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عبد اللطيف جميل للطاقة ترسم
خريطة املستقبل في مؤتمر
األمم املتحدة لتغير املناخ

سافر روبرتو دي ديجو أروزامينا ،الرئيس
التنفيذي لعبد اللطيف جميل للطاقة ،إلى
مراكش باملغرب الشهر املاضي لحضور
مؤتمر األمم املتحدة لتغير املناخ ،2016
والذي حضرته كوكبة من كبار القادة.
ركز مؤتمر تغير املناخ على اإلجراءات
املطلوبة لتحقيق أولويات اتفاقية باريس
التي أُبرمت عام  2015وتعهدت فيها  195دولة
بالعمل على الحفاظ على مستوى ارتفاع
درجة حرارة األرض أقل من درجتين مئويتين
بنهاية القرن .وقد بدأ سريان هذه االتفاقية
في  4نوفمبر  ،2016وذلك قبل بدء مؤتمر
تغير املناخ لعام  2016بثالثة أيام.
وستحتاج مؤسسات القطاعين العام
والخاص إلى التعاون فيما بينها إلقامة
مشاريع تسمح لدول العالم بمواصلة النمو
بأقل قدر من انبعاثات الكربون.
وقد مثل السيد دي ديجو أروزامينا شركة
عبد اللطيف جميل للطاقة في املؤتمر الذي
يوما .شارك في حلقة
امتد على مدار ً 11
نقاش بعنوان  -مصادر الطاقة املتجددة
في الشرق األوسط وشمال أفريقيا :مهمة
ليست مستحيلة ،وذلك بناء على دعوة
من مؤسسة التمويل الدولية (مجموعة
البنك الدولي).
قد قدمت مؤسسة التمويل الدولية
حتى اآلن أكثر من

 15مليار دوالر

على هيئة تمويل طويل األجل لالستثمار
في مجال الطاقة املتجددة وغيره من
االستثمارات التي تعمل على حماية البيئة.
وعلى الرغم من تركيز عدة دول في
الشرق األوسط وشمال أفريقيا على
الطاقة الشمسية ،إال أن الكثير من الخبراء
فرصا كبيرة غير
في املجال يرون أن هناك ً
مكتشفة في مجال الطاقة املتجددة
في املنطقة.

وكان السيد دي ديجو أروزامينا ضمن خمسة
متحدثين بحثوا اإلجراءات التي من شأنها
اإلسراع بوتيرة االستثمار في مصادر الطاقة
املتجددة .وضم زمالء السيد أروزامينا في
حلقة النقاش هذه السيد إيرك بيكر ،مدير
(البنية األساسية) في منطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا بمؤسسة التمويل
الدولية ،ودانيل كالديرون ،الرئيس التنفيذي
لشركة ألكازار إنرجي بارتنرز ،ونديم كسار،
املدير العام لفرنسبنك .وقد اكتملت هذه
الكوكبة الرفيعة من الخبراء بحضور كريس
أنتونوبولوس ،الرئيس التنفيذي لشركة
ليكيال باور ،بينما تولى إدارة النقاش جيمس
كينج محرر قسم األسواق الناشئة في مجلة
فاينانشيال تايمز.
منذ إقرار اتفاقية باريس في ديسمبر ،2015
قدمت  189دولة خططها الوطنية التي تهدف
إلى تحقيق نمو هائل في حلول الحد من
تغير املناخ ،التي تشمل الطاقة املتجددة
واملدن منخفضة الكربون وكفاءة الطاقة
واإلدارة املستدامة للطاقة والزراعة الذكية
في مراعاة املناخ .ومثل هذه الخطط التي
ُيطلق عليها املساهمات املحددة وطن ًيا،
تقدم خريطة طريق واضحة لالستثمارات التي
تستهدف البنية األساسية القادرة على
التكيف مع تغيرات املناخ وستعمل على
معادلة التكاليف األولية املرتفعة نسب ًيا
من خالل املكاسب املحققة من الكفاءة
والتوفير في الوقود.
وأوضح تقرير ملؤسسة التمويل الدولية أن
هذه االتفاقية العاملية التاريخية التي أُقرت
في باريس ساعدت على توفير فرص تبلغ
قيمتها  23تريليون دوالر تقري ًبا لالستثمارات
الذكية التي تراعي املناخ في األسواق
الناشئة وذلك حتى عام .2030
وحددت الدراسة ،التي تستند إلى التعهدات
والسياسات الوطنية ملكافحة تغير املناخ
في  21من االقتصادات الناشئة (التي
تمثل  48%من إجمالي االنبعاثات عامل ًيا)،
القطاعات التي تتوفر فيها أعظم فرص
االستثمار في كل منطقة.

هذا يشمل:
شرق آسيا واملحيط الهادئ:
املباني الخضراء ،حيث تتوفر في
الصين وإندونيسيا والفلبين وفيتنام
فرص لالستثمارات التي تُراعي
املناخ ،تبلغ  16تريليون دوالر.
أمريكا الالتينية والكاريبي:
تعد هذه املنطقة الثانية من حيث
الفرص التي توفرها ،وخاصة في
النقل املستدام ،حيث تبلغ قيمة
فرص االستثمار في األرجنتين
والبرازيل وكولومبيا واملكسيك
 2.6تريليون دوالر تقري ًبا.
جنوب آسيا :تتركز الفرص في
البنى األساسية القادرة على
التكيف مع املناخ ،حيث يبلغ
إجمالي الفرص في الهند
وبنجالديش  2,5تريليون دوالر.
جنوب الصحراء الكبرى :تبلغ قيمة
الفرص في هذه املنطقة  783مليار
دوالر ،وخاصة في مجال الطاقة
النظيفة في كوت دي فوار وكينيا
ونيجيريا وجنوب أفريقيا.
أوروبا الشرقية :تمثل هذه
املنطقة ،من خالل أسواقها الكبرى
في روسيا وصربيا وتركيا وأوكرانيا،
فرصا استثمارية تبلغ في مجملها
ً
 665مليار دوالر ،معظمها في
مجال كفاءة الطاقة واملباني
الخضراء الجديدة.
الشرق األوسط وشمال أفريقيا:
ُيقدر إجمالي الفرص لالستثمارات
التي تهدف للحد من تغير املناخ
في مصر واألردن واملغرب بمبلغ
 265مليار دوالر ،يتركز أكثر من ثلثها
في توليد الطاقة املتجددة ،بينما
تتركز نسبة  146( 55%مليار دوالر)
في املباني الذكية التي تراعي
املناخ والنقل وحلول املخلفات.

حلقة نقاش مؤتمر تغير المناخ “مصادر الطاقة المتجددة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا :مهمة غير مستحيلة” من تنظيم مؤسسة التمويل الدولية .ويظهر فيها
جالسا في المنتصف.
السيد روبرتو دي ديجو أروزامينا ،الرئيس التنفيذي لعبد اللطيف جميل للطاقة،
ً
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مدن تلحق
بركب التطور

رسم خريطة المستقبل مع مؤسسة المدن الحديثة
توجه وفد رفيع املستوى من عبد اللطيف
الجميل في زيارة للشرق األقصى في
نوفمبر ،وذلك بعد اختيار املجموعة ضمن
أعضاء االبتكار في مؤسسة املدن
الجديدة (.)NCF
وال تهدف مؤسسة املدن الجديدة إلى
الربح ،إذ يتمثل هدفها في تعزيز االبتكار
الحضري وريادة األعمال لتمكين املدن
من أن تصبح قاطرات للتقدم االقتصادي
واالجتماعي والبيئي.
كما سافر حسن جميل ،نائب الرئيس
ونائب رئيس مجلس إدارة عبد اللطيف
جميل للعمليات الداخلية ،إلى طوكيو
باليابان لحضور فعالية “مدن تلحق بركب
التطور” الثالثة التي تستضيفها مؤسسة
املدن الجديدة.
ضم مؤتمر مدن تلحق بركب التطور ما
يقرب من  150من أهم الشخصيات ذوي الرؤى
النافذة في مجاالت السياسات والصناعة
والتصميم والتكنولوجيا والعمارة واالقتصاد
وعلم االجتماع من مختلف أنحاء العالم،
وذلك لدراسة الجوانب املتعددة ذات الطبيعة
املتغيرة للنقل في املناطق الحضرية.
وأتا املؤتمر الفرصة لهؤالء الرواد العامليين
ملناقشة سبل تحقيق ثورة في عالم النقل
تفيد ماليين البشر في مختلف أنحاء العالم.
ومن االنخفاض املتوقع في ملكية
السيارات الخاصة وحتى األنظمة التي

ستوفر الطاقة للنقل في املستقبل،
فإن االستفادة من اإلمكانيات الواعدة
للتكنولوجيا سيكون املفتاح ملواصلة تطوير
املدن الرائدة في العالم.
يقول حسن جميل“ :إننا بحاجة إلى التحلي
بمزيد من االبتكار في النظر إلى آليات عمل
النقل في املدينة وأساليب بناء الطرق
ووسائل االنتقال في املدينة ،حيث إن هذا
هو السبيل لالستفادة من إمكانيات املدن
وساكنيها غير املستغلة في قيادة قاطرة
التقدم االقتصادي واالجتماعي والبيئي.
ومن خالل التعاون مع شركائنا في
مؤسسة املدن الجديدة ،نأمل أن نساعد
في تحقيق هذه الرؤية”.
يوفر االنضمام إلى مؤسسة املدن الجديدة
فرصة لعبد اللطيف جميل لدراسة قصص
نجاح املدن في مختلف أنحاء العالم ثم
تطبيق الدروس املستفادة منها في
اململكة العربية السعودية .وقد أطلقت
برنامجا لتخفيف حدة
عبداللطيف جميل
ً
االزدحام املروري وتحسين السالمة على
الطرق في املدن السعودية الكبرى.
تماش ًيا مع أهداف مؤسسة املدن الحديثة،
تأمل عبداللطيف جميل في إنشاء برامج
أخرى في املستقبل ضمن استثماراتها
البالغة  2مليار دوالر املخطط إلنفاقها على
األهداف التي تتماشى مع رؤية
الحكومة .2030
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وأضاف حسن جميل“ :بصفتنا أحد أكبر
موزعي تويوتا في منطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا وتركيا ،فإن
النقل بال شك مسألة مهمة لنا .إال
أن االستفادة من إمكانيات النقل
غير املستغلة للمساعدة في إفادة
املجتمع أكثر ال تقتصر على بيع
املركبات فحسب ،بل تتطلب التنقيب
عن برامج جديدة أكثر كفاءة واستدامة
في مجال النقل.
وستساعدنا عضويتنا في مؤسسة
املدن الجديدة على تكوين شبكة قوية
من العالقات نتبادل معها املعلومات
ونتعاون معها للمساعدة على تحقيق
هذا الهدف الطموح”.

كما سافر حسن جميل ،نائب الرئيس ونائب رئيس مجلس
إدارة عبد اللطيف جميل للعمليات الداخلية
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جدة تشهد افتتاح
مركز جديد
عززت عبد اللطيف جميل للمعدات الثقيلة
من مكانتها في أسواق اململكة العربية
السعودية بافتتاح مركز جديد يضم أحدث
التجهيزات في جدة.

ومن جانبه قال السيد/تتسوجي أوهاشي ،رئيس كوماتسو املحدودة ورئيس
مجلس إدارتها:

“بدأت مسيرة كوماتسو في
المملكة العربية السعودية في
أواخر الستينيات من القرن العشرين
[...و]هذا المركز يطمئن عمالءنا على
استمرار دعمنا المتواصل لمنتجات
كوماتسو ويدل على التزامنا على
المدى البعيد تجاه السوق
السعودي”.

ويقدم هذا املركز الذي يقع في حي النخيل
بجدة ،مجموعة متنوعة من الخدمات لقطاع
املعدات الصناعية والثقيلة ،ويضم عدة أماكن
للتصليح وورشة لتجديد املكونات ومعم ً
ال
الختبار عينات زيوت التشحيم.
وستحصل الكفاءات السعودية الشابة على
فرصتها أيضً ا في التعرف على بيئة عمل
متخصصة في مركز تطوير الكفاءات املوجود
داخل املركز.
وفد من عبد
وقد حضر مراسم االفتتاح
ٌ
اللطيف جميل وشركة كوماتسو املحدودة
وسفارة اليابان في اململكة العربية
السعودية ،بمن فيهم سعادة السفير
السيد/نوريهيرو أوكودا.

تُعد شركة عبد اللطيف جميل للمعدات الثقيلة من الرواد في توريد املركبات التجارية
واملعدات الثقيلة واملولدات في اململكة العربية السعودية .ويشمل نشاطها بيع
وتأجير وتوفير قطع الغيار والصيانة لعالمات تجارية تُعد كل منها رائدة في مجالها مثل
كوماتسو ومانيتو وفوتون-لوكسا ومولدات تيكسان.

وقد أفاد حسن جميل ،نائب الرئيس ونائب
رئيس مجلس اإلدارة للعمليات املحلية
لشركة عبد اللطيف جميل“ :سيزيد هذا املركز
من قدرتنا على تقديم خدمة ذات مستوى
عاملي بسرعة وكفاءة أكبر ،كما أنه يكمل
التزامنا بدعم مبادرات حكومة اململكة
للتنويع االقتصادي”.

فوتواتيو رينيوابل
فينتشرز تحصل على
مشروع جديد باملكسيك
نجحت فوتواتيو رينيوابل فينتشرز ( )FRVفي الحصول على
مشروع جديد للطاقة الشمسية في املكسيك تبلغ قدرته 300
ميجاوات ،وهو ما سيمكنها من توفير  270فرصة عمل وطاقة
كهربائية نظيفة تكفي ملا يصل إلى  76100منزل.
نجحت  ،FRVوهي شركة رائدة عامل ًيا في مجال تطوير محطات
الطاقة الشمسية التي تغذي الشبكات (جزء من عبد اللطيف
جميل للطاقة) ،في ثاني مزاد تنافسي يعقده املركز الوطني
للرقابة على الطاقة ( )CENACEباملكسيك .وفي ظل هذه
الصفقة الجديدة ،ستوسع  FRVمن حضورها عامل ًيا و تدخل سوق
املكسيك بسعر يبلغ  26,99دوالر أمريكي/ميجا وات في الساعة.
وسيبدأ إنشاء املحطة الجديدة في منتصف  ،2018ستكون جاهزة
للتشغيل بحلول منتصف  2019وتسهم في تقليل انبعاثات
الغازات التي تسبب االحتباس الحراري بمقدار  98مليون طن تقري ًبا
من ثاني أكسيد الكربون.

في يوليو  ،2015بدأت  FRVتشغيل محطة ال جاسينتا بأورجواي
(التي تظهر في الصورة) لتجعل من أورجواي مقرًا إلحدى أكبر
مشاريع إنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية في أمريكا الالتينية.
وتصل القدرة اإلجمالية ملحطات  FRVحال ًيا إلى  4,5جيجا وات في
أسواق الطاقة الشمسية الناشئة والتي تشمل أستراليا والشرق
األوسط والهند وأفريقيا وأمريكيا الالتينية.

“المكسيك من أكثر أسواق العالم ثرا ًء بمصادر الطاقة المتجددة،
فرصا عديدة لشركة  FRVوالمستثمرين الدوليين.
وهو ما يوفر ً
ممثلون عن السفارة اليابانية في المملكة العربية السعودية وشركة سوميتومو وسوميتومو الشرق األوسط
وشركة كوماتسو المحدودة وعبد اللطيف جميل وشركة عبد اللطيف جميل للمعدات الثقيلة أثناء مراسم قص
شريط االفتتاح

فوز  FRVبهذا املزاد عالمة فارقة في تاريخها ،ألنه يعزز حضور الشركة
في أمريكا الالتينية ويدعم خططها للنمو عامل ًيا”.
رافائيل بنجوميا ،الرئيس التنفيذي لشركة FRV
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باحثو معمل عبد
اللطيف جميل لألمن
الغذائي واملائي
العاملي ()J-WAFS
يسعون لتعزيز النظام
الغذائي في الصين
دخل فريقان من الباحثين ،حصال على تمويل جزئي
من منح التمويل البذري من معمل عبد اللطيف
جميل لألمن الغذائي واملائي العاملي ،في شراكة
مع مؤسسة وول مارت في مسعى لتعزيز النظام
الغذائي وتصميم سلسلة توريد األغذية في الصين.
ويأتي الباحثون من كلية سلوان لإلدارة ومركز االبتكار
الطبي الحيوي بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا
( ،)MITيسعون لتطوير نماذج للتنبؤ من أجل املبادرة
بالتعامل مع املخاطر املتعلقة بتلوث الغذاء ،وخاصة
الغش لدوافع اقتصادية ،في السالسل العاملية
لإلمداد باألغذية.

وباإلضافة إلى تعزيز النظام الغذائي في الصين،
يأمل الباحثون دعم صناعة األغذية في مجاالت
تصميم سالسل اإلمداد باألغذية ،وأفضل املمارسات،
واإلشراف الحكومي.
وسيتعاون ياشن هوانج ،أستاذ االقتصاد الصيني
وإدارة األعمال بالبرنامج الدولي في كلية سلوان
بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ( ،)MITواألستاذ
أنطوني سينسكي مدير أعضاء هيئة التدريس بمركز
االبتكار الطبي الحيوي في معهد ماساتشوستس
للتكنولوجيا ( )MIT) (MIT CBIمع ريتسف ليفي ،كبير
الباحثين بمشروع سالمة الغذاء.
وتمول منح التمويل البذري من معمل عبد اللطيف
جميل لألمن املائي والغذائي العاملي األبحاث
التي من شأنها أن تحقق أثرًا كبيرًا في قضايا توفير
املياه والغذاء.
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حقوق الصورة :ميجان هودجيز

“تخضع سالسل إمداد األغذية غال ًبا لضغوط اقتصادية بسبب مجموعة من العوامل ،منها آثار المناخ واألوبئة
مثل إنفلونزا الطيور وضغوط المنافسة والعوامل التي تتحكم في تحديد األسعار .وقد تؤدي هذه الضغوط
إلى مواقف قد يحقق األفراد والشركات فيها مكاسب مالية من غش األغذية ومكوناتها مخاطرين بصحة
المستهلكين”.
“نأمل أن يكون لهذا التعاون ،داخل معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ( )MITومع جهات أخرى بالصين،
أثره باالستفادة من معرفتنا باملخاطر التي تتهدد سالمة الغذاء ووضع أنظمة إلدارة املخاطر تفيد الصين
والدول األخرى”.
ريتسف ليفي
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فريق من الخبراء العامليين
ٌ
يجتمعون في ورشة
عمل حول تحلية املياه
إشادة بجهود” غاية في األهمية” لخبراء من  11دولة
اجتمعوا في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا
( )MITفي أكتوبر لورشة عمل عن تحلية املياه
امتدت ليومين.
نظم الورشة معمل عبد اللطيف جميل لألمن
املائي والغذائي العاملي ( )J-WAFSومديره السيد
جون لينارد.
المشاركون في ورشة عمل “محطات تحلية المياه منخفضة االنبعاثات الكربونية” في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (،)MIT
والتي ناقشت إمكانية تخفيض أثر هذه المحطات على انبعاثات الكربون .الصورة :ديفيد تشاندلر (،)MIT

بحثت ورشة العمل السبل املختلفة لتقليل أثر
محطات تحلية مياه البحر على انبعاثات الكربون
أو القضاء عليها نهائ ًيا ،حيث ناقش املشاركون
املشاكل التكنولوجية واالقتصادية والتنظيمية التي
يجب التعامل معها لتوفير املياه النظيفة بأقل أثر
ممكن على انبعاثات الكربون.
وقد نظر الخبراء في مناقشاتهم في حلول تحلية
املياه على اختالف مستوياتها ،من التركيبات
املحلية الصغيرة وحتى املشاريع العمالقة.
وقد وضع الخبراء أيضً ا اإلطار العام لتقرير قُ دم في
نوفمبر إلى الجلسة  22ملعاهدة األمم املتحدة
بشأن تغير املناخ ( )COP22في مراكش باملغرب.
ويهدف هذا التقرير إلى تحديد املجاالت التي تشتد
فيها الحاجة إلى مشاريع للبحث والتطوير والتجريب
ومن شأنها أن تحقق أكبر مردود.
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خاطبت ماريا زبير ،نائبة رئيس معهد ماساتشوستس
للتكنولوجيا ( )MITلألبحاث ،املشاركين قائلة
“املناقشات التي تجرونها هنا غاية في األهمية”.
وأضافت“ :نحتاج إلى نقلة كبيرة في هذا املجال،
جميعا سنحقق ذلك”.
وأنا أثق أننا بجهودكم
ً
وقال عمر ماضي،
املدير اإلداري األول لشركة عبد اللطيف جميل
لالستثمارات

سيصدر عن ورشة العمل تقرير
نهائي في شتاء  2016الستعراض
“أولويات تمويل األبحاث،
والعقبات ،والترتيب األمثل
لألولويات”،
السيد جون لينارد ،مدير ملعمل عبد اللطيف جميل
لألمن املائي والغذائي العاملي

رجوع

05

مجلة عبد اللطيف جميل
شتاء 2016

تويوتا تركيا تحتفل بنجاح حملتها
للتوعية بعدم استعمال آلة
التنبيه بجائزة ميديا كات فيلز
تحتفل تويوتا تركيا بنجاح حملتها للتوعية بعدم
استعمال آلة التنبيه تحت شعار “ال آلالت التنبيه،
ال لإلزعاج” بجائزة دولية في الدورة السنوية رقم
 11لجوائز ميديا كات فيلز.
وتضمنت الحملة تثبيت لوحة إعالنات ضخمة في منطقة
ميسيديكوي بإسطنبول ،إحدى أكثر مناطق إسطنبول
تضررًا من االزدحام املروري.
واُستخدمت اللوحة إلحصاء السيارات التي استخدمت
آلة التنبيه في املنطقة على مدار  24ساعة ،لتعرض
هذا الرقم لحظة بلحظة وتشجع السائقين على عدم
استخدام آالت التنبيه.
وقد حصلت الحملة على جائزة فيلز عن االستخدام في
األماكن المفتوحة ،حيث قال الحكام إن الحملة نجحت
في إبراز اآلثار السلبية الستخدام آالت التنبيه.
وقد حظيت الحملة التي كانت تحت شعار “ال آلالت
التنبيه ،ال لإلزعاج” بدعم من وزارة التعليم الوطني ،ووزارة
البيئة والتخطيط الحضري ،ووزارة الصحة ،والمديرية العامة
لشؤون األمن.

فوتواتيو رينيوابل فينتشرز تحتفل
بمرور عق ٍد من الريادة في مجال
الطاقة املتجددة
تحتفل فوتواتيو رينيوابل فينتشرز ( )FRVبمرور عق ٍد من النجاح
في تصدر مجال الطاقة املتجددة على املستوى العاملي.
تأسست  FRVفي  ،2006ثم استحوذت عليها عبد اللطيف جميل
في  ،2015وهي من املنتجين املستقلين للطاقة الشمسية
الكهروضوئية ،ودخلت مؤخرًا مجال طاقة الرياح.
تشمل إنجازات الشركة منذ تأسيسها بناء وتشغيل وصيانة
وتمويل محطات لتوليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة
الشمسية املر ّكزة يزيد إجمالي طاقتها عن  650ميجا وات .وبلغ
إجمالي تمويل هذه املشروعات أكثر من  2,5مليار دوالر ،قدمها
أكثر من ً 20
بنكا رائ ًدا.
وبعد النمو الكبير الذي شهدته الشركة في العقد األخير امتد
نشاطها ليشمل جميع قارات العالم ووصل إجمالي قدرة
املشروعات التي طورتها في أسواق الطاقة الشمسية الناشئة
إلى  4,5جيجاوات.
وقد شهد عام  2016تحقيق  FRVلعدة إنجازات تُعد عالمات فارقة
في تاريخها وتشمل أول مشروع لها في األردن ،وإبرام اتفاقين
جديدين لشراء الطاقة في أستراليا ،وفوزها بمشروع جديد تبلغ
قدرته  300ميجا وات ،وذلك في ثاني مزاد تنظمه املكسيك في
مجال الطاقة.

األوسط وشمال أفريقيا وتركيا ،حيث سمح استحواذ شركات
عبد اللطيف جميل على الشركة بتعزيز حضورها في املنطقة.
عقدا في تصدر سوق الطاقة المتجددة العالمي،
نفخر بإتمامنا
ً
وذلك بفضل فريق العمل بالشركة وعمالئنا وموردينا وشركائنا
الذين لم نكن لننجز هذا بدون دعمهم .ونحن نتطلع إلى أن نظل
الشريك المفضل في مجال الطاقة للمستثمرين والموردين
ومرجعا في قطاع الطاقة المتجددة على
والحكومات بل
ً
مستوى العالم”
رافائيل بنجوميا الرئيس التنفيذي لشركة FRV

وتشمل خطط الشركة املستقبلية التوسع في بعض من أبرز
األسواق مثل أستراليا والهند وأمريكا الالتينية ومنطقة الشرق
© جميع حقوق النشر وحقوق امللكية الفكرية محفوظة لشركة عبد اللطيف جميل املحدودة
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تويوتا املغرب تستعرض
استخدام السيارات الهجينة
في مؤتمر األمم املتحدة
لتغير املناخ
وفد يتكون من مديري تويوتا املغرب
حضر
ٌ
وموظفيها ،إحدى شركات عبد اللطيف جميل
للسيارات ،مؤتمر األمم املتحدة لتغير املناخ
الذي ُعقد في نوفمبر بمراكش باملغرب
للترويج الستخدام السيارات الهجينة.
وقــد وقع الوفد على مبادرتين بيئيتين
مهمتين.
وقعت تويوتا املغرب اتفاقية مدتها ثالثة
أعوام مع تأمين الوفاء ،وهي أكبر شركات
التأمين باملغرب ،يحصل بموجبها عمالء الوفاء
الذين تتعطل سياراتهم عن العمل لحاجتها
إلى اإلصالح عقب حادث ما على سيارة
هجينة كبديل .وستستخدم الوفاء لهذا
الغرض أسطوالً يضم  80سيارة من سيارات
تويوتا الهجينة.
وقد استُخدمت سيارات تويوتا الهجينة أيضً ا لنقل
الوفود مجانًا أثناء مؤتمر األمم المتحدة لتغير
المناخ ،حيث كانت تظهر لهم في نافذة خاصة
من تطبيق أوبر لطلب سيارات األجرة .بلغت عدد
الرحالت التي قطعتها هذه السيارات  12ألف رحلة،
مما قلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مع
تعرف من استقلوا هذه السيارات على مزايا

تكنولوجيا المركبات الهجينة.
كانت المبادرة الثانية التي شهد مؤتمر األمم
المتحدة لتغير المناخ إطالقها تحمل اسم أوبر
الخضراء ( ،)UberGREENويتوفر من خاللها
أسطول من سيارات أوبر كله من سيارات تويوتا
بريوس وراف فور الهجينة ،وذلك الستخدام
المشاركين في المؤتمر وسكان المدينة.
مهما من سعي
ويمثل هذان البرنامجان جز ًءا
ً
تويوتا المغرب لتعميم استخدام تكنولوجيا
المركبات الهجينة ودعم مبادرات الحكومة
المغربية للحفاظ على البيئة وتوفير أفضل
تكنولوجيا وأحدثها للجمهور في المغرب.

عادل بناني ،المدير العام لتويوتا المغرب ،وعلي حرّاج ،رئيس شركة تأمين الوفاء ومديرها العام ،أثناء مراسم التوقيع

وقد أُعلن أيضً ا عن تشريع مالي سيصدر في
المغرب ويعفي جميع المركبات الهجينة
والكهربائية من ضريبة الطريق السنوية.

سفير الواليات المتحدة لدى المملكة المغربية ،سعادة دوايت بوش
االب ،يستقل سيارة تويوتا بريوس هجينة مقدمة من تويوتا المغرب
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معالي د .حكيمة الحيطي ،وزيرة البيئة المغربية ،بجوار إحدى سيارات
تويوتا بريوس الهجينة المقدمة من تويوتا المغرب
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أوتوشوبس تخطف
األنظار مع انطالق
فروعها في تركيا
كشفت عبد اللطيف جميل عن خطط
طموحة إلحداث ثورة في سوق السيارات
املستعملة في تركيا وذلك بعد إطالقها
عالمتها التجارية الجديدة للسيارات
املستعملة تحت اسم أوتوشوبس في
موقعا في مختلف أنحاء تركيا.
13
ً
يزيد عدد الســيارات املستعملة التي تُباع
ســنويًا في تركيا عن  2,5مليون سيارة ،وهو
ما يبلغ ثالثة أضعاف مبيعات الســيارات
الجديدة ،وتطمح أوتوشــبس إلى تحقيق
نقلــة هائلة في خدمة العمالء من خالل اتباع
أسلوب املراكز املتكاملة.
ستبيع أوتوشوبس جميع سياراتها بضمان
يصل إلى عامين (بما في ذلك خدمة
الصيانة املتنقلة على الطريق) ،مع إمكانية
االستبدال خالل سبعة أيام دون إبداء أي
أسباب ،وخيارات تمويل ال تستغرق إجراءاتها
أكثر من  20دقيقة .كما تنتهي جميع إجراءات
التسجيل في مدة ال تتجاوز ساعتين وهو ما
يجذب العمالء أكثر لشراء السيارات ويضمن
ريادة أوتوشوبش للسوق.

ويقول طوغرول دينيزاسان المدير العام لشركة
أوتوشوبس“ :قطعت أوتوشوبس على
عهدا بأن تصبح العالمة التجارية
نفسها
ً
األولى في سوق السيارات املستعملة
بتركيا .حيث نفخر بتقديم خدمة من الدرجة
األولى لعمالئنا ،كما أن تنوع السيارات
املتوفرة لدينا واملزايا املبتكرة التي
نقدمها تجعل من البيع والشراء معنا
أسهل اختيار”.
ثم أضاف ً
قائل“ :املوقع الجغرافي والعمالة
املؤهلة وثراء املوارد واالقتصاد ذو الطبيعة
الديناميكية جميعها عوامل تعزز مكانة تركيا
كدولة نموذجية على الساحة العاملية ،وال
شك أن هذا كان له أثر إيجابي كبير على
قرارنا باالستثمار هنا”.

قــال علي حيدر بوزكورت ،رئيس عبد اللطيف
جميل تركيا ورئيســها التنفيذي“ :أوتوشوبس
عالمة تجارية تتميز باالبتكار وستضيف
إلى مجموعة خدماتنا في تركيا وتكملها
لتساعدنا على النمو وتحقيق مستقبل
مبهر استنا ًدا إلى قاعدتنا القوية .ومع
احتدام املنافسة في مختلف أسواق
املنطقة ،فإن عبد اللطيف جميل تركيا ال
ُيثنيها شيء عن تعزيز خدماتها والتوسع
فيها لتضع أفضل الحلول بين أيدي عمالئها”.
يرجــع حضــور عبد اللطيف جميل في تركيا إلى
عــام  .1998ومنذ ذلك التاريخ ،حصلت على
عــدة جوائز تقديرًا ألدائها ،ومنها لقب أفضل
جهة عمل في تركيا للعامين الســابقين.

انطلقت أوتوشــوبس باستثمارات تبلغ 65
مليــون ليرة تركية (أي  20,4مليون دوالر
موقعا في
تقري ًبــا) ،وبدأت بفروع في 13
ً
مختلــف أنحاء تركيا و 12موز ًعا معتم ًدا ،مع
وجود خطط للتوســع في السنوات القادمة
للوصــول إلى  60موز ًعا معتم ًدا ومبيعات
ســنوية تزيد عن  60ألف سيارة.

علي حيدر بوزكورت ،الرئيس والرئيس التنفيذي لعبد اللطيف جميل تركيا،
وطوغرول دينيزاسان المدير العام لشركة أوتوشوبس
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معمل عبد اللطيف جميل لألمن
الغذائي واملالي العاملي
( )J-WAFSيوقع أول اتفاقية
شراكة بحثية
ســتدخل زايلم ،الشركة الرائدة في مجال
تكنولوجيا المياه ،في شــراكة مع معهد
ماساتشوســتس للتكنولوجيا ( )MITفي
مجال أبحاث المياه والغذاء .يســعى معمل
 J-WAFSالذي تأســس في  ،2014إلى تحفيز
وتنســيق األبحاث المتعلقة بالمياه والغذاء
فــي مختلف الجهات التابعة للمعهد.
وقد حضر مراســم توقيع االتفاقية في نوفمبر
 2016باتريك ديكر ،الرئيس التنفيذي لشــركة
زايلـم ،وجون لينارد ،مدير معمل ،J-WAFS
وكارين جليســون ،العميدة المساعدة لمعهد
ماساتشوستس للتكنولوجيا (.)MIT

الخطوة األولى على درب
النجاح لذوي االحتياجات الخاصة
استفاد أكثر من  100ولي أمر ومعلم من املتعاملين مع
األطفال ذوي االحتياجات الخاصة من تعلم مهارات جديدة
وذلك من خالل برنامج التوعية الذي نظمته مستشفى
عبد اللطيف جميل للتأهيل الطبي باالشتراك مع الجمعية
السعودية للتربية الخاصة (جستر).

من اليسار لليمين :باتريك ديكر ،الرئيس التنفيذي لشركة زايلم ،وكارين جليسون ،العميدة المساعدة لمعهد
ماساتشوستس للتكنولوجيا ( ،)MITوجون لينارد ،مدير معمل عبد اللطيف جميل لألمن الغذائي والمائي العالمي
ّ
سيل
( ،)J-WAFSيحتفلون بتوقيع اتفاقية الشراكة البحثية مع  .J-WAFSالصورة :ديفيد

“في دفعة مهمة ألمن وسالمة وكفاءة إمدادات
المياه والغذاء العالمية ،وقع معمل عبد اللطيف
جميل لألمن المائي والغذائي العالمي ()J-WAFS
أول اتفاقية شراكة بحثية.

وقد عزز البرنامج ،الذي كان تحت شعار ”التدخل املبكر
بداية الطريق” ،من إمكانيات املعلمين وقدم ألولياء
األمور املهارات واملعارف الالزمة للتعامل مع أي إعاقة
والتغلب عليها.
وقد اجتمع أولياء األمور واملعلمون ألربع ساعات في
جدة لالستماع ملناقشات تناولت مواضيع متنوعة،
حيث تحدث د .محمود خليفة عن النمو واالرتقاء املتأخرين،
بينما تناولت األستاذة ريم عبد الرزاق تأخر النمو وأثره على
السلوك ،وعرض األستاذ خالد الظهراني ورقة عمل عن
أهمية التشخيص والتدخل املبكرين للتعامل
مع التوحد.

كما ناقش البرنامج أيضً ا األدوات والطرق التي يجب أن
يستخدمها المعلمون ومن يتحملون مسؤولية ذوي
االحتياجات الخاصة في مراكز التشخيص والتقييم أثناء
السنوات األولى من عمر الطفل.
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وقــال جون لينارد“ :بهذه االتفاقية ،يعزز
معمل  J-WAFSمن دوره في توفير املوارد
ملجتمع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا
( ،)MITومن ثم تعزيز قدرة املعهد على
حل املشاكل امللحة التي تواجه تحقيق
االكتفاء من املياه النظيفة في مختلف
أنحاء العالم”.
يقــول رينيه روبنز ،المدير التنفيذي لمعمل
“ :J-WAFSنتطلع بحماس شديد لتعزيز
عالقتنا مع زايلم ،ألننا بعالقتنا معها نقدم
ً
شريكا ستقدم خبراته املتميزة
للمعهد
في قطاع املياه إسهامات مهمة في
جهود التعاون القائمة بشأن حل التحديات
الواقعية التي تواجه توفير املياه”.
وســيدعم التمويل الذي ستوفره هذه
االتفاقية العديد من المشــاريع البحثية المهمة
ونادي المياه في معهد ماساتشوســتس
للتكنولوجيــا ( )MITومنح معمل J-WAFS
للتمويــل البذري لألبحاث ،وغير ذلك من
األنشــطة مثل الدراسات وورش العمل
والمؤتمرات.
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ال توجد من األسواق ما تتوفر فيه فرص
واعدة مثل قطاع اإللكترونيات واألجهزة
االستهالكية في اململكة العربية
السعودية،
وهــو ما جعل عبد اللطيف جميل لإللكترونيات
والمســتثمرين من الخارج يدركون أن العوامل
الديموغرافيــة المتغيرة في المملكة وتنