorنبات الطماطم في الصوبات الزراعية

س :ما هي أكبر التحديات التي تجابهها في
العامين القادمين؟
بداية ،التناضح العكسي حل غير مكلف ،لذا
فإن محاولة تحسينه تتطلب بالضرورة تقديم
حل أقل تكلفة منه .وهذه نقطة تتجاوز
مسألة البحث العلمي :فنحن بحاجة لنموذج
عمل ومن ثم تحديد تفاصيل التكلفة بشكل
عام .ونحن نعمل على ذلك حال ًيا .فالجهات
املصنعة ألغشية الديلزة الكهربائية االنتقائية
الذكية ( )ISEDعددها محدودا ج ًدا ونحن حال ًيا
في مباحثات مع أهل الصناعة لنتبين كيفية
خفض التكاليف.
إننا نعمل أيضً ا على اإلحاطة بمزيد من
املعلومات بحيث ُيمكننا تحسين تصميماتنا
وإدخال عناصر التخصيص واملناسبة بحيث
يكون لكل صوبة حل خاص مناسب لها .إذا
قمت بحفر بئر في مكان ما ،ثم حفرت في
مكان ال يبعد عنه سوى ميلين ،فإن املياه
في املكانين قد تكون شديدة االختالف.
بعض أنواع املياه بها الكثير من البيكربونات
التي يمكن أن تتراكم باألنابيب في حين أنواع

أخرى ال تعاني األمر ذاته .لذا فإن الخروج بنظام
قادر على التعامل بسهولة ويسر مع جميع
أنواع املياه يمثل تحدي كبير في حد ذاته.
س :ما األماكن التي ستكون فيها
تكنولوجيا الديلزة الكهربائية االنتقائية
الذكية ( )ISEDأكثر فائدة؟ بعبارة أخرى ،هل
خصيصا لبيئات
هذا النظام مناسب ومجهز
ً
بعينها؟
إننا نركز حال ًيا على أنواع املياه امللحية ولكن
ليست شديدة امللوحة  -التي قد يتراوح
التركيز فيها بين  1,000إلى  3,000جزء في
املليون ،وهو املعدل الذي ينطبق على
معظم املياه الجوفية حول العالم .وبالنظر
للتكاليف الحالية فإن هذه التكنولوجيا أكثر
مناسبة للصوب الزراعية التي تدر عائد مرتفع
ولديها كفاءة في استخدام املياه بالفعل.
فكلما قلت املياه التي تحتاج معالجتها،
كلما كان هذا الحل أرخص.
وتقنيتنا كذلك شديدة املناسبة للمناطق
نقصا شدي ًدا في املياه .لذا فإنها
التي تعاني
ً

س :برأيك ،كم تتوقع أن تنخفض تكاليف
الديلزة الكهربائية االنتقائية الذكية ()ISED
وما اإلطار الزمني لذلك؟
نسعى أن تكون التقنية غير مكلفة مثل
تقنية التناضح العكسي .ونحن سنركز في
السنوات الخمسة أو الستة األولى على
سوق الصوب الزراعية في شمال أفريقيا
وأوروبا .وبمرور ست سنوات ،ستكون
كاف مما يتيح
التكاليف منخفضة بشكل
ٍ
بيعها لألسواق النامية.
س :سيستمر تمويل مختبر عبد اللطيف جميل
لألمن الغذائي واملائي العاملي ()J-WAFS
لكم ملدة عام واحد ،أي حتى أغسطس .2018
فهل سيكون بحثكم قد اكتمل بحلول
ذلك الوقت؟
نتوقع أن يكون ذلك كاف ًيا لنبلغ املرحلة
التالية وهي املرحلة التجريبية .فلقد قيمنا
األسواق ونتوقع إنجازنا ما يكفى الختبار
الفكرة وإثبات الجدوى .وهذا هو الوقت الذي
سنكون بحاجة فيه لجمع األموال لالستثمار
وإثبات نجاح هذه التقنية ومن ثم كسب ثقة
أهل الصناعة.
س :ما الفترة املتوقعة لطرح هذه
التكنولوجيا في األسواق؟
أعتقد أننا نحتاج أقل من ثالث سنوات لدخول

عاما من االختبار وإثبات
األسواق .فنحن نحتاج ً
الجدوى قبل إقدام املستهلكين على الشراء
بكثافة أكبر .لذا قد يتطلب دخول األسواق ما
بين عامين وعامين ونصف .وهذا ليس ببعيد.
فنحن نعمل على تكنولوجيا قائمة ،ونحسنها
بمستشعراتنا الخاصة وبرامجنا املعتمدة
على الفيزياء وكلما كان تفاعلنا واشتباكنا
مع القطاع الصناعي في أرض الواقع قري ًبا،
قدما أسرع وأنجح.
ومضينا
ً
كلما كان تطورنا ُ
س :ما أثر معمل عبد اللطيف جميل
لألمن املائي والغذائي العاملي ()J-WAFS
على بحثك؟
معظم األبحاث التي تجري بالجامعات تكون
بمعزل عن مشاكل الواقع ألنه ال يتوفر لنا
سبل كافية للتواصل مع األشخاص املعنيين
املناسبين لفهم ما يجابه الصناعة من
مشاكل واقعية .لذا فإن برنامج حلول معمل
عبد اللطيف جميل لألمن املائي والغذائي
العاملي ( )J-WAFSهو األول من نوعه في
توفير هذا النوع من املرونة .فالقدرة على
السفر والتحدث للمعنيين باملشاكل وتلقي
اإلفادات والتعقيبات منهم أمر بالغ األهمية إذا
كنا نرغب بحل مشاكل األمن املائي والغذائي
على مستوى العالم.

ولم يكن أي من ذلك ليتحقق دون
تمويل معمل عبد اللطيف جميل
لألمن املائي والغذائي العاملي
( .)J-WAFSولو أن كل منح األبحاث
تجري على طريقة معمل
عبد اللطيف جميل لألمن املائي
والغذائي العاملي ()J-WAFS
فإن الطالب سيتمكنون من حل
مشاكل أكثر أهمية وتأثي ًرا ويصير
العالم مكانًا أفضل عما قريب.
كيشور جوفيند نايار إلى جوار نظام التحال
الكهربائي االنتقائي الذكي ( )ISEDفي
معمله بمعهد ماساتشوستس
للتكنولوجيا ()MIT
FreshMex AgroPark

(مسجلة أو غير ُمسجلة) تعود ملكيتها الفكرية إلى شركة عبد اللطيف جميل للملكية الفكرية املحدودة.
© شركة عبد اللطيف جميل للملكية الفكرية املحدودة .جميع الحقوق محفوظةُ .يمثل اسم “عبد اللطيف جميل” وشعارها املكتوب والتصميم الخماسي الشكل
ٍ
عالمات تجارية ُ

رجوع

15

مجلة عبد اللطيف جميل
ربيع 2018

شركة
Fotowatio Renewable
( Venturesشركة
فوتواتيو للمشاريع
املتجددة ( ))FRVتدعم
أول قمر صناعي
أردني مصغر

“يسرنا أن تدعم شركة  FRVمؤسسة
ولي العهد في هذا املشروع الكبير.
وهذه االتفاقية تُجسد وتبرهن على
التزامنا تجاه األردن ،ودعمنا القوي
للعلم واالبتكار والتعليم والتكنولوجيا،
والتي تمثل املفاتيح الرئيسية
ملستقبل مستدام وإتاحة الفرص
للشباب في البالد”.
روبيرتو دي دييغو أروزامينا،
املدير التنفيذي
لعبد اللطيف جميل للطاقة

تمضي شركة ( FRVوهي جزء من
عبد اللطيف جميل للطاقة) في
التزامها بدعم العلم واالبتكار والتعليم
والتكنولوجيا خالل اتفاقية مع
مؤسسة ولي العهد ( )CPFفي
األردن لدعم إطالق أول قمر صناعي
أردني مصغر.

من اليسار لليمين :سند حداد  -منسق المبادرة  -مبادرة مسار وبرنامج ناسا للتدريب بمؤسسة ولي العهد طارق السامبيلي -
رئيس  BD MEAنيقوالس فاسكيللي  -نور أبو راغب مديرة  - MEAمياس داوي الرئيس التنفيذي لمؤسسة ولي العهد  -عمار
شميط رئيس الشراكات االستراتيجية وبرنامج التطوير بمؤسسة ولي العهد BDM FRV -

كان نيكوالس فاسقلي (في الوسط)
املدير اإلداري للشرق األوسط وشمال
أفريقيا في شركة  ،FRVأحد ثالثة رموز
املؤسسة الحاضرين حفل التوقيع
الذي استضافته نور أبو رجب ،القائمة
بعمل الرئيس التنفيذي ملؤسسة
ولي العهد.

ستساعد شركة  FRVعلى تمويل
ودعم إطالق  ،JY1-SATوذلك الساتل
“كيوبسات” جزء من مبادرة مؤسسة
ولي العهد “مسار” .وما أن ُيطلق القمر
الصناعي في املدار ،فإنه سيرسل
صورًا للمواقع األثرية والسياحية باألردن
وكذلك سيتواصل مع املحطات األرضية
وعالم األبحاث واملشاريع التعليمية.

وجهت نور أبو راغب ،القائمة بأعمال
الرئيس التنفيذي ملؤسسة ولي العهد
الشكر إلى شركة  FRVعلى دعمها.
قالت نور أبو راغب“ :تأتي هذه االتفاقية
في إطار جهود مؤسسة ولي العهد
إلطالق شراكات استراتيجية مع العديد
من الشركات واملؤسسات الوطنية
والعاملية ،وذلك بهدف تحقيق
األهداف التنموية ودعم الشباب
األردني في تطوير قدراتهم وأهليتهم”.
نور أبو راغب ،الرئيسة التنفيذية لمؤسسة ولي العهد

ملشاهدة الفيديو انقر هنا
فيديو
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يقدم سيف الشيشكلي ،املؤسس املشارك والشريك
اإلداري لشركة املبادئ األربعة ،إطاللة عامة على حياته
العملية االستثنائية والسبب وراء إصراره على نشر فلسفة
كايزن اليابانية  -أو اإلدارة االقتصادية السلسة  -عبر اململكة
العربية السعودية ومنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
وتركيا األوسع.
دائما ما تحدى رجل األعمال املولود في الرياض
منذ سن مبكرةً ،
نفسه لتحقيق املزيد .بعد إتمام دراسته في الواليات املتحدة
األمريكية والتمتع بالطالقة في اللغات اإلنجليزية واألملانية
باإلضافة إلى لغته العربية األم ،قرر سيف الشيشكلي تعلم
لغة آسيوية.
ولقد كان ذلك القرار الذي غير مسار حياته .فعامين من دراسة
اليابانية وست أسابيع لالنخراط والتعايش في طوكيو أطلق
شرارة حب مع اليابان ولعب الجزء األكبر الرئيسي في تأمين
منصب لنفسه مع عبد اللطيف جميل ،والذي كان أول عمل له
بعد إتمام مرحلة التعليم الدوام الكامل.

إطالق وتحرير القيم الكامنة:

لقاء رائد األعمال الذي
يحمل فلسفة “كايزن” إلى
اململكة العربية السعودية

مقال مميز من تومسون رويترز زاوية ()zawya.com

ويقول الشيشكلي“ :ملا كنت مواطن سعودي يتحدث
اليابانية وفي حين أن عبد اللطيف جميل أكبر موزع مستقل
لشركة تويوتا موتور في العالم ،فلقد سنحت فرصة فورية.
بدأت حياتي العملية في  1يناير/كانون الثاني  2004بوصفى
متدرب إدارة في قسم التسويق”.
في الوقت نفسه ،صار الشيشكلي مناصرًا قويًا للطرق التي
يعرضها كتاب “طريق تويوتا” .ولقد كانت نتائجه مذهلة وسرعان
ما ُرشح ملهمة تدريب مشترك في شركة تويوتا بمكتب طوكيو.
في أغسطس/آب  ،2005وبعد  18شهر فقط من بدء عمله
في عبد اللطيف جميل ،وصل الشيشكلي إلى مكاتب تويوتا
في طوكيو .ويضيف سيف قائ ً
ال“ :كنت أدون يوم ًيا في دفتر
مالحظاتي الصغير نقاط وأمور تعلمتها حول طريقة تويوتا”.
بعد عام ،وجد الشيشكلي نفسه يعمل في شتوتجارت
لشركة أملانية ذات سمعة عاملية في قسم استشارات اإلدارة
االقتصادية السلسة (اإلدارة اللينة) ،ل ُيساعد على تطبيق مبادئ
كايزن في الشركات بأملانيا قبل أن يقضي عام  2009لدراسة
ماجستير إدارة األعمال في سويسرا .وانطال ًقا من الجمع
بين الخبرات العاملية واملعرفة النظرية املفصلة ،أسس
الشيشكلي وزميله األملاني باتريك فيبسوخ شركة املبادئ

األربعة  Four Principlesبوصفها شركة إدارة اقتصادية سلسة
تعمل من دبي.
“دائما ما كانت اململكة العربية السعودية
ويقول الشيشكلي:
ً
السوق الرئيسية لحجمها الضخم وإمكانيات النمو املستقبلي
فيها .ولقد نمت قاعدة عمالئنا وحجم مشاريعنا كذلك على
مدار السنين .ثم شهد عام  2016االتفاق مع عبد اللطيف جميل
ليكون أحد عمالئنا ،ولقد تبين خالل عملنا معهم أننا نتشارك
الشغف ذاته لنشر طريقة تويوتا /ثقافة اإلدارة املرنة .بدأنا
محادثات لبحث شراكة رسمية وتطور األمر إلى اتفاقية مشروع
مشترك أعلنت في ديسمبر/كانون األول .2017
“إننا اآلن منشغلين بتوسيع فريقنا واالنتقال باملبادئ األربعة
إلى مستوى جديد ،خاصة في ظل توجهات جديدة مثل رقمنة
اإلدارة املرنة ،وبناء مختبر كايزن في الرياض ،والبلوغ باتصاالتنا
لدرجة االحترافية وإنشاء مسابقة جوائز كايزن للمبادئ األربعة”.
يتمسك الشيشكلي برأيه أن اإلدارة املرنة مبدأ بسيط يسير
الفهم .فأهداف املبدأ الرئيسية املتمثلة في زيادة الكفاءة ورفع
مستوى األداء والقضاء على الهدر وتعظيم استغالل املوارد
كلها أمور جاذبة لجميع أنواع األعمال في العالم“ .فاألمر متمحور
باألساس حول التحلي بعقلية تطوير مستمر ووضع ذلك
موضع التنفيذ لتقليل العمليات املسببة للهدر التي تستغل
الوقت والجهد وال تضيف قيمة لعمالء املؤسسة الداخليين
والخارجيين”.
“لقد تعلمت طريقة تويوتا في صورتها الخام ،وفي أنقى
أشكالها .وال شك أن ثمة الكثير من البرامج والكتب حول
اإلدارة املرنة في الغرب لكن ثمة اختالف عند تعلم األمر
في شركة تمثل اإلدارة املرنة فيها جز ًءا أصي ً
ال من تكوينها”.
“تقوم طريقة تويوتا على ارتكازين رئيسين :نظام إنتاج تويوتا
ودائما ما نُسب إليها الفضل فيما تحققه
واحترام األشخاص.
ً
تويوتا من معجزات إنتاجية وأداء عام عبر العقود .ومع ذلك ،فإني
أري التعريف الغربي قد انحرف عن طريقة تويوتا .فالشركات
الغربية تنظر فقط إلى عمليات نظام اإلنتاج وال تباشر أو تهتم
بالعناصر املندرجة تحت “ارتكاز احترام األشخاص” مع أن له أهمية
مساوية .وثمة مقولة مأثورة عن األسرة املؤسسة لتويوتا
مفادها أن املوظفين يبذلون ساعات قيمة من حياتهم في
الشركة فإذا كنا ال نستغل هذا الوقت استغالالً فعاالً أي بإضافة
قيمة حقيقة ،فإننا نضيع حيواتهم”.

سيف الشيشكلي،
المؤسس المشارك لشركة المبادئ األربعة والشريك اإلداري
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اإلدارة املرنة ليست فقط فلسفة
للمؤسسات الكبيرة .ويبقى الشيشكلي
على إصراره أن املؤسسات الصغيرة
واملتوسطة قادرة على استخدام اإلدارة
املرنة لالرتقاء بجودة املنتج ،وتقليل وقت
االنتظار وتقليل النفقات بشكل كبير.

والكيفية والخبرة لتطبيقها على جميع
قطاعات الوظائف بد ًءا من ورش عمل كايزن
السريعة إلى تحوالت الشركات على مدى
سنوات وكذلك القدرة على تنفيذ رقمنة
اإلدارة املرنة مع شركائنا في تكنولوجيا
املعلومات”.

بوضع ذلك نصب األعين ،ما هي مهمة
املبادئ األربعة الرئيسية؟ وملاذا قرر
الشيشكلي وفيسبوخ إنشاء شركة
مستقلة الستشارات اإلدارة املرنة؟ “أردنا
مساعدة عمالئنا باإلقليم أن يبلغوا مكانة
تويوتا في صناعاتهم فيما يخص تبني
وتنفيذ عقلية اإلدارة املرنة ،وبعبارة أخرى
أردنا لعمالئنا أن يحققوا مفهوم اإلدارة
املرنة والقوة الناعمة فيا يخص عملياتهم
ومؤسساتهم ومنتجاتهم وخدماتهم”.

“كذلك نأمل أن يكون لدينا مختبر كايزن
الخاص باملبادئ األربعة لتطوير تدريبات خاصة
لعمالئنا من الشركات وكذلك مركز تطوير
وبحث إلنشاء محاكات إدارة مرنة وتطبيقات
لتوفير مزيد من الدعم لعمالئنا ونشر ثقافة
اإلدارة املرنة عمومًا”.

ويوضح الشيشكلي أنه لديه تركيز أساسي
ق“ :إننا نعمل على
ال يحيد عنه .وقد ع ّل َ
اإلدارة املرنة فقط وليس غيرها ،لكن فيما
يخص عالم اإلدارة املرنة فإننا نتولى كل
صغيرة وكبيرة .فلدينا املعرفة الفنية

وهو منهاج ثبتت فعاليته ونجاحه .أطلقت
املبادئ األربعة في  ,2010بموظفين اثنين
فقط وهما الشيشكلي وفيسبوخ .واليوم،
لدى الشركة أكثر من  50مستشار وخطط
قدما في النمو في
طموحة للمضي
ً
السنوات القادمة .ويذكر أن الشيشكلي لديه
التصميم على إنشاء شركة عاملية تشارك
في القطاعين الخاص والعام.

“فنحن نود أن نصبح مركزًا فكريًا عامليا
لطريقة تويوتا /اإلدارة املرنة وعقلية كايزن،
وملساعدة عمالئنا على الوصول لطرق
أفضل وأقل هد ًرا لخدمة عمالئهم وفائدة
مجتمعاتهم .صحيح أن هذه أهداف طموحة
لكن علينا البدء في مكان ما ،وهل من
مكان أفضل من البدء بوطن املرء؟ لهذا
تمثل اململكة العربية السعودية محط
تركيزنا األول.
“ونحن على ما حصلناه من خبرة ودعم
عبد اللطيف جميل ،شركائنا في املشروع
املشتركُ ،يمكننا تحقيق طموحاتنا
ومساعدة الكثير من املنظمات في
التحول لإلدارة املرنة لخدمة عمالئنا على
نحو أفضل”.

من-اليسار-لليمين :باتريك فيبسوخ ،فادي محمد جميل ،وسيف الشيشكلي
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رؤى من مجتمع
جميل  -كيف ُيمكننا
االستفادة من
الشراكات ملجابهة
تحديات التنمية
وتخطيها؟
فادي محمد جميل،
رئيس مجتمع جميل الدولي

نشر فادي محمد جميل ،رئيس مجتمع
جميل الدولي ،مقال ضيف على
املدونة اإللكترونية ملعمل
عبد اللطيف جميل ملكافحة الفقر
( )J-PALبمعهد ماساتشوستس
للتكنولوجيا ( )MITحول هذا املوضوع.
ويسر فتح األبواب Opening doors
إعادة نشر املقال هنا ملشاركة هذه
الرؤى من خبرات مجتمع جميل.

خالل معمل عبد اللطيف جميل
لألمن املائي والغذائي العاملي
()J-WAFS؛ و
• ونشر العلم والتعليم على
جميع املستويات عبر معمل
عبد اللطيف جميل العاملي
للتعليم ( )J-WELالذي ُدشن
عام .2017
وملا كان مقر مجتمع جميل في
الشرق األوسط ،فإنه يسرنا العمل مع
معمل عبد اللطيف جميل ملكافحة
الفقر ( )J-PALملشاركة ما لديه من
معرفة وتطبيقها في املنطقة ،وعليه
فإن املعمل يعمل حال ًيا على مشاريع
في مصر ،واألردن ،واملغرب ،واململكة
العربية السعودية وغيرها.

تأسس مجتمع جميل رسم ًيا عام
 ،2003وذلك بغرض مواصلة مسيرة
عائلة جميل على مساعدة املجتمع
ودعمه .فنحن إزاء عالقة طويلة
األمد مع معهد ماساتشوستس
للتكنولوجيا ( )MITمبنية على قناعة
وأفكار مشتركة حول قيمة استحضار
وجمع العقول النيرة العبقرية لتفكر
وتضع حلول ملا ُيجابه مجتمعات العالم
من تحديات مستمرة.

بالنظر إلى عام  ،2017هناك الكثير
لنشيد به:

وشراكتنا مع معهد ماساتشوستس
للتكنولوجيا ( )MITتعمل في املقام
األول على التعامل مع بعض من
املشاكل الرئيسية للقرن الحادي
والعشرين:
• مشكلة الفقر من خالل معمل
عبد اللطيف جميل ملكافحة
الفقر ()J-PAL؛
• مشكلة األمن املائي والغذائي من

لقد تعاونا في شهر أبريل/نيسان
على الجمع بين مسئولي الحكومات
واملنظمات غير الحكومية والقطاع
الخاص في فعالية كبيرة في دبي ،إذ
أعلن معمل عبد اللطيف جميل ملكافحة
الفقر ( )J-PALنيته لزيادة عمله في
املنطقة ،والتركيز على الدراسات الجديدة
التي تدعم توظيف الشباب ونمو القطاع
الخاص في الشرق األوسط.

كذلك شهد شهر نوفمبر/تشرين الثاني،
استضافة معمل عبد اللطيف جميل
ملكافحة الفقر ( )J-PALفعالية في
قاعة عبد اللطيف جميل بالجامعة
األمريكية بالقاهرة ،مصر ،وذلك لتشارك
املناهج واألفكار حول التعامل مع
بطالة الشباب .فإذا ما أخذنا باالعتبار
تعداد الشباب الكبير في املنطقة،
فإن هذه مسألة حيوية ،وبخاصة
في مصر إذ يعاني سدس الشباب
تقري ًبا من البطالة ،وثلث إضافي من
تعداد الشباب ال ُيشارك في التدريب
األكاديمي أو التوظيفي أو املهني.
إذن ،كان التوظيف وتطوير املهارات
وسيظل أحد الشواغل الرئيسية
واملرتكزات األساسية ملجتمع جميل
وأنشطته في منطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا وما حولها .فمنذ عام
 ،2003ساعد باب رزق جميل ،وهو برنامج
يساعد في توفير فرص العمل ،على
إيجاد أكثر من  720,000فرصة عمل
في اململكة العربية السعودية ومصر
واملغرب وتركيا .فنحن نقدم التدريب
واالستشارات املهنية والدعم العملي
ملساعدة األشخاص في الدخول إلى
سوق العمل ،وكذلك التمويل املصغر
واإلرشاد لرواد األعمال صغار السن لبدء
مشروعاتهم وتدشين حياتهم العملية.
و ُيذكر هنا أن باب رزق جميل التوظيف
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أعلنت الشهر املاضي نجاحها في
مساعدة أكثر من  50,000في الحصول
على وظائف في عام .2017
متطلعين بالخير لعام  ،2018فإن لدينا
الحماسة والرغبة الصادقة في دعم
معمل عبد اللطيف جميل ملكافحة
الفقر ( )J-PALعلى زيادة عمله وتنميته.
على سبيل املثال ،سيقوم معمل
عبد اللطيف جميل جميل ملكافحة
الفقر ( )J-PALهذا العام ،وبمساعدة
مجتمع جميل بتناول مسألة االندماج
االجتماعي وكسر دائرة الحرمان بالتركيز
على حواجز االندماج االجتماعي بما
في ذلك التعليم وبطالة الشباب
واإلسكان والهجرة.
تظل الشراكات املتنامية األخذة في
التوسع بين االكاديميين وأصحاب
الخبرات والحكومات واملنظمات غير
الحكومية والقطاع الخاص من كل أنحاء
العالم املفتاح الرئيسي للمشاركة في
أفضل املمارسات ومن ثم النجاح في
التنمية والتطوير .وعالقة مجتمع جميل
مع معمل عبد اللطيف جميل ملكافحة
الفقر ( )J-PALهي أحد هذه الشراكات،
لكننا نستشرف استمرارها في تقديم
إسهامات قيمة في تحديات التنمية
والتطوير في العالم على امتداد عام
 2018وما بعده.
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وسعت عبد اللطيف جميل للمعدات الثقيلة
من نطاق عملها لتشمل وسائل النقل
العام /الجماعي التجارية وذلك بعد إعالن
شراكة استراتيجية في اململكة العربية
السعودية مع ثالث أكبر مصنع في العالم
لألتوبيسات وأحد أهم  500عالمة تجارية في
الصين أال وهي  -أتوبيسات .HIGER
بموجب االتفاقية الجديدة ،فإن
عبد اللطيف جميل سيقدم عدة موديالت من
مركبات  HIGERإلى العمالء في اململكة
العربية السعودية:
• الطراز ( Coachالذي يوفر األمان واالستقرار
والسعر االقتصادي والرفاهية)
• الطراز ( City Busله شعبية وانتشار
واسعين حول العالم لتصميمه الذي
يراعي هندسة الجسم البشري)

• الطراز New Energy Bus and Coach
(مركبات هجينة وكهربية وطاقة نظيفة)
• الطراز ( School Busتوفير أقصى
حماية لألطفال مع نظام التشغيل
الذكي )G-BOS
• الطراز ( Bus for BRTالحافلة األكورديون 18 ،متر)
تدعم هذه الشراكة تطوير النقل العام في
اململكة العربية السعودية في ضوء تنامي
الطلب العام على نقل آمن يسير  -والتي
تمثل أحد األهداف الرئيسية في الرؤية
السعودية  .2030كذلك يتوقع أن يكون لها دور
رئيسي في تطوير إمكانيات ومرافق السفر
املتوفرة للحجاج الذين يزورون مكة ،في
اململكة العربية السعودية للحج والعمرة في
ضوء توقعات الدولة بزيادة عدد الزوار من 6.5
إلى  30مليون بحلول العام .2030

“يسر شركة عبد اللطيف جميل اإلعالن عن هذه الشراكة
مع  ،HIGER Busثالث أكبر مصنع أتوبيسات وحافالت
في العالم .فهذا دليل آخر على مكانتنا بوصفنا شريك
استثماري ُمفضل للشركات الدولية العاملة في اململكة
العربية السعودية واإلقليم.
“إن هذه الشراكة الجديدة ،مع ما نقدمه من أعلى مستويات
إسهاما كبي ًرا قويًا من أجل اململكة العربية
الدعم ،ستمثل
ً
السعودية ذلك أنها تستهدف تحسين قطاع النقل العام
بها مع دعم زيادة عدد الحجيج الذين يزورون البالد”.

اتفاقيات الحافالت الصينية لدعم
خيارات النقل السعودية

حسن م .جميل
نائب رئيس الشركة ونائب رئيس مجلس اإلدارة،
عبد اللطيف جميل

ُيذكر أن  HIGER Busلتصنيع األتوبيسات
تأسست عام  1998في الصين وبلغ إجمالي
أصولها  8.1مليار يوان ولها تمثيل في 130
دولة حول العالم ،وصنعت ما يفوق على
 250,000مركبة على مدار العشرين ()20
عامًا املاضية وسلمت أكثر من 30,000
مركبة خارج الصين بعد تصنيعها في منشأة
اإلنتاج خاصتها التي تبلغ مساحتها 950,000
متر مربع.

(مسجلة أو غير ُمسجلة) تعود ملكيتها الفكرية إلى شركة عبد اللطيف جميل للملكية الفكرية املحدودة.
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ُيذكر أن هذا التحرك تجاه اململكة العربية
السعودية ليس أول مشروع كبير لشركة
 HIGERفي منطقة الشرق األوسط وشمال
أفريقيا وتركيا إذ سبق لها تسليم 500
أتوبيس في الدورة الخامسة عشر لأللعاب
اآلسيوية بالدوحة ،قطر في عام  .2006ولقد
شملت صفقات التصدير الرئيسية األخرى لها
مركبات إلى روسيا وسوريا والجزائر وأنجوال.
سلم  300أتوبيس مدرسي
في عام ُ ،2015
إلى اململكة العربية السعودية في حين تم
بيع  1,581أتوبيس  coachفي مكة على مدار
 5سنوات حتى عام .2017
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صورة جماعية من أحدث فعالية خاصة في قاعة حسين جميل ،جدة ،المملكة العربية السعودية.

احتفاالً باإلتفاقية ،تم اإلعالن عن األمر في
فعالية خاصة بقاعة حسين جميل بجدة،
وحضر اإلعالن مسئولين من وزارة الحج
وعبد اللطيف جميل للمعدات وكذلك
 HIGER Busومندوبين عن مشغلي الباصات
في مكة.
كان من بين الضيوف الدكتور بسام غالم،
نائب وزير شئون النقل ،ووزير الحج والعمرة؛
أسامة سمكري ،املدير العام املساعد لنقابة
النقل ،واملدير العام للشركات؛ د .حمزة غالم،
عميد كلية الهندسة والعمارة اإلسالمية،
بجامعة أم القرى ،والسيد مروان سوليماني،
املدير ،ووزير الحج والعمرة.
علق السيد/محمد عارف شيشتي املدير
اإلداري لشركة عبد اللطيف جميل للمعدات
الثقيلة قائ ً
ال “تتمتع  HIGER Busبحضور قوي

وأضاف  姜海峰جيانج هايفنج ،املدير العام
لشركة  HIGER Busفي الخارج“ :سوف
تؤدي شراكة  HIGERمع عبد اللطيف جميل
للمعدات الثقيلة إلى عالمة تجارية أكثر قوة
وتضمن للعمالء راحة البال”.

بالفعل في اململكة العربية السعودية ذلك
أنها توفر قرابة  %25من وسائل نقل الحجاج
في الحج والعمرة .ونظ ًرا للطبيعة الدولية
لحدثي الحج والعمرة وضخامتهما ،فإن نقابة
وزارة الحج والعمرة (النقابة العامة للسيارات)
ً
شروطا ملزمة صارمة لشركات النقل
تضع
والتي تلبيها أو تتفوق عليها جودة وقيمة
مركبات  HIGERاملرتفعة.
عالوة على ما تقدم ،تلقت  HIGERاعتما ًدا
دول ًيا مكنها من تقديم وطرح أتوبيساتها
في األسواق الراقية عالية الجودة مثل أوروبا
والواليات املتحدة وأستراليا .ومع جمع
ذلك بأفضل دعم وخدمة ما بعد البيع التي
تقدمها عبد اللطيف جميل للمعدات الثقيلة،
فإن العمالء بمقدورهم االستمتاع بأعلى
جودة معروضة”.

 姜海峰جيانج هايفنج ،المدير العام
لشركة  HIGER Busفي الخارج
ملشاهدة الفيديو انقر هنا

ملشاهدة الفيديو انقر هنا

فيديو

فيديو

السيد/محمد عارف شيشتي ،المدير اإلداري
عبد اللطيف جميل للمعدات الثقيلة

(مسجلة أو غير ُمسجلة) تعود ملكيتها الفكرية إلى شركة عبد اللطيف جميل للملكية الفكرية املحدودة.
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برنامج تطوير جديد لرعاية
املهنيين السعوديين في
فلسفة العمل اليابانية
أطلقت عبد اللطيف جميل وشركة اإلدارة
االقتصادية السلسة (،)Lean Management
وشركة املبادئ األربعة خطة جديدة وفي
ضوء تلك الخطة سوف يتم إعداد املواطنين
السعوديين في فلسفة كايزن اليابانية
التي ستساعد على تعزيز الكفاءة
واألداء ،والقضاء على التبذير واإلسراف،
وزيادة املوارد.
سوف يكون هذا البرنامج الدولي متا ًحا للذكور
واإلناث من املهنيين وسيستمر ملدة عامين
بد ًءا من أبريل/نيسان  ،2017وستعقد دورتان
اثنتان له سنويًا .وسيستفيد املشاركون
في البرنامج من التدريب على الوظيفة،
ومن التعرض إلدارة األعمال الدولية ،وكذلك
الخطوات نحو إعدادهم لألدوار القيادية
املستقبلية وسيخضعون لتقييم شهري
ملدة ستة أشهر .في نهاية البرنامج ،قد
ينال املرشحون للبرنامج وظيفة في شركة
املبادئ األربعة بعبد اللطيف جميل ،إذا كان
ذلك مناس ًبا.

فادي محمد عبد اللطيف جميل ،نائب الرئيس
ونائب رئيس مجلس إدارة عبد اللطيف جميل
صرح معلقً ا“ :كما توضح رؤية السعودية
 ،2030فإن ثروتنا الحقيقية تكمن في
طموح شعبنا وإمكانيات الجيل األصغر.
فهم مهندسو مستقبلنا .لذلك فإن
عبد اللطيف جميل تستثمر في املواطنين
السعوديين وتمنحهم هذه الفرصة للتعلم
في بيئة دولية كهذه”.
“فنحن نتيح الفرصة للمواهب السعودية
للتألق والنجاح بعدة طرق ،بما في ذلك
ومنَح تويوتا  -إم
برامج التدريب على اإلدارةِ ،
أي تي ( )Toyota-MITوها نحناآلن نفتح
الباب لتعلم فلسفة كايزن”.
صرَّح سيف الشيشكلي ،املؤسس والشريك
اإلداري لشركة املبادئ األربعة ،قائ ً
ال“ :تأسست
املبادئ األربعة على فكرة مراجعة عمليات
العميل على أرض الواقع أو ما ُيسمى
باليابانية  - gembaومن ثم تصميم حلول
اإلدارة االقتصادية السلسة بحيث تكون

مخصصة وفق احتياجاتهم .ولتحقيق ذلك،
فإننا نحتاج األفراد املناسبين الذين لديهم
الشغف والدافع ملساعدة العميل على
تحقيق تعزيز الكفاءة واالرتقاء باألداء”.

فادي محمد عبد اللطيف جميل ،نائب الرئيس ونائب رئيس
مجلس إدارة عبد اللطيف جميل ،وسيف الشيشكلي ،الشريك
اإلداري لشركة المبادئ األربعة ،في حفل توقيع مشروع
مشترك للمبادئ األربعة في عام .2017

معا على أحد مبادئ اإلدارة
لنلق نظرة ً
االقتصادية السلسة TPM :أو الصيانة
الوقائية الكلية  -كما تراه املبادئ األربعة:
ملشاهدة الفيديو انقر هنا

أناس حقيقيون وقصص واقعية:
تدريب مستمر على جميع املستويات
مســاعدة املوظفين علــى تحقيق إمكانياتهم أحد
مفاتيــح نجاح كل األعمــال .في عبد اللطيف جميل،
ُيمنــح كل فرد من فريقنا الفرصــة للنمو والتقدم والنجاح
 مــن أحدث املوظفيــن حتى أكبرهم وأعالهم منص ًبا.فالتزامنــا املتمثل فــي توفير تدريب فريق العمل وفق
معيار دولي معترف به ُيســاعدنا على إشــراك قوة
العمل واإلبقاء على املوظفين الرئيســيين على
املدى الطويل.
جورج مايكل شو ،املدير اإلداري إلدارة املخاطر في
عبد اللطيف جميل للسيارات ،قد نشأ وتربى في أستراليا.
قبل اإلنضمام إلى عبد اللطيف جميل في  ،2003كان
رئيسا تنفيذيا في ملبورن .ولقد كان يتوقع أن يكون
ً
انتقاله إلى اململكة العربية السعودية خطوة قصيرة
عاما من حياة عملية في
املدة .لكن ،وبعد خمسة عشر ً
عبد اللطيف جميل حافلة بالتطوير وفرص التدريب نجده
استقر بحياته كاملة في جدة.
ويهوي جورج وزوجته االسترخاء على البحر األحمر في
أوقات الفراغ .فمياه البحر الدافئة هي الخيار األمثل
للسباحة والغطس وغوص األعماق.

“عندما سمعنا ألول مرة عند فرصة العمل في
عبد اللطيف جميل ،كان زوجتي قلقة غير متأكدة من هذه
الخطوة الكبيرة في حياتنا .واآلن ،فإنها تحب املعيشة
والحياة في اململكة العربية السعودية ،وكذلك أنا .لقد
تكيفنا مع األمور هنا أسرع مما تخيلنا بكثير.
يمكنني القول بكل أريحية أنني بقيت في
عبد اللطيف جميل أكثر مما توقعت لكن هذه تجربة لم
أكن ألنل مثيلها في مكان آخر .فلقد كانت الشركة بالغة
الروعة منذ أول يوم اجتزت فيه أبوابها .ولقد استثمرت
الشركة في تطويري كثي ًرا وبكل ما تعنيه الكلمة من
محاضرات وندوات وتمويل برامج التدريب املعتمدة التي
حصلت عليها .كذلك كانت هذه فلسفة الشركة وطريقتها
لبقية أفراد فريقي ،وأرى ذلك أساسي للخروج بفريق
سعيد لديه الحافز لإلجادة والتميز.
“الجميع في عبد اللطيف جميل يشعر بالترحيب الشديد
به وأنه محل تقدير كبير .عبد اللطيف جميل كيان ضخم
جدا ،لذا فإننا نتعامل مع العديد والعديد من التحديات
ً
املختلفة واملسائل املتنوعة بما يجعل العمل مميز
وشيق وممتع بدرجة يصعب وصفها .إنه مكان رائع
للعمل بكل ما تحمله الكلمة من معان”.

فيديو
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معمل عبد اللطيف جميل لألمن
املائي والغذائي العاملي
( )J-WAFSفي امليدان:

توفير مياه شرب
مأمونة باستخدام
األخشاب

يتولى روهيت كرانيك ،البروفيســور املساعد
للهندســة امليكانيكية في معهد ماساتشوســتس
للتكنولوجيــا ( ،)MITوإيمي ســميث ،كبير املحاضرين
في معهد ماساتشوســتس للتكنولوجيا ()MIT
بقســم الهندســة امليكانيكية واملدير املؤسس ل
 D-Labsفي معهد ماساتشوســتس للتكنولوجيا
( ،)MITقيــادة مجموعــة من الباحثين أملين في
تدعيم وحشــد الخصائص الطبيعية لخشــب الزيلم
في توفير مياه شــرب مأمونة معقولة التكاليف
للمجموعــات منخفضــة الدخل .ولقد أجرت مجلة
اآلفــاق املفتوحــة حوا ًرا مع روهيت كرانيك وإيمي
ســميث وأعضاء الفريق كيندرا ليث ،وميها هيدج
وأنيش أنتوني حول املشــروع وأهدافه.
س :ما املشكلة األساسية التي تسعون لحلها
خالل ذلك املشروع؟
روهيت :ال يزال الكثيرون حول العالم مضطرون
الستخدام مياه شرب غير مأمونة .ويؤدي ذلك إلى
انتشار أمراض تنقلها املياه ،مع تعرض األطفال دون
عمر الخامسة وكبار السن ملخاطر خاصة جراء ذلك.

روهيت كرانيك ،المدرس المساعد للهندسة
الميكانيكية بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا

“عندما سمعنا ألول مرة عند فرصة العمل في
عبد اللطيف جميل ،كان زوجتي قلقة غير متأكدة
من هذه الخطوة الكبيرة في حياتنا .واآلن ،فإنها تحب
املعيشة والحياة في اململكة العربية السعودية،

وكذلك أنا .لقد تكيفنا مع األمور هنا أسرع مما
تخيلنا بكثير.
ُيمكن القول أن مصادر املياه مأمونة بشكل عام في
الدول املتقدمة .كذلك بإمكان الطبقة املتوسطة
الدخل الحصول على مياه معالجة مركزيًا في الكثير
من املدن بالدول النامية ويمكنهم كذلك تحمل
نفقات وسائل معالجة املياه منزل ًيا بما يجعل
مستويات األمراض املنقولة باملاء غير مرتفعة.
لكن عندما نمضي إلى املناطق الريفية أو املناطق
منخفضة الدخل في الدول النامية ،فإن املياه غير
مأمونة للشرب .و ُيعزى ذلك لعدد من العوامل ،بما
في ذلك غياب الوعي وصعوبة الحصول على تقنيات
معالجة املياه وتكاليفها فض ً
ال عن أمور تخص القبول
االجتماعي .أما نتيجة ذلك فتتلخص ببساطة في
تسبب املياه غير املأمونة في الكثير من الوفيات
سنويًا مع أنه ُيمكن تجنبها.
ويسعى البحث إلى استخدام تكنولوجيا طبيعية
لترشيح املياه وتنقيتها والتي تختلف عن
التكنولوجيات املوجودة باألسواق ،آملين في
تحسين إمدادات املياه املأمونة إلى املجتمعات
الريفية ومنخفضة الدخل.
لقد مكن مشروعنا الذي يرعاه معمل
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عبد اللطيف جميل لألمن املائي والغذائي العاملي
( )J-WAFSالتعاون بين مجموعة كرانيك و.D-Lab
فاملشروع ينطلق من العمل السابق الذي مولته
منحة جيمس فيري االبن ومركز تاتا للتكنولوجيا
والتصميم في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا
قدما في دعم املشروع .وإننا
( ،)MITوالذي يمضي
ً
هيموثان Himmotthan
كذلك ممتنون لجمعية ّ
 ،Societyومعهد علوم الشعب People’s Science
 ،Instituteومؤسسة Pan Himalayan Grassroots
 ،Foundationومؤسسة  ،Tata Trustsومنشآت معهد
ماساتشوستس للتكنولوجيا ( )MITوغيرهم الكثيرين
ممن دعمونا في هذا العمل.
س :كيف يمكن للمجموعات منخفضة الدخل الوصول
إلى مياه شرب مأمونة معقولة التكاليف حاليا؟
إيمي :معظم الناس ،وبخاصة في املناطق الهندية
التي نعمل عليها حال ًيا ،ال يعالجون املاء على
اإلطالق .و ُيعزى معظم ذلك إلى غياب الوعي.
فالناس يحسبون أن املياه نظيفة ألنها تأتي من
الينابيع في الجبال ،لكن تشير اختبارات املياه
والحوارات مع معنيين أساسيين إلى أن املياه ملوثة.
وحتى عندما ُيعالج الناس املياه بأنفسهم فإن
النتائج قد تكون غير موثوقة .فأحيانًا ما يتعرض املاء
سليما أو إذا لم تُغير
إلعادة التلوث إذ لم ُيخزن تخزينًا
ً
املرشحات وفق املعدالت الزمنية املطلوبة لتكون
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في املناطق التي تمثل فيها األمراض املنقولة
باملاء عب ًئا ثقي ً
ال وخطرًا كبيرًا وحيثما يصعب
الوصول إلى طرق معالجة املياه وارتفاع تكلفة
هذه الطرق .ومستوى التكنولوجيا يجعله خيارًا أكثر
مناس ًبا لالستخدام املنزلي أكثر من املستوى
املجتمعي .كذلك يمتاز املنتج بتكاليف دورية
منخفضة وهو ما سيمكن األشخاص من الدفع
عند الحاجة لها ومثال ذلك في أوقات الرياح
املوسمية حين ترتفع مخاطر استخدام املياه
وتعلو مستويات التلوث بها .و ُيذكر هاهنا أننا
بصدد تصميم أجهزة متنوعة مختلفة مخصصة
للحاجات املختلفة ،بمعدالت وسعات مختلفة أو
حتى أحجام استيعاب مختلفة يمكن إلقائها ج ًوا
بسهولة في حالة الطوارئ.

تجري دراسة وفحص بنية األغشية في نسيج الزيلم في فصائل مختلفة من النباتات الستخدامها في ترشيح المياه.
صورة :كريثيكا رامشاندور.

كاملة الفاعلية .واملحصلة النهائية معاناة الناس
سنويًا من أمراض منقولة باملاء رغم إمكانية
تجنب ذلك وتفاديه.
س :ما الحل الذي تقترحونه وكيف يعمل؟
روهيت :عندما تسحب النباتات املياه عبر الجذور
ثم تنقلها إلى األوراق عبر نسيج الزيلم ،فإن ذلك
قد ُيسبب فقاعات في املياه .وللتخلص من هذه
الفقاعات ،فإن النباتات لديها أغشية في الزيلم
ترشحها وتتخلص منها خار ًجا.
ولقد بينا في بحوث سابقة أنه ُيمكن استخدام
بنية أغشية الزيلم نفسها لترشيح املياه
وتصفيته وإزالة البكتريا .لذا فإننا نعمل حال ًيا على
فهم أعمق وأشمل لهذه التكنولوجيا وكذلك
قدما إلى مرحلة نستخدم فيها الفكرة
املضي
ً
نفسها لتصميم مرشحات مياه عملية قابلة
لالستخدام بناء على فكرة عمل الزيلم.
إحدى ميزات استخدام الزيلم أنه ُيصنع من خشب
النُّسغ ،وهو خشب منخفض الدرجة .فهو ليس
غالي أو مكلف مثل خشب القلب الصلب ،بل
ُيمكن القول أنه منتج ثانوي لتجارة األخشاب .لذا
لدينا مادة الترشيح الجاهزة هذه بدالً من الحاجة
لتصنيع غشاء صناعي أو أنبوب ترشيح.
وكل ما نحتاجه هو معالجة بسيطة لتحويله إلى

عنصر ترشيح ال يكلف سوى بضع سنتات.
س :كم يكلف كل مرشح؟
روهيت :سيتكون مرشح الزيلم من جهاز ترشيح
يبيت فيه عنصر الترشيح بالزيلم .وملا كان الزيلم
مادة عضوية ،فإنه سيتحلل بمرور الوقت لذا ثمة
حاجة الستبدال عنصر الترشيح كل أسبوع مث ً
ال
وعندها ُيمكن استعماله كوقود مث ً
ال .ومع أنه
ثمة العديد من التصاميم املختلفة املحتملة
للمرشح ،فإن الدراسات امليدانية تشير أن
املستخدمين سيفضلون جهازًا يتراوح ثمنه بين
 10-15دوالر أمريكي مع تكلفة استبدال أسبوعية
أقل من  40سنت .باملقارنة ،معظم املرشحات
املتوفرة حال ًيا تكلف ما بين  15-25دوالر أمريكي
وتتكلف أنابيب الترشيح ما بين  5-10دوالر يجرى
استبدالها كل بضعة أشهر .لذا نتوقع ملرشح
الزيلم أن يكون أكثر اقتصادية حتى مع الحاجة
لالستبدال األسبوعي نظرًا ألن عنصر الترشيح ال
يكلف سوى سنتات قليلة .فالناس في الشرائح
االقتصادية الدنيا يفضلون دفع سنتات قليلة
كل أسبوع على دفع مبلغ أكبر كل أشهر قليلة.
وعالوة على ذلك ،فإن كون الزيلم مادة طبيعية
يجعله اجتماعيا أكثر قبوالً من إضافة مواد
كيميائية إلى املاء.

س :ماذا ُيمثل ذلك للمناطق التي تعاني
شديدا في املياه مثل الشرق األوسط
نقصا
ً
ً
وشمال أفريقيا؟
روهيت :إن تقنيات ترشيح املياه تُخصص الحتياجات
جودة املياه في منطقة بعينها .ويبقى أن توافر
املياه وجودتها مرتبطين ببعضهما ألنه إذا كان لديك
مياه ملوثة فهي ليست مفيدة أو نافعة .بعبارة
أخرى ،إن تكنولوجيا ترشيح الزيلم لن تغير كمية
املياه في منطق ٍة ما لكنها ستغير الكمية التي
يمكن استهالكها بأمان.
س :ما هي أكبر التحديات في هذه املرحلة،
وكيف يمكنكم مواجهتها؟
روهيت :يتعين بداية فهم هذه التكنولوجيا
فهما كام ً
ال شاف ًيا ومن ثم تطويرها إلى مرحلة
ً
ُيمكن فيها تصميم مرشحات مياه عملية قابلة
لالستخدام .علينا كذلك تخصيص وقتًا وجه ًدا لفهم
ما يجعل هذه تكنولوجيا نافعة بحق .وما هي
أفضليات األشخاص الذين سيستخدمون هذا الجهاز؟
إننا إزاء مشروع استكشافي نظرًا لتوفر عدة حلول
ملعالجة املياه ،وكل من هذه الحلول له ميزاته
وعيوبه ونقاط القوة وجوانب القصور ،وفي خضم
تماما
ذلك فإننا نجد أنفسنا أمام شيء مختلف
ً
عن كل الحلول األخرى املتوفرة.
س :هل ستكون مدة التمويل كافية إلتمام بحثك؟
روهيت :نأمل أن نبلغ خالل فترة هذا التمويل مرحلة
انطالق هذه التكنولوجيا .ونعني بذلك فهم جيد

إقامة ورشة عمل في ُأوتَا َرا َخنْد لفهم المستخدمين المحتملين .صورة :معمل  D-Labفي معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (.)MIT

للمستخدمين والتغير السلوكي وكذلك الوصول
بهذه التكنولوجيا إلى نموذج عمل فعال موثوق
قابل لالستخدام.
فإذا ما بلغنا هذه املراحل الجوهرية وكان لدينا
خطة طريق واضحة للتصنيع ومزيد من التطوير
فإن املرحلة التالية ستكون إطالق هذه
التكنولوجيا باألسواق.
س :برأيك ،ما أقرب موعد سنرى فيه املنتج
مطروحًا في األسواق؟
روهيت :نعمل على املشروع في إطار أنها
تكنولوجيا مفتوحة املصدر إذ سنوفر قدر من
املعرفة األساسية واألسس حول كيفية صنع
مرشحات الزيلم وتصميماتها املمكنة .عند ذلك
ُيمكن للمستخدمين النهائيين واملطورين على

اختالفهم توجيه األمر أكثر ليناسب احتياجاتهم.
وفيما يخص الوقت املطلوب لطرح املنتج
باألسواق فهذه يكتنفها الكثير من التكهن .قد
تكتمل األمور في نحو عامين لكن يصعب ج ًدا
معرفة كيفية سير األمور على أرض الواقع.
فنحن من جهة نحتاج لتحضير الفرق املناسبة،
وإعداد رواد األعمال وشركاء العمل والتعامل مع
الكثير من األمور التشريعية والتنظيمية .لذا فإننا
نأمل أن يفتح هذا الجزء من املشروع الباب لباقي
األمور كي تسير على ما ُيرام ومن ثم اكتساب
اهتمام شريحة واسعة من الناس لالنطالق نحو
نجاح املشروع.

س :برأيك ،أين ترى مرشحات الزيلم أنجح
وأكثر مناسبة؟
روهيت :ستكون املرشحات أكثر مناسبة وتأثيرًا
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تجمع الخبراء في األسبوع
 #2لفعالية مختبر
عبد اللطيف جميل
العاملي للتعليم ()J-WEL
اجتمع الخبراء من أنحاء العالم في معهد
ماساتشوستس للتكنولوجيا ( )MITفي الواليات
املتحدة في شهر مارس في فعالية األسبوع الثاني
ملختبر عبد اللطيف جميل العاملي للتعليم (،)J-WEL
الذي ينظمه مختبر عبد اللطيف جميل العاملي
للتعليم (.)J-WEL
ويهدف األسبوع إلى تعزيز الشراكات وتبادل املعرفة
بين الجهات األكاديمية واملنظمات غير الحكومية
واملنظمات اإلقليمية ومتعددة األطراف والقطاع
الخاص وغير ذلك من املنظمات في هذا املجال.

االبتدائي والثانوي والتعليم العالي وتعلم بيئة
العمل .ولقد شمل الحضور أصحاب الخبرات والقيادات
في التعليم الجامعي ،وقادة الصناعة ،واملعلمين
واملسئولين الحكوميين ورؤساء املؤسسات الرائدة.
يأتي أسبوع مختبر عبد اللطيف جميل العاملي للتعليم
( )J-WELبعد إطالق مبادرة مختبر عبد اللطيف جميل
العاملي للتعليم ( )J-WEL 2017بين مجتمع جميل
ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ( ،)MITوالذي
يهدف إلى إحداث نهضة تعليمية في العالم أجمع.

ضمت الفعالية التي امتدت أربعة أيام أكثر من 100
مشارك من  21دولة منها مث ً
ال البرازيل ،والصين والهند
واليابان ،واململكة العربية السعودية ،واإلمارات العربية
املتحدة والواليات املتحدة.

صرّ َح فادي محمد جميل ،رئيس مجتمع جميل الدولية،
قائ ً
ال“ :التعليم والتعلم هما ركيزتا التنمية ،وبناء
اقتصاديات قوية ومتنوعة ،وخلق الفرص واالزدهار -
وهي بدورها األهداف الرئيسية لرؤية اململكة العربية
السعودية  ،2030وطموح الحكومات حول العالم.

وكان محور فعالية هذا العام “مجتمعات تعلم
املستقبل” والذي شهد مناقشة األطراف من مجاالت
وأطراف متنوعة ألفكار الدفع بالتعليم والتعلم لألمام
في الشرق األوسط خاصة والعالم األوسع ،مع التركيز
على مثلث أولويات مختبر عبد اللطيف جميل العاملي
للتعليم ( )J-WELوهي ما قبل املدرسة والتعليم

نجمع عبر مختبر عبد اللطيف جميل العاملي
للتعليم ( )J-WELثراء وجهات النظر واملقاربات
من جهة ،واملعرفة والخبرة من جهة أخرى ملواجهة
التحديات التي تواجه التع ُلم على كل املستويات،
ولتطوير حلول حقيقية فعالة ناجحة ُيمكنها النهوض
بالتوظيف وخلق املزيد من الفرص للجميع”.

ملشاهدة الفيديو انقر هنا
فيديو

“سنشيد عبر مختبر عبد اللطيف جميل العاملي للتعليم ( )J-WELعالقات تعاون جديدة قوية دائمة
معا مستخدمين األصول التي ُطورت في معهد ماساتشوستس
فيما نتعلم ونتشارك ونتدرب ً
للتكنولوجيا ( )MITمع االستفادة من املجتمع الذي شد أواصره مختبر عبد اللطيف جميل العاملي
للتعليم (.”)J-WEL
سانجاي إي سارما؛ بروفيسور الهندسة امليكانيكية في فورت فالورز ودانييل فورت فالورز ونائب رئيس مجتمع التعليم املفتوح
بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ()MIT
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4.0
Weapons of mass destruction

Extreme weather events

Natural disasters

Failure of climate-change
mitigation and adaptation
Water crises

Cyberattacks

Biodiversity loss and
ecosystem collapse

Food crises

Large-scale
involuntary migration
Man-made environmental
disasters

Terrorist attacks

Data fraud or theft

Spread of infectious
diseases

Interstate conflict

Failure of national
governance

3.5

3.40
average

Critical information
infrastructure breakdown

Profound social
instability

Fiscal crises

Unemployment or
underemployment

Failure of regional or
global governance

Asset bubbles in a major
economy

Failure of critical
infrastructure

State collapse or crisis

Failure of financial
mechanism or institution

Energy price shock

Adverse consequences of
technological advances

Failure of urban planning

Illicit trade
Deflation

4.0

4.5
plotted
area

5.0

Categories

تدفقات املياه خالل تقرير
املخاطر العاملية في املنتدى
االقتصادي العاملي 2018
قام بإعداده أندي ستون ،مختبر عبد اللطيف جميل لألمن املائي والغذائي العاملي ()J-WAFS
شهد شهر يناير اجتماع  2500مندوب و 70من قادة العالم
من  100دولة مختلفة وقد تخطوا أصعب العقبات والعواصف
الثلجية لالجتماع في دافوس في سويسرا في املنتدى
االقتصادي العاملي ( .)WEFولعل هذا املناخ القاسي مثل
بمفارقة غريبة خلفية مشهد الجلسات املزمع عقدها ،والتي
كانت تركز على مزيج من التحديات االجتماعية واالقتصادية
والبيئية التي ُيمكن الوقوف عليها في أنحاء العالم ،والتي
تشمل بالتبعية األحداث املناخية الشديدة التي ُيسببها
تغير املناخ.

ولقد حلت املخاطر البيئية محل الصدارة في املشاكل الخطيرة
هذا العام ،مع كوارث املياه كخامس أشد املخاطر العاملية،
بعد أسلحة الدمار الشامل ،والحوادث املناخية بالغة الشدة
والكوارث الطبيعية واإلخفاق في الحد من آثار التغير املناخي
والتكيف معها.

كان تقرير املخاطر العاملية ،الصادر عن املنتدى االقتصادي
العاملي مؤخرًا بوصلة نقاشات األسبوع ،ولقد جمع هذا التقرير

لكن كوارث املياه ال توجد من فراغ .فاملياه ،في حقيقة األمر،
عنصر جوهري مؤثر في الكثير من املخاطر العاملية التي ركز

نتائج رصد رأي  1,000من الخبراء وصناع القرار الذين تولوا تقييم 30
من املخاطر العاملية في ضوء الظروف الجيو-سياسية الحالية
لتصنيف احتمالية وإمكانية تأثيرها في نطاق  10سنوات مقبلة.

Environmental
Geopolitical
Societal
Technological

3.48
average

5.0

1.0

Economic

3.0

Unmanageable inflation

Impact

3.0

2.5

Likelihood

Top 10 risks in terms of

Impact

Top 10 risks in terms of

Likelihood

Weapons of mass destruction

1

Extreme weather events

1

Extreme weather events

2

Natural disasters

2

Natural disasters

3

Cyberattacks

3

Failure of climate-change mitigation and adaptation

4

Data fraud or theft

4

Water crises

5

Failure of climate-change mitigation and adaptation

5

Cyberattacks

6

Large-scale involuntary migration

6

Food crises

7

Man-made environmental disasters

7

Biodiversity loss and ecosystem collapse

8

Terrorist attacks

8

Large-scale involuntary migration

9

Illicit trade

9

Spread of infectious diseases

10

Asset bubbles in a major economy

10

Source: World Economic Forum Global Risks Perception Survey 2017–2018.
Note: Survey respondents were asked to assess the likelihood of the individual global risk on a scale of 1 to 5, 1 representing a risk that is very unlikely to happen and 5 a risk
that is very likely to occur. They also assess the impact on each global risk on a scale of 1 to 5 (1: minimal impact, 2: minor impact, 3: moderate impact, 4: severe impact and
5: catastrophic impact). See Appendix B for more details. To ensure legibility, the names of the global risks are abbreviated; see Appendix A for the full name and description.

عليها املنتدى االقتصادي العاملي في
التقرير بما في ذلك اإلخفاق في تخفيف
آثار تغيير املناخ ،وأزمات الطعام وفقدان
التنوع البيولوجي والهجرة القسرية وانتشار
األمراض املعدية وغير ذلك الكثير .بل إن
موجز التقرير التنفيذي ُيقر بقصور قائمة
مرتبة على استيعاب هذا التعقيد :ويعلق
كالوس شواب ،الرئيس التنفيذي ملجلس
إدارة املنتدى االقتصادي العاملي ،والرئيس
بورجي بريندي عن األمر “ال يسع اإلنسانية
التعامل مع تعددية التحديات التي تُجابهنا
سواء بالتتابع أو منفصلة عن بعضها
البعض” .ثم ُيعقبان بنداء للعمل :بقدر
ما تزداد املخاطر العاملية تركي ًبا وتداخ ً
ال
وتصاع ًدا ،فإن استجابتنا يتعين أن تكون
متصلة وممتدة عبر األنظمة العاملية الكثيرة
التي تُشكل العالم”.

وثمة برنامج في معهد ماساتشوستس
للتكنولوجيا ( )MITيقوم باملتابعة على
هذه الدعوة ،وهو برنامج قائم على
منهج يتخطى الحدود لتحديات األنظمة
العاملية للمياه والغذاء .ويقصد بذلك
مختبر عبد اللطيف جميل لألمن املائي
والغذائي العاملي ( )J-WAFSالتابع ملعهد
ماساتشوستس للتكنولوجيا الذي يمثل
جهد مؤسسي كامل موسع للتعامل مع
الضغوط الجماعية التي تهدد أنظمة املياه
والغذاء حول العالم .فمنذ تدشين مختبر
عبد اللطيف جميل لألمن املائي والغذائي
العاملي ( )J-WAFSفي  2014واملعهد
معني ومنشغل بأبحاث املاء والغذاء في
معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ()MIT
في عدة طرق ،بما في ذلك البحث واملنح
التجارية وزماالت الطالب الخريجين وورش
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عمل الخبراء الدوليين .ومنهجنا للتعامل مع
التحديات العاملية يتمحور حول التركيز على
الحلول :ويشمل ذلك مث ً
ال نشر التقنيات
الفعالة والبرامج الناجحة والسياسات املؤثرة
التي سيكون لها تأثير دولي ملموس في
إطار استجابة البشرية وتكيفها مع تعداد
سكاني مطرد النمو والزيادة على ظهر
كوكب أخذ في التغير.
لدينا في معمل عبد اللطيف جميل لألمن
املائي والغذائي العاملي ( )J-WAFSوعي
عميق حقيقي بتدفقات املياه أو باألحرى
تأثيرها وتقاطعها في عدة تحديات عاملية
املستوى .وهذا هو أحد الدوافع ملنهاجنا
متعدد االختصاصات ،والسبب في أن يكون
معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ()MIT
حيث التعاون بين التخصصات أمر شائع،
هو التربة الخصبة املميزة لألبحاث املعنية
بحلول أنظمة املاء والغذاء.
ولنأخذ مث ً
ال عالقة املاء بالبند رقم أربعة
على القائمة؛ أال وهو اإلخفاق في تخفيف
آثار تغيير املناخ والتكيف معها .فواحد
من املشاريع التي يمولها معمل
عبد اللطيف جميل لألمن املائي
والغذائي العاملي ( )J-WAFSقد يكون
مؤثرًا وبالغ الفعالية .ويستحضر هذا ذكر
اثنين من أبرز العاملين في املجال وهما
سوزان سولومون ،بروفسور بمعهد
ماساتشوستس للتكنولوجيا ( )MITوأحد
رواد علم الغالف الجوي وعضوة الفريق
الحكومي الدولي املعني بتغير املناخ
( )IPCCوكينيث سترزيبيك ،عاملة باحث
في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا
( )MITوالذي كان لعمله في الهندسة
والتخطيط ملصادر املياه وإدارتها تأثيرًا عامل ًيا.
فلقد وضعا معا نموذ ًجا زراع ًيا يقدر إنتاج
املحاصيل في أفريقيا بناء على معطيات
ومجهدات درجات
املياه وجودة التربة ُ
الحرارة ذات الصلة بتغير املناخ .أما البيانات
ُ
املستخدمة في هذا النموذج فتمثل 122
تصور مناخي مستقبلي ،واملالحظات
الناتجة توفر توقعات دقيقة لتأثيرات التغير
املناخي على أفريقيا .وباستخدام هذا
النموذج ،فإن الفريق بمقدوره تقييم توقعات
إنتاجية جملة من املحاصيل وكذلك تأثير
التغير املناخي على العجز في مصادر املياه
بشكل أوسع .كمثال ،في أحد التطبيقات
دمج فريق البحث نموذج املحاصيل به مع
نموذج إلدارة املياه لتصور وتوقع توافر
املياه والطلب في أكبر أحواض األنهار في
أفريقيا أال وهو نهر الكونجو ،ونهر النيجر،
ونهر النيل ،ونهر السنغال ،ونهر أوبر أورانج
وفولتا وزامبيا .وتشير النتائج إلى التوجهات
اإلقليمية والقومية في شأن إتاحة املياه
في معرض االستجابة للضغوط اآلنية
لتغير املناخ ،وزيادة عدد السكان والتوسع
في الطاقة الكهرومائية والري املوسع.
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Figure II: The Risks-Trends Interconnections Map 2018

Trend Interconnection Map

فاملعرفة املكتسبة من هذه النتائج قد
تُساعد صناع السياسة اإلقليميين في
تأقلما وأنظمة
التخطيط ملمارسات زراعية أكثر
ً
بنية تحتية للمياه أكثر فاعلية من حيث
التكيف مع تغير املناخ.
كما يوضح املثال السابق ،فإن ثمة عالقة
واضحة بين املاء وأزمات الغذاء التي تحل
في املركز السابع من التقرير .فاملاء عنصر
جوهري ألنظمتنا الغذائية بداية من املزرعة
وحتى املنضدة .والحقيقة أن أعضاء املنتدى
االقتصادي العاملي عرفوا املزيد عن هذه
الصلة من خبراء معهد ماساتشوستس
للتكنولوجيا ( )MITبما في ذلك البروفيسر
جون لينارد ،مدير معمل عبد اللطيف جميل
لألمن املائي والغذائي العاملي (،)J-WAFS
في جلسة عقدت في االجتماع السنوي
للمنتدى االقتصادي العاملي بدافوس عام
 .2015فلقد ناقش بروفسير لينارد الضغوط
املتزايدة على موارد املياه العاملية بما
في ذلك الغذاء .و ُيعلق البروفسير قائ ً
ال
“إن الضغوط على املياه لها صلة مباشرة
بإنتاج الغذاء .فأكثر من  70%من مسحوب
املياه العذبة يوجه إلنتاج الغذاء فيما كان أثر
مسحوب املياه مدم ًرا”.
ومنذ ذلك الوقت ،قام معمل
عبد اللطيف جميل لألمن املائي والغذائي
العاملي ( )J-WAFSبتمويل عد ًدا من مشاريع
األبحاث التي تركز على محور املياه  -الغذاء.
فمث ً
ال يعمل عدة محققين رئيسين في
معمل عبد اللطيف جميل لألمن املائي
والغذائي العاملي ( )J-WAFSعلى تطوير
أدوات تزيد من تكيف املياه ألغراض الزراعة.
وكريستوفر نيتل ،البروفيسر بمدرسة
سلون لإلدارة في معهد ماساتشوستس
للتكنولوجيا ( ،)MITيعمل في كاليفورنيا
ويتخذها مقرًا لالختبارات لفحص كيف يمكن
إلنشاء أسواق املياه تحسين إدارة موارد
املياه ،وزيادة الكفاءة والحد من الصراعات
املحلية واإلقليمية حول استخدام هذا
املورد املشترك .كذلك تجدر اإلشارة إلى كريبا
فاراناسي ،البروفيسور املساعد بالهندسة
امليكانيكية الذي يعمل على تطوير رذاذ

زراعي جديد يستخدم جزيئات مشحونة
لتحسين ممارسات استخدام املبيدات ومنع
تلوث التربة وسطح املاء واملياه الجوفية .أما
ستيفن جرافيس ،البروفيسور بكلية سلون
لإلدارة ،وبيش سانيال ،البروفيسور في قسم
معا
الدراسات الحضرية والتخطيط ،فيعملون ً
لتقييم كيفية تأثير توسعة الخدمات الزراعية
على تبني  -أو غياب النفاذ إلى  -تكنولوجيا
الري من قبل املزارع الصغيرة .وتركيزهم
الحالي على دولة السنغال ،إذ يعملون على
تقييم مدى قدرة املزارع الصغيرة ذات املعرفة
بتكنولوجيا الري على دعم الجهود العامة
لتوسعة الري إلى املزارع الصغيرة لحمايتها
من الجفاف وزيادة اإلنتاجية.
يمثل انتشار األمراض املعدية الخطر العاشر
على قائمة املنتدى االقتصادي العاملي
في حين أن املياه أحد النواقل املمكنة.
وأحد املشاريع التي يمولها معمل
عبد اللطيف جميل لألمن املائي والغذائي
العاملي ( )J-WAFSتهدف إلى مجابهة هذا
التحدي من خالل حلول صغيرة معقولة
التكاليف لصالح املجتمعات الريفية النائية.
كانت هذه التكنولوجيا قد طورت خالل
التعاون بين روهيت كرانيك ،البروفيسور
املساعد للهندسة امليكانيكية ،وإيمي
سميث ،مؤسس  .MIT D-Labولقد
توصل الفريق إلى ابتكار مرشح مياه من
أوعية الزيلم بالشجر ،أحد املوارد املتجددة
املستدامة .بتطبيق استراتيجية التصميم
املعتمدة على متطلبات املجتمع التي
يشتهر بها  ،D-Labطور الفريق نموذج أولي
يستخدم شرائح صغيرة من أوعية زيلم
الخشب مثبتة في جهاز ُيمكنه تنقيه مياه
الشرب من البكتريا بفعالية.
لتشجيع التصنيع املحلي وانتشار استخدام
هذا املرشح غير املكلف فإنه سيكون
مفتوح املصدر للحصول عليه ما أن تكتمل
عمليات التصميم .وبهذا سيتمكن القاطنون
بأي منطقة تحتاج مياه شرب آمنة يسيرة
معقولة التكاليف من استخدام هذه
التصاميم لبناء أعمالهم وتنميتها حول مرشح
الزيلم بحيث تظل الفائدة الصحية واالقتصادية

Figure 2: The Risks-Trends Interconnections Map 2018
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بشدة أو إزالة هذه املخاطر العاملية.
وها نحن أوالء إزاء جهود العديد والعديد من
األطراف في العالم في مسيرة نسج شبكة
الحلول املأمولة .القائم بتمويل معمل
عبد اللطيف جميل لألمن املائي والغذائي
العاملي ( ،)J-WAFSمحمد عبد اللطيف جميل
خريج معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا
( ،)MITقدم الدعم لعدد كبير من األنشطة
الخيرية في مجاالت توفير الوظائف ،والتنمية
العاملية ،والفنون والثقافة ،والتعليم خالل
منظمته االجتماعية مجتمع جميل .كذلك
توجه هذه الطموحات االجتماعية لهذه
املبادرات األنشطة التجارية ألعمال
عبد اللطيف جميل ،وبخاصة خالل
االستثمارات املوجهة للتحديات العاملية
مثل الطاقة املتجددة ودعم التنمية في
إقليم الشرق األوسط وشمال إفريقيا

Fiscal crises

يعمل معمل عبد اللطيف جميل لألمن
املائي والغذائي العاملي (،)J-WAFS
وبالتعاون مع أفراد ومؤسسات كهذه ،على
توفير حلول متكاملة بينية املجاالت إلى
شبكة التحديات املعقدة التي نواجهها.
ملعرفة املزيد عن معمل عبد اللطيف جميل
لألمن املائي والغذائي العامليُ ،يرجى
زيارة موقعنا اإللكتروني.
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وتركيا .فتوفير حلول املياه على سبيل
املثال هي أحد أعمال عبد اللطيف جميل.
وتعمل “أملار لحلول املياه” ،على تحديات
ندرة املياه وجودتها خالل تطوير بنية تحتية
متكاملة تشمل مشاريع تحلية املياه وإعادة
استخدامها وتحليتها للقطاعات الصناعية
والبلدية.
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أندي سوتون هي مدير البرنامج والتواصل ملعمل
عبد اللطيف جميل لألمن املائي والغذائي العاملي في معهد
ماساتشوستس للتكنولوجيا ( .)MITوتتولى أندي اتصاالت
وتواصل معمل عبد اللطيف جميل لألمن املائي والغذائي
العاملي ( ،)J-WAFSوتشرف على استراتيجيات اتصاالت املعمل
الشاملة وتنسيق االتصال بالجهات املعنية املختلفة .كذلك
تدعم أندي أنشطة معمل عبد اللطيف جميل لألمن املائي
والغذائي العاملي ( )J-WAFSاملتنوعة بما في ذلك ورش العمل
والفعاليات واملقترحات الخارجية ومنح املعمل وبرامج الزمالة.

Source: World Economic Forum Global Risks Perception Survey 2017–2018.
Note: Survey respondents were asked to select the three trends that are the most important in shaping global development in the next 10 years. For each of the three trends
identified, respondents were asked to select the risks that are most strongly driven by those trends. See Appendix B for more details. To ensure legibility, the names of the
global risks are abbreviated; see Appendix A for the full name and description.

لهذه التكنولوجيا محلية باألساس.
يوضح تقرير املنتدى االقتصادي العاملي في
خريطة الترابط الداخلي التجاهات املخاطر
سلطت عليها
شبكة العالقات بين  30أزمة ُ
األضواء في دافوس .فهي ترسم صورة
ساحقة .فإذا ما تخيلت املاسات امللونة كخرز

املسبحة ،فإن جذب أحدها سيسبب الريب
الضغط على األخريات من خلفها ،مع نتائج
كارثية .ولنتخيل اآلن شبكة أخرى على ذات
القدر من التوسع واألهمية أال وهي شبكة
الحلول .إن النجاح في تنفيذ عدد كبير من
نقاط الحل متعددة الصالت من شأنه التقليل

(مسجلة أو غير ُمسجلة) تعود ملكيتها الفكرية إلى شركة عبد اللطيف جميل للملكية الفكرية املحدودة.
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فن جميل تكشف
النقاب عن شراكة
جديدة لتوسعة نطاق
عملها وآثارها

يشمل مستقبل فن جميل الرائع برامج
جديدة ومبادرات إقامة وتوسيع نطاق
العمل الدولي وذلك بعد االتفاق على
شراكة كبرى مع مؤسسة دلفينا ،ومقرها
لندن ،املصممة لتوسعة نطاق عمل وأثر
كلتا املنظمتين حول العالم.
وبموجب شروط االتفاقية ،فإن فن جميل
سيكون بمقدورها الوصول إلى شبكة
مؤسسة دلفينا وخبرتها في إدارة املقرات
الفنية في حين تستفيد مؤسسة دلفينا من
التفكير االستراتيجي الذي يمكن ويدعم فن
جميل واملنظمة الشقيقة مجتمع جميل.
كذلك سوف ينضم فادي جميل ،رئيس فن
جميل ،إلى مجلس أمناء مؤسسة دلفينا.
ولسوف يساهم فادي جميل مع املديرة
التنفيذية لفن جميل ،أنطونيا كارفر ،في
تشكيل مستقبل مؤسسة دلفينا القريب
واملتوسط .كذلك تم تعيين أرون سيزر،
مدير مؤسسة دلفينا ،كبير مستشارين
في فن جميل.
وصرح فادي جميل“ :طاملا أعجبنا
بعمل مؤسسة دلفينا ومؤسستها،
 ،Delfina Entrecanalesالتي قامت برعاية
عاما .ونذكر ها هنا
الفنانين ألكثر من ً 30
كيف أن قصر كاثرين احتضن الفنانين في
لندن ،خاصة الفنانين من الشرق األوسط.
“تتشارك فن جميل ومؤسسة دلفينا قيم
متمحورة حول الفنان ومرتكزة حول االلتزام
بالقدرة االستثنائية للفنون للخروج بأفكار
وتيسير التبادل بين املشاركين واملهنين،
وبين الفنانين والجمهور ،وبين التخصصات
ودائما ما تعاونت
املتباينة ومدارس الفكر.
ً
فن جميل مع املنظمات ذات التفكير
املماثل إليجاد فرص للفنانين من الشرق
األوسط؛ مما يجعل هذه الشراكة فصال جديدا
مهما للمنظمتين “.

فن جميل لها مقران أساسيان في دبي
وجدة .وتمتد برامجها من الحفاظ على التراث
إلى معارض الفنون املعاصرة ،بينما تظل
األبحاث وفرص التعلم في القلب من هذه
الفلسفة .وتشمل شراكات فن جميل طويلة
األجل متحف املتروبوليتان للفنون (نيويورك)
ومتحف فيكتوريا وألبرت (لندن).

واآلن تمضي فن جميل ومؤسسة
دلفينا في شراكة في عدد من املشاريع
املنفصلة والتي تشمل لجان ومعارض
وفعاليات مشتركة.
ملشاهدة الفيديو انقر هنا
فيديو

أما مؤسسة دلفينا ،والتي تأسست في
 ،2007فهي أكبر مزود لإلقامات واألماكن
الفنية الدولية في لندن.
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ريادة التميز
في خدمة
العمالء -
من جدة
إلى الصين
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“China emerges as world’s auto epicenter - Politics- msnbc.com”. MSNBC. 2009-05-20.
Archived from the original on 19 May 2009. Retrieved 2009-05-25.
“More cars are now sold in China than in America”. The Economist. 2009-10-23.
“China car exports up almost 50 percent in 2011”. Inautonews.com. 2012-01-20. Retrieved 2014-01-05.

فنيو تشنغدو يحتفلون!

بعد قرابة  20عامًا من العمل في سوق السيارات
الصينية ،يظل التزام عبد اللطيف جميل بوضع
املستهلك أوالً هو ما ُيكسبها سمعة تفخر
وتزهو بها.

1
2

3

كلمة “كبير” ال تغطيه حتى .بل إنه قد كان السوق
األكبر في العالم بالقياس على مستوى إنتاج
السيارات منذ عام  ]4[]3[]2[]1[.2008منذ عام ،2009
يتجاوز إنتاج الصين السنوي من السيارات إنتاج االتحاد
األوروبي أو إنتاج الواليات املتحدة واليابان مجتمعين.
فالحكومة الصينية ترى في صناعة السيارات ،بما في
ذلك قطاع قطع غيار السيارات ،أحد أعمدة الصناعات
في البالد .تستمر الصين بأن تكون من أكبر أسواق
السيارات في العالم بمبيعات تزيد على  28مليون
وحدة في عام  ،2016بمعدل نمو سنوي بلغ  9%عن
عام ( 2015ووفقً ا للوكالة الصينية لسيارات الركاب
( ،)CPCAفإن متوسط معدل نمو مبيعات السيارات
الجديدة في الصين بلغ  7%سنويًا بين عامي 2013
و ،2017فيما حققت مبيعات السيارات املستخدمة
عن الفترة نفسها معدل نمو بلغ  10%سنويًا .).كذلك
تتوقع الحكومة الصينية املركزية أن يصل إنتاج الصين
من السيارات  30مليون وحدة بحلول عام  2020و35
مليون وحدة بحلول عام .2025

2014

2015

2016

إجمالي عدد وحدات السيارات كاملة التصنيع لإلنتاج املحلي

23,491,900

24,597,600

28,028,000

إجمالي عدد وحدات إنتاج سيارة الطاقة الجديدة

74,763

340,471

517,000

إجمالي عدد وحدات السيارات الكاملة التصنيع املصدرة

950,000

755,500

708,000

إجمالي عدد وحدات السيارات الكاملة التصنيع املستوردة

1,430,000

1,101,900

1,041,000

إجمالي عدد وحدات السيارات الكاملة التصنيع املستوردة
من الواليات املتحدة

291,690

307,425

235,760

إجمالي حجم السوق من حيث عدد الوحدات

22,833,590

24,944,000

28,361,000

إجمالي حجم السوق = (إجمالي اإلنتاج المحلي  +الواردات)  -الصادرات) .المصادر :أطلس التجارة العالمي ،MIIT ،الجمعية الصينية لمصنعي السيارات

تهدف مبادرة الحكومة “صنع في الصين  ”2025إلى
االرتقاء بصناعة البالد من اإلنتاج الكثيف منخفض
التكاليف إلى التصنيع املتقدم ذو القيمة املضافة
األعلى .وتمنح املبادرة األولوية لعشرة ()10
قطاعات ،بما في ذلك قطاع السيارات .وبالنظر إلى
حجم الصناعة وأهميتها ،فإنه ال عجب أن يمثل خيار
املستهلك االهتمام األول ومركز الثقل ،لذا فإن بلوغ
مستوى خدمة عمالء مذهل ليس عم ً
ال عاديًا على
أي مستوى.

بالنسبة لعبد اللطيف جميل للسيارات في الصين،
والتي تحتفل الحقًا هذا العام بالذكرى العشرين
النطالقها ،فإن السوق الصينية كانت بيئة عمل مثيرة
سريعة اإليقاع والتغير .ولقد كانت هذه البيئة بدورها
مجاالً خص ًبا حقق فيه التزام عبد اللطيف جميل بخدمة
عمالء استثنائية نجا ًحا غير مسبوق.

4
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فهم سوق السيارات الصينية
السوق الصينية بها حوالي  79عالمة تجارية محلية للسيارات ،وأهم عشر عالمات تجارية منها:
( .1بايك  )BAIC -شركة بكين لصناعة السيارات

( .6فاو  )FAW -شركة First Automobile Works

( .2بى واى دى)BYD -

 .7شانجان موتورز

 .3شركة غوانزو للسيارات (جاك )GAC -

 .8بريليانس الصينية لصناعة السيارات

 .4سياك موتور (شركة شنغهاي لصناعة السيارات)

 .9جيانجهوا للسيارات

 .5شركة دونغفينغ موتور

 .10شيري

االستثنائية واألجواء املحيطة املريحة
كلها عناصر أساسية في أسلوب عمل
عبد اللطيف جميل للسيارات في الصين.
ملشاهدة الفيديو انقر هنا
فيديو

صرح جورج وانج ،املدير العام اإلقليمي
لعبد اللطيف جميل في الصين ،قائ ً
ال
“ :يشرفنا حصولنا على عدد من الجوائز
بالتوازي مع بلوغ عبد اللطيف جميل العام
العشرون في الصين .فنحن نبذل قصارى
دائما لتقديم أداء أفضل ولهذا أطلقنا
جهدنا ً
دائما ما نضع
أننا
لضمان
املبادرات
عدد من
ً
“الضيف أوال”.

باإلضافة إلى ذلك ،فإن جميع العالمات التجارية األجنبية موجودة ومتوفرة في السوق الصينية ،إما عن
طريق االستيراد أو بالتصنيع املحلي من خالل شراكات املشروع املشترك مع الكيانات املحلية العمالقة.
مصنعو السيارات األجنبية

مشاريع مشتركة (مع)

بي إم دبليو (أملانيا)

بريليانس لصناعة السيارات (بي إم دابليو  -بريليانس)

فيات (إيطاليا)

جاك

فورد (الواليات املتحدة)

شانجان

جنرال موتورز (الواليات املتحدة)

سياك ،فاو

هوندا (اليابان)

جاك ( جوانغتشي هوندا) ،شركة دونغفينغ موتور (دونغفينغ هوندا)

هيونداي (كوريا)

بايك

جاجوار الند روفر (اململكة املتحدة)

شيري (شيري جاجوار الند روفر)

كيا (كوريا)

شركة دونغفينغ موتور (كيا يويدا دونغفينغ)

لوكسجن (تايوان)

دونغفينغ موتور

مازدا (اليابان)

فاو ،شانجان

مرسيدس بنز (أملانيا)

بايك (بكين  -بنز) ،بي واي دي (بنز)

ميتسوبيشي (اليابان)

ساوإيست

نيسان (اليابان)

شركة دونغفينغ موتور (شركة دونغفينغ موتور ،املحدودة)

بيجو (فرنسا)

شركة دونغفينغ موتور

رينو (فرنسا)

شركة دونغفينغ موتور

سوزوكي (اليابان)

شانجان

تويوتا (اليابان)

جاك (جاك  -تويوتا) ،فاو ()FTMS

فولكس فاجن (أملانيا)

سياك ،فاو

شركة تويوتا ،شريك عبد اللطيف جميل منذ زمن طول في اململكة العربية السعودية ،ثالث شركات
توزيع في الصين:
•  - FTMSشركة ( First Auto Worksفاو  )FAW -شركة مبيعات تويوتا (مشروع مشترك لتصنيع وتوزيع
قرابة  15موديل من سيارات تويوتا)
•  - GTMCشركة تويوتا جاك موتور (مشروع مشترك لتصنيع وتوزيع تسعة ( )9موديالت أخرى من تويوتا)
•  - TMCIشركة االستثمار في تويوتا موتور (الصين) (تتولى استيراد موديالت لكساس)

عبد اللطيف جميل للسيارات لها ثمانية
فروع في الصين FTMS :تشنغدوGTMC ،
تشنغدو و FTMSليشان في مقاطعة
سيتشوان؛  FTMSينشوان في مقاطعة
نينغشيا؛  FTMSوهان ووهان لكساس
في مقاطعة خوبي؛ و FTMSتشينغداو و
 FTMSاليتشو في مقاطعة شاندونغ.
بلغ إجمالي مبيعات عبد اللطيف جميل
للسيارات الجديدة في الصين 90,000
سيارة بنهاية عام  .2017ومع ذلك فإن تلك
األرقام ليست كافية في حد ذاتها وال
تعرض القصة كاملة.
االستفادة من الرؤى والخبرات املكتسبة
على امتداد أكثر من  60عام من
العمليات والتشغيل في اململكة
العربية السعودية( ،وعلى مستوى الشرق
األوسط وشمال أفريقيا وتركيا وأوروبا)
بما في ذلك االلتزام بفلسفة “الضيف أوال”
ومنهاج كايزن في جميع العمليات الذي
طورته شركة تويوتا على مدار عدة عقود،
وتتوج التزام عبد اللطيف جميل للسيارات
بخدمة عمالء ممتازة بنيل عدة جوائز عالية
املستوى في العام .2017

املركز األول في تحقيق فلسفة
“الضيف أوال”
تبوأت عبد اللطيف جميل للسيارات املركز
األول بين  545تاجرًا للسيارات فيما يخص
خدمة العمالء والسيارات التي سبق
تملكها وقطع الغيار واإلكسسوارات في
مسح نهاية العام الذي أجرتهFAW-
) )Toyota Motor Sales FTMSلشبكة
التجار لديها.
وعالوة على ذلك ،تم تصنيف عمليات
عبد اللطيف جميل للسيارات في
تشينغداو بأنها ضمن أفضل ثالثة خدمة
عمالء بين  545تاجر للسيارات.
بصفة عامة ،لقد نالت عبد اللطيف جميل
للسيارات بالصين جائزتي تويوتا الذهبية
والفضية ،وهي أعلى الجوائز التي تمنحها
 FTMSلتجارها بناء على أدائهم العام.
ُيذكر في هذا السياق أن هذه الجوائز مردها
في األغلب إلى الفلسفة التي طورتها
الشركة في اململكة العربية السعودية
من معاملة العمالء بوصفهم ضيوف في
املقام األول .فاالستقبال الحار والخدمة

ألجل الدفع بجميع العاملين في الصناعة
نحو االنخراط والتركيز على تحقيق أفضل
تجربة للضيف ،قام جورج بتنفيذ مبادرة “جهد
أكثر قلي ً
ال ألجل العميل” منذ ثالث سنوات.
وتهدف هذه املبادرة إلى رفع وعي جميع
العاملين وتشجيع فريق العمل بالصين
على التفكير في بذل جهد أكثر قلي ً
ال
لعمالئهم واألهم من ذلك التنفيذ .وتطبيقً ا
ملبدأ “القيادة بالقدوة الحسنة” ،جرى انتقاء
عدة قصص من كل فرع ومشاركتها بين
كل أفراد فريق العمل بالصين شهريًا ،فيما
يتولى جورج زيارة كل فرع كل ثالثة أشهر
ملكافأة هؤالء العاملين الذين بذلوا جه ًدا
إضاف ًيا وتوجيه الشكر لهم شخص ًيا .كذلك
يجري ضم القصص املختارة إلى دراسات
الحالة ملشاركتها مع العمالء.
أعمدة النجاح الثالثة
ثمة ثالثة ارتكازات رئيسية ساعدت على
الدفع بعبد اللطيف جميل للسيارات
في الصين في موقع الصدارة من سوق
السيارات الصينية.

جورج (هينج) وانج ،المدير العام لعبد اللطيف جميل
للسيارات في الصين

• بطاقة املركبة :خدمة بطاقة
املركبة لتقديم قيمة إضافية
للضيوف املخلصين.
في تشنغدو ،يتجسد هذا االلتزام تجاه
الضيوف في فعالية خدمة آخر الليل
(والتي ُيطلق عليها بالصينية ما معناه
“مقصف منتصف الليل”) .وهذه فعالية
ُمخصصة تحدي ًدا لهؤالء الذين ال يسعهم
القدوم للفرع في أوقات العمل النهارية.
لذا فإنهم يدعون للحضور في وقت
متأخر لي ً
ال بعد العمل ،ويقدم إليهم
وجبة مسائية مجانية .لقد اكتسبت هذه
الفعالية شعبية كبيرة ج ًدا وقبوالً
واسعا
ً
بين ضيوفنا في تشنغدو.

• تجربة الزيارة األولى :تهدف
عبد اللطيف جميل للسيارات في
الصين لزرع انطباع فريد مميز وترحيب حار
صادق بالضيوف في الزيارة األولى ألي
من فروعها.

لقد نالت عمليات عبد اللطيف جميل
للسيارات في الصين بمقاطعة تشنغدو
تقديرًا كبيرًا ملساهمتها في نادي ،FTMS
والذي يهدف إلى تحسين مستويات
االحتفاظ بالعمالء بتنفيذ نظام نادي .FTMS

• تجربة فريدة :قيم عبد اللطيف جميل
لتحقيق تجربة ممتازة للعمالء (تجربة
ممتازة على كل املستويات)
لجميع الضيوف.

ثمة مبادرة إبداعية أخرى ُيشار إليها ضمن
جهود عبد اللطيف جميل للسيارات في
الصين كي تتجاوز توقعات العمالء أال

(مسجلة أو غير ُمسجلة) تعود ملكيتها الفكرية إلى شركة عبد اللطيف جميل للملكية الفكرية املحدودة.
© شركة عبد اللطيف جميل للملكية الفكرية املحدودة .جميع الحقوق محفوظةُ .يمثل اسم “عبد اللطيف جميل” وشعارها املكتوب والتصميم الخماسي الشكل
ٍ
عالمات تجارية ُ

رجوع

30

مجلة عبد اللطيف جميل
ربيع 2018

فريق عبد اللطيف جميل للسيارات تويوتا تشنغدو

وهي برامج تثقيف العمالء وتوعيتهم الذي
أُطلق في بداية عام  2017تحت اسم “يوم
تجربة الخدمة للمرة األولى” الذي استهدف
العمالء الذين يتوجهون لخدمة سياراتهم
التويوتا الجديدة للمرة األولى.
يهدف البرنامج لفهم أفضل للمعايير املرتفعة
التي يتوقعها العميل من عبد اللطيف جميل
للسيارات بوصفه تاجر تويوتا املعتمد “الذهبي”.
وعالوة على ذلك ،فإنه يؤكد على أهمية
استخدام قطع غيار أصلية للحفاظ على أداء
املركبة وعملها بالكيفية التي صممتها ا
لجهة ُ
املصنعة.

فعالية خدمة “مقصف منتصف الليل” في منفذ عبد اللطيف جميل للسيارات لبيع سيارات تويوتا في تشنغدو

االستثمار في التميز
يظل التدريب والتطوير عنصرًا جوهريًا
في عبد اللطيف جميل للسيارات في
الصين كما هو الحال في بقية عمليات
عبد اللطيف جميل في جميع أنحاء العالم.
كل من أعضاء فريق الصين القوي البالغ
تلقى ٍ
عددهم  715فر ًدا في الصين تدري ًبا في عام
 ،2017فيما تجاوز التدريب املعزز في فريق
مبيعات عبد اللطيف جميل للسيارات في
الصين أكثر من  7,000ساعة .فيما بلغ تدريب
فريق الخدمة أكثر من  6,800ساعة.
يع ّلق محمد عبد اللطيف جميل ،رئيس
مجلس اإلدارة واملدير التنفيذي ملجموعة

عبــد اللطيف جميــل ،بقوله“ :إننا نفخر بتقديم
أحد أهم وأكثر عالمة تجارية لســيارات الركاب
مكانة في تويوتا وليكســاس إلى الصين.
فالتزامنا بإضافــة قيمة ،والخبرة بالصناعة،
وجذورنا العميقة في البالد قد أكســبتنا
مكانتنا كشــريك مفضل موثوق في
صناعة السيارات”.

ضيف يوم “ تجربة الخدمة للمرة األولى” في وكالة تويوتا التابعة لعبد اللطيف جميل للسيارات في تشنغدو

هذه الشراكة القوية الراسخة مع تويوتا وتظل
الجوهر في كل ما نقوم بعمله”.
جدا ملشاركة أفضل املمارسات
“إننا مهتمون ً
وتطبيقها في بلدنا األم ،أي اململكة العربية
السعودية ،ومعرفة كيفية خدمة عمالئنا في
الصين على نحو أفضل”.

“إننا نعد أهم موزع مستقل لسيارات تويوتا
على مستوى العالم ،في ضوء كوننا شريك
استراتيجي موثوق ألكثر من  60عامًا .فقد
كان الجمع بين التركيز على العميل من جهة
وفلسفة الضيف أوال مع قيم كايزن للتطوير
والتحسين املستمر من جهة أخرى أساس

Useful Resources:
)Ministry of Transport of China (MOT
)China Associations of Automobile Manufacturers (CAAM
China Automobile Dealers Association
)China Automotive Technology and Research Center (CATARC
)Ministry of Commerce (MOFCOM
)Certification and Accreditation Administration (CCC Certification
)Ministry of Information and Technology (MIIT

(مسجلة أو غير ُمسجلة) تعود ملكيتها الفكرية إلى شركة عبد اللطيف جميل للملكية الفكرية املحدودة.
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تكريم جديد للقائمين على
التسويق وخدمة العمالء
في عبد اللطيف جميل!
تحتفل عبد اللطيف جميل موتورز بحصولها
على عدد من الجوائز خالل هذا الربع من
العام الجديد تقدي ًرا لتميزها في االتصاالت
التسويقية ،وخدمة العمالء املمتازة ،بدايةً
من تركيا إلى اململكة العربية السعودية
وحتى بلدان الشرق األقصى ،ومنها الصين.
فقد هيمنت تويوتا تركيا على حفل توزيع
الجوائز العاشر الذي أقامه اتحاد التسويق
املباشر ( ،)DPIDبعد أن حصدت  6جوائز عن
حمالتها التسويقية ملوديالت تويوتا الهجينة
وحمالت السيارات صديقة البيئة ،بما في ذلك
مشروعي “سينما تعمل بإعادة تدوير طاقة
الكبح” و “كشك املعلومات الشديد التفاعلية”.

وحصدت الشركة الجائزة الرئيسية في فئة
أفضل حملة اتصاالت متكاملة عن حملة
“تطبيق استراتيجية موديالت تويوتا الهجينة
على نطاق  360درجة”؛ كما أظهرت رقي
مهاراتها التقنية وحصدت جائزة أفضل تطبيق
رقمي وأفضل تطبيق على منصات التواصل
االجتماعي من خالل تطبيق “معرض تويوتا
التفاعلي”.
أما في اليابان ،فقد نالت عبد اللطيف جميل
موتورز السعودية جائزة تويوتا للتميز في
املبيعات والتسويق عن العام  ،2017وكذلك
حصدت جائزة التميز الفائق في خدمة العمالء،
التي تعرف كذلك باسم “الجائزة الذهبية” ،خالل
الفعاليات التي أقيمت بمقر تويوتا موتور
كوربوريشن في طوكيو يوم  9أبريل.

جدير بالذكر أن قائمة الجوائز اشتملت على
جائزة حملة التسويق املباشر األكثر إبدا ًعا،
وجائزة اتحاد مبدعي اإلعالنات الخاصة،
وجائزتين في التنفيذ التسويقي ،وواحدة
في فئة املشروعات الخاصة ،وأخرى في فئة
النشاطات األشد إبهارًا ،وأخيرًا واحدة في فئة
أفضل استخدام للتكنولوجيا.

يذكر أن عبد اللطيف جميل تحصل على
“الجائزة الذهبية” منذ عام  2010وحتى اآلن،
وذلك بفضل ازدهار ومتانة شراكتها مع تويوتا
في اململكة العربية السعودية على مدار
عاما.
أكثر من ً 60

جدير بالذكر أن جوائز اتحاد التسويق املباشر
تعتبر من الجوائز املرموقة في مجال تسويق
األنشطة في تركيا .وقد أقيم حفل توزيع
الجوائز يوم  5نوفمبر في اسطنبول.

وقد قام السيد نوبوهيكو موراكامي ،العضو
املنتدب لتويوتا موتور كوربوريشن ،بتسليم
الجوائز إلى حسن محمد جميل ،نائب الرئيس
ونائب رئيس مجلس إدارة عبد اللطيف جميل.

كما تلقت تويوتا تركيا جائزتين مرموقتين من
رابطة موزعي السيارات ( )ODDفي تركيا.

يمكنك مطالعة املزيد في هذا الصدد في
التحقيق الخاص

ملشاهدة الفيديو انقر هنا

ملشاهدة الفيديو انقر هنا

فيديو

فيديو

نالت عبد اللطيف جميل موتورز للسيارات
في الصين تقديرًا كبيرًا عن أدائها املميز
وخدمتها املذهلة .ولقد منحت شركة فاو-
ملبيعات سيارات تويوتا ( )FTMSأهم جوائزها
لعبد اللطيف جميل للسيارات في الصين
عن مجمل أدائها في عام  .2017وفي
سياق الحفاظ على موقعها املتميز الحاصد
للجوائز في منتصف العام ،تلقت أعمال
عبد اللطيف جميل للسيارات في تشنغدو
جائزة أفضل أداء في رضا العمالء ،ومبيعات
السيارات املستعملة وقطع الغيار،
تابعا
ا
ر
تاج
واإلكسسوارات ،لتتصدر قائمة 545
ً
ً
لشركة  FTMSفي البالد بينما نالت عمليات
عبد اللطيف جميل للسيارات في تشينغداو
املركز الثالث في القائمة نفسها.

تويوتا تركيا تهيمن على مشهد الجوائز في حفل  DPIDالعاشر وتحصد  6جوائز عن حمالت تكنولوجيا تويوتا الهجينة

صرح جورج وانج ،املدير العام
لعبد اللطيف جميل للسيارات في الصين،
ً
قائل“ :يشرفنا حصولنا على عدد من الجوائز
مع بلوغ عبد اللطيف جميل العام العشرين
دائما
في الصين .فنحن نبذل قصارى جهدنا ً
لتقديم أداء أفضل ،ولهذا أطلقنا عدد من
دائما “الضيف أوالً”.
املبادرات لضمان أننا نضع ً
يمكنك مطالعة املزيد في هذا الصدد في
التحقيق الخاص
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حصاد الذهب!
عبد اللطيف جميل
للسيارات تفوز
بأكبر جائزة من
تويوتا للعام الثامن
على التوالي
مع اإلعالن عن تويوتا شريكًا أوملبيًا
في األلعاب األوملبية العاملية التي
ستنعقد في طوكيو صيف  2020و،2024
يكتسب اإلعالن عن فوز
عبد اللطيف جميل للسيارات ،إحدى أكبر
املوزعين املستقلين لشركة تويوتا
على مستوى العالم -بجائزتين عامليتين
مرموقتين من الشركة اليابانية ألقًا متميزًا،
خاصةً وأن إحدى الجائزتين ذهبية ،وأن التكريم
جرى في فعالية أقيمت خصيصًا لهذه
املناسبة في العاصمة اليابانية ،طوكيو.
واستلم حسن محمد جميل ،نائب
الرئيس ونائب رئيس مجلس اإلدارة في
عبد اللطيف جميل ،جائزتي التميز من
تويوتا للعام  2017في مجالي “املبيعات
والتسويق” و “خدمة العمالء املتميزة” –
والجائزة األخيرة تُعرف أيضًا باسم “الجائزة
الذهبية” ،وذلك في فعالية أقيمت خصيصًا
للجوائز بتاريخ  9أبريل في املقر الرئيسي
لشركة تويوتا في طوكيو.
وقد فازت عبد اللطيف جميل بالجائزة
الذهبية بشكل سنوي منذ  ،2010وهي
بهذا تكرّس تاريخ الشركة املشرق منذ بداية

شراكتها مع تويوتا في اململكة العربية
السعودية منذ أكثر من  60عامًا.
ويعود نجاح الشركة املستمرّ إلى
العديد من املقومات التي تتمتع بها
عبد اللطيف جميل وتحرص عليها ،مثل
الخبرة املحلية ،وااللتزام تجاه املعرفة
والتطوير املستمر والتع ّلم ،والعمل على
تحقيق أوسع فهم ممكن لألسواق التي
تعمل بها ،باإلضافة إلى املواصفات عالية
الجودة التي تتمتع بها سيارات وآليات
تويوتا ومالءمتها للبيئة والحتياجات قطاع
النقل في اململكة العربية السعودية.
وق ّدم الجائزة للسيد جميل ،السيد نوبيهيكو
موراكامي ،كبير املسؤولين اإلداريين في
شركة تويوتا ،باإلضافة إلى أربعة من كبار
املسؤولين في قسم الشرق األوسط
وآسيا الوسطى في شركة تويوتا السيد
ناومي إشي (املدير العام) ،والسيد كوجي
ناغاتا (املدير العام للبرنامج) ،والسيد ه.
ناكاهارا (املدير العام للقسم) ،والسيد
كازوما شيباتا (مدير املجموعة) .كما كان
حاضرًا عند التسليم كل من :السيد كوجي
أورا ،املدير العام لقسم “إدارة الخدمة”،
والسيد موتويوكي ياناي ،مدير قسم “إدارة

الرؤساء التنفيذيون لشركة تويوتا موتورز كوربوريشن وشركة عبد اللطيف جميل في حفل توزيع الجوائز في المقر الرئيسي بطوكيو

وأعرب حسن محمد جميل عن “سعادة جميع أفراد اإلدارة وفرق العمل في عبد اللطيف جميل بشرف
التكريم هذا من تويوتا” في إشارة إلى الجائزة التي وصفها بأنها “شهادة على مدى التزامنا جميعًا في
عبد اللطيف جميل تجاه تقديم أفضل مستوى من الخدمات املتميزة للعمل ،وبذل كل ما بوسعنا لتحقيق ذلك”.
وأضاف جميل“ :إننا حريصون باستمرار على البحث عن مختلف الوسائل املمكنة لتطوير أدائنا والتميز في كافة
الجوانب ،مسترشدين بمبدأ تكريس األولوية القصوى للعميل -ولخدمة العميل .وتأتي هذه الجوائز تقديرًا ملا
حققناه ،وحافزًا لنا لالستمرار قدمًا في التحسين والتطوير على مستوى ما نقدمه في عبد اللطيف جميل”.
حسن محمد جميل ،نائب الرئيس ونائب رئيس مجلس اإلدارة في عبد اللطيف جميل
الخدمة” ومسؤول التنسيق لشركة تويوتا
في مدينة جدة.
وتمنح شركة تويوتا هذه الجوائز بصورة
سنوية على أساس نتائج التقييم املستمر
الذي تجريه الشركة اليابانية ألداء وإنجازات
شركات موزعيها حول العالم – حيث تق ّيم
الشركة أداء شركائها من خالل مجموعة
من مؤشرات األداء الكمية والنوعية التي
تقيس أداء الشركة في جوانب األعمال
وخدمة الزبائن والعمالء.

من جهتها ،تستمر عبد اللطيف جميل في
االستثمار في العالقة التي تجمعها مع
ضيوف تويوتا وزبائنها،
وتبني على العالقة التاريخية املتميزة
التي تجمعها بالشركة اليابانية العمالقة
الرائدة في صناعة السيارات حول العالم.
وتق ّدم عبد اللطيف جميل لكوادرها أكثر
من  120ألف ساعة تدريب سنويًا لتطوير
مهاراتهم ،كما تتمتع غالبية مراكز تويوتا
ولكزس (أكثر من  90%من املراكز) التابعة

لعبد اللطيف جميل باعتماد “كوداواري”،1
وذلك لتقديم أفضل مستوى من خدمة
الزبائن ومالكي سيارات تويوتا ولكزس
بصورة مستمرة على مدار أكثر من 24
مليون ساعة.
وفي هذا الســياق ،أكملت
عبــد اللطيف جميل لألراضي مؤخرًا أعمال
تطوير منشــأتين جديدتين للمبيعات وخدمة
عمالء تويوتــا ولكزس في اململكة العربية
الســعودية في الهفوف ومكة املكرمة.
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السيد اكيشي أوشياماد ،رئيس مجلس إدارة تويوتا موتورز كوربوريشن مع السيد محمد عبد اللطيف جميل ،رئيس مجلس اإلدارة
والرئيس التنفيذي لشركة عبد اللطيف جميل خالل حفل افتتاح ليكسوس الرياض ٢٠١٦

وتعمل املنشأتان بإدارة عبد اللطيف جميل
متطورة
للسيارات ،حيث تق ّدمان تجربة
ّ
ومتكاملة في مجاالت خدمات البيع
والصيانة وقطع الغيار ،باإلضافة إلى صاالت
العرض للسيارات املستعملة واملعتمدة
من قبل عبد اللطيف جميل .وتق ّدم
املنشأتان تجربة عاملية املستوى للضيوف،
حيث صممتا على مبدأ “الضيوف أوالً”.

أما املركز الجديد اآلخر في العاصمة
املقدسة (مكة املكرمة  -حي العمرة)
فتبلغ مساحته  15,900متر مربع ،ويضم
صالة عرض تسع  14سيارة ،و 54منفذ
صيانة ،ومنطقة تسليم منفصلة مساحتها
 707متر مربع ،ومنطقة خارجية للسيارات
املستعملة تتسع لـ  54سيارة من طراز
تويوتا ولكزس.

فعال يتيح لضيوفنا االستمتاع بتجربة
متميزة ”،مضيفًا أن “املرافق عالية الجودة
في كل من مركزي الهفوف والعاصمة
املقدسة يعدان داللة على اهتمام شركة
عبداللطيف جميل للسيارات بتوفير راحة
البال لضيوفها أينما كانوا ،وذلك عبر شبكة
ممتدة من مراكز البيع والصيانة موزعة
استراتيجيًا في معظم أنحاء اململكة”.

وتبلغ مساحة املركز الجديد بالهفوف 11,931
متر مربع ،ويضم صالة عرض تسع  12سيارة،
و 34منفذ صيانة ،ومستودع وورشة
عمل ،ومساحة لبيع قطع الغيار ،باإلضافة
إلى جانب منطقة خارجية للسيارات
تتسع لـ  22سيارة مستعملة من طراز
تويوتا ولكزس.

وكان حسن محمد جميل قد ع ّلق على
افتتاح املنشاتين بالتأكيد على “استمرار
شركة عبد اللطيف جميل للسيارات
في جهودها لتقديم أفضل الخدمات
لضيوفنا ،ومن املؤكد أن هذين املركزين
اللذين طورتهما شركة عبداللطيف جميل
لألراضي يتمتعان بتصميم إنشائي

جدير بالذكر أن عبد اللطيف جميل للسيارات
افتتحت في  2016أكبر مركز لسيارات
’لكزس‘ في العالم حيث يقع في العاصمة
السعودية الرياض ،على الطريق الدائري
الشمالي للعاصمة ،على قطعة أرض
بمساحة  26,364متر مربع وبمساحة بناء
إجمالية من  41,400متر مربع ،أي ما يقارب

1

مساحة أربعة مالعب كرة قدم .ويق ّدم
املركز للعمالء في الرياض العديد من
الخدمات مع خيارات متنوعة وغير مسبوقة،
حيث تتسع صالة العرض لحوالي  20سيارة
وتق ّدم أعلى املستويات من الخدمة،
في حين تتسع منافذ الصيانة لحوالي 79
سيارة في الوقت نفسه ،و 160في اليوم
الواحد .كما يضم املركز صالة عرض ثانوية
مع مساحة مخصصة لعرض  15سيارة من
طراز لكزس من السيارات املستعملة
واملعتمدة من عبد اللطيف جميل للبيع،
باإلضافة إلى موقف للزوار يتسع لسيارات
أكثر من  100زائر.

ومنفذًا لبيع قطع الغيار واإلكسســوارات،
يتســع لتخزين ما يربو إلى  12000قطعة
غيار (معظمها متوفر في اليوم نفســها،
وجميعها خالل وقت ال يتجاوز  24ســاعة)،
وصاالت انتظار بمســاحة  1,730متر مربع
حيث يمكن للعمالء االســترخاء ومتابعة
ســير العمل على سياراتهم .ويأتي
اســتثمار عبد اللطيف جميل في هذا
املركز االســتثمائي كعالمة إضافية على
مدى التزام الشــركة بتقديم أفضل مستوى
مــن الخدمات واملرافق ،بما يفوق توقّ عات
العمالء ويجعــل تجربتهم دائمًا تجربة
بحق.
استثنائية
ّ

كما يتضمن املركز أقســامًا مخصصة لصيانة
الهياكل وأعمال الســمكرة والدهانات،

كــودواري أو ( kodawariباليابانيــة  )こだわりواملصطلحــان كــودواري وكواكاي مرتبطــان ببعضهما البعض ويعبران عن نوع من االهتمام متناهــي الدقة والحرص بالتفاصيل،
والتــزام مطلــق بالجــودة بمــا ينتــج مقاربة شــاملة متكاملة ( 360درجة) تأخذ بعين االعتبــار جميع جوانب ومناحي خدمة أو منتج ما ،لتقديم تجربة مدهشــة من البداية وحتى
النهاية ،بما يســاهم في نهاية املطاف في نجاح الشــركة/العمل.

(مسجلة أو غير ُمسجلة) تعود ملكيتها الفكرية إلى شركة عبد اللطيف جميل للملكية الفكرية املحدودة.
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وكان معالــي أحمد بن عقيل الخطيب،
رئيــس الهيئة العامــة للترفيه ،قد أعلن قبل
شــهر تقريبًا عن خطط اململكة الســتثمار
 $64مليــار دوالر أمريكــي في قطاع الترفيه
تتضمن
“علــى مدار العقــد املقبل” .2في حين
ّ
رؤية اململكــة  2030مجموعة من التغييرات
والتوجهــات بهدف تحقيق طموحات
اململكــة لتنميــة وتطوير القطاع ،نذكر منها
العمل على مضاعفة مســتوى إنفاق األسر
املعيشــية في اململكة على األنشطة
الثقافيــة والترفيهيــة ،من  2.9%حاليًا إلى 6%
وتنص رؤية اململكة 2030
بحلــول عام .2030
ّ
على التالي:

اســتثمار ما لديهم من طاقات ومواهب.
وسنشــجع املستثمرين من الداخل والخارج،
ونعقد الشــراكات مع شركات الترفيه
العاملية ،ونخصص األراضي املناســبة
إلقامة املشــروعات الثقافية والترفيهية
مــن مكتبات ومتاحف وفنون وغيرها،
وســندعم املوهوبين من الكتّاب واملؤلفين
واملخرجيــن ،ونعمل على دعم إيجاد خيارات
ثقافية وترفيهية متنوعة تتناســب مع
األذواق والفئــات كافة ،ولن يقتصر دور
هذه املشــروعات على الجانب الثقافي
والترفيهي ،بل ســتلعب دورًا اقتصاديًا مهمًا
مــن خــال توفير العديد من فرص العمل”.

مقومات
ـد الثقافة والترفيه من
ّ
“تعـ ّ
جــودة الحياة ،وندرك أن الفرص الثقافية
والترفيهيــة املتوافرة حاليًا ال ترتقي إلى
تطلعــات املواطنين واملقيمين ،وال تتواءم
مع الوضع االقتصادي املزدهر الذي نعيشــه؛
[لذلك] ســندعم جهود املناطق واملحافظات
والقطاعيــن الربحي والخاص في إقامة
ونفعل دور
املهرجانــات والفعاليات،
ّ
الصناديق الحكومية في املســاهمة
في تأســيس وتطوير املراكز الترفيهية؛
ّ
ليتمكــن املواطنون واملقيمون من

وتشــير التقديرات إلى أن عدد صاالت الســينما
في اململكة ســوف يصل إلى  350صالة
بحلول  ،2030تضم ما مجموعه  2,500شاشــة
عــرض ،تولّــد حوالي  $1مليار دوالر أمريكي من
أرباح املبيعات الســنوية للتذاكر ،ما يعني أن
اململكة العربية الســعودية ســوف تصبح من
أكبر أســواق السينما واألفالم في العالم.3
كما أن إعادة افتتاح صاالت الســينما في
اململكة العربية الســعودية ستنعكس إيجابًا
على املجتمع ،حيث ستســاهم جهود إحياء

وتنميــة القطــاع بأكثر من  30ألف فرصة عمل
دائمة ،و 130ألف فرصة عمل موســمية/مؤقتة
بحلول عام  ،42030وبالتالي ستســاهم في
تحســين الفرص املعيشية لعشرات آالف
األســر والعائالت في مختلف أنحاء اململكة.
وبأمل املســؤولون في أن تساهم هذه
الجهــود في “الحفاظ على األموال التي
ينفقهــا الســعوديون حاليًا على قطاع الترفيه
فــي رحالتهــم إلى دبي والبحرين وغيرها من
الوجهات خارج اململكة”.5
وأتــى اخيتــار فيلم “بالك بانثر” ليكون أول
فيلــم يعرض فــي صاالت اململكة بعد النجاح
الكبيــر الــذي حققه الفيلم كونه أكثر األفالم
تحقيقــا لإليــرادات في  .2018وقد عرض الفيلم
في افتتاح صالة الســينما في مدينة امللك
عبد اهلل االقتصادية .وتحمل عودة الســينما
إلــى اململكة دالالت رمزية كبيرة حيث
ســيكون قطاع األفالم والسينما أحد أكبر
القطاعات نموًا بين نظرائه على مســتوى
العالـم ،خاصة مع الخطــط الطموحة للمملكة
وما تشــهده من جهود تنموية لتصبح مركزًا
إقليميًا وعامليًا للتجارة واالســتثمار.

السينما تدخل عصرًا جديدًا في
اململكة العربية السعودية
في حدث اجتذب اهتمام األوساط املحلية
والعاملية ،وبرعاية من عبد اللطيف جميل
للسيارات – لكزس ،تفتح اململكة العربية
السعودية مجددًا أيواب صاالت السينما
بعد غياب استمر  35عامًا ،بحضور نخبة من
املدعوين من املسؤولين وكبار الشخصيات
وممثلين عن القطاع ،مع عرض خاص لفيلم
“بالك بانثر” من إنتاج ستديوهات مارفل
.Marvel Studios
هــذا العرض في الرياض هو أول عرض
ســينمائي عام في اململكة العربية
الســعودية منذ  ،1979وهو يأتي قبل أســابيع
قليلــة علــى املوعد املقرّر إلعادة فتح أبواب
صاالت الســينما التجارية أمام الجماهير ،في

مايــو  .2018وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من
ســياق أوسع من اإلصالحات االجتماعية
واالقتصادية التي تشــهدها اململكة العربية
الســعودية في إطار الرؤية التنموية لصاحب
الســمو امللكي األمير محمد بن ســلمان ،رؤية
اململكة .2030

وســيكون بإمكان العامة مشاهدة أفالم
وعروض الســينما بكل حرية في اململكة،
بعــد أكثر مــن ثالثة عقود .لكن الخطوة األهم
هي ما يشــهده قطاع الترفيه في اململكة
من جهود أوســع لتطويره وتنميته بصورة
مستدامة.

ويق ّدر عدد ســكان اململكة العربية السعودية
حاليًا بأكثر من  32مليون نســمة ،تشــكل
الفئــة العمريــة دون  30عامًا أكثر من نصفهم.
وهذه املميــزات الديمغرافية تجعل قطاع
الترفيه في اململكة العربية الســعودية من
القطاعات الواعدة على املســتوى االقتصادي
وعلى مســتوى دفع عجلة التغيير اإليجابي.

ففي مــارس  ،2018أعلنت الهيئة العامة
للثقافــة في اململكة عن إطالق مجلس
األفالم الســعودي ،والذي يهدف إلى
تطويــر املواهب واملحتوى املحلي من
خــال تقديــم برامج تدريبية على مدار العام،
وتأســيس صندوق وطني لصانعي األفالم
السعوديين .1

ملشاهدة الفيديو انقر هنا
فيديو
Saudi Arabia Establishes Film Council To Develop Local, Sustainable Industry, Deadline, 20 March 2018
Saudi Arabia to spend billions on expanding entertainment sector, The Guardian, 23 February 2018
Movie tickets solid in 15 minutes in Saudi Arabia, Gulf News, 21 April 2018
Movie tickets solid in 15 minutes in Saudi Arabia, Gulf News, 21 April 2018
Saudi Arabia ushers in new cinema era with VIP screening of Black Panther, The National, 18 April 2018

1
2
3
4
5
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كشف النقاب عن القائمة النهائية للمرشحين
للحصول على جائزة جميل للفن اإلسالمي 5
العمارة ،والرسم ،وتصميم األزياء من
بين املجاالت ُ
املمثلة حسب القائمة
النهائية للمرشحين الثمانية للحصول على
جائزة جميل للفن اإلسالمي في دورتها
الخامسة في متحف فيكتوريا وألبرت
( )V&Aبالشراكة مع الفن جميل.
وسوف يتم إعالن الفائز بجائزة 25,000
جنيه استرليني ،التي تُمنح كل عامين،
في  27يونيو/حزيران .2018
تشمل القائمة النهائية للفنانين
املرشحين( Kamrooz Aram :كامروز آرام)،
و( Hayv Kahramanهيف كهرمان)،
و( Hala Kaiksowهالة كيكسو)،
و( Mehdi Moutasharمهدي موتاشار) ،و
( naqsh collectiveمجموعة نقش) ،و
( Younes Rahmounيونس رحمون) ،و
( Wardha Shabbirوردة شابير)،
تبسم).
و( Marina Tabassumمارينا ً
وستعرض أعمال الفنانين الثمانية في
معرض يبدأ في  28يونيو/حزيران  2018حتى

 25نوفمبر/تشرين الثاني  ،2018في متحف
فيكتوريا وألبرت ( )V&Aبلندن ،وذلك قبل
االنطالق في جولة عاملية في عام - 2019
بما في ذلك مركز جميل للفنون بدبي.
عن ذلك يقول تريسترام هانت ،مدير
فيكتوريا وألبرت (“ :)V&Aها هي جائزة
جميل للفن اإلسالمي تستمر في
اكتساب الشهرة- .فالجائزة في دورتها
الخامسة قد جذبت قرابة  400مترشح
من حول العالم ،وألول مرة تتضمن
القائمة النهائية للمرشحين أعمال من
بنجالديش والبحرين واألردن”.
“إن القائمة النهائية للمرشحين للجائزة
تنوعا حقيق ًيا؛ فقد وجد
هذا العام تُبرز
ً
املحكمون الجمال ،والروحانية ،والعمق،
وروح املرح واإلنسانية .وإنه ملما يسر
متحف فيكتوريا وألبرت ( )V&Aاالستمرار
في شراكتها مع فن جميل تقدي ًرا
للفنانين واملصممين املعاصرين الرائعين
الذين ألهمتهم التقاليد اإلسالمية”.

ويترأس هانت لجنة التحكيم ،والتي تشمل
( Salah Hassanصالح حسن)
من جامعة كورنيل ،نيويورك؛ ومؤرخة
التصميم ( Tanya Harrodتانيا هارود)،
و( November Paynterنوفمبر باينتر) من
متحف الفن املعاصر في تورنتو،
و( Ghulam Mohammadغالم محمد)،
الحائز على جائزة جميل للفن اإلسالمي .4
إن جائزة جميل هي جائزة دولية
للفن والتصميم املعاصر ُ
لهم
امل َ
بالتقاليد اإلسالمية.
استمع إلى قصة فنان جائزة جميل للفن
اإلسالمي ُ
املقيم  -نور علي:

ملشاهدة الفيديو انقر هنا
فيديو

حصاد الفعاليات

إليكم ُملخص ُموجز عن بعض فعاليات األعمال ُ
املقبلة في املنطقة.

مؤتمر الشرق األوسط وشمال
أفريقيا للطاقة الجديدة ،2018
دبي ،اإلمارات العربية املتحدة،
 24-25أبريل/نيسان 2018

http://events.newenergyupdate.com/
mena/

سيكون روبرتو دي دييغو أروزامينا ،الرئيس
التنفيذي لعبد اللطيف جميل للطاقة ،أحد
املتحدثين الرئيسين في فعالية مؤتمر
الشرق األوسط وشمال أفريقيا للطاقة
الجديدة .وفيما تتخذ اململكة العربية
السعودية خطوات كبرى في مشاريعها
إلنتاج الطاقة الشمسية باأللواح الضوئية،
فإن هذا املؤتمر يجمع بين الرؤساء
التنفيذيين الناجحين بمنطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا وكبار املسئولين
الحكوميين في يومين جوهريين ال يمكن
تفويتهما.

معرض مدن املستقبل  -دبي،
اإلمارات العربية املتحدة،
 9-11أبريل/نيسان 2018

http://www.futurecitiesshow.com/

سيجتمع قادة وراود عدة صناعات معا
في مركز التجارة العاملي بدبي ملناقشة
وعرض نماذج حلول ملستقبل مستدام
ذكي .وتشمل الوفود املهتمين بالبيئة
ومستشاري الطاقة ومصرفيين ومطورين
ومهندسين معماريين ومستثمرين
ومتخصصي الرعاية الصحية وأرباب البناء
والتشييد.
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منتدى جدة االقتصادي  -جدة،
اململكة العربية السعودية،
 15-16أبريل/نيسان 2018
http://www.jef.org.sa/

ينظم املنتدى غرفة التجارة بجدة بالشراكة
مع مركز الخليج لألبحاث و ُيركز املنتدى
على “التنفيذ االستراتيجي لألسس األربعة
لرؤية السعودية  ”2030وهي التطوير
الوطني الصناعي واللوجستيات ،وصناديق
االستثمار العام والسياحة ،واالرتقاء بتجربة
الحج والعمرة ،وتحسين جودة الحياة.
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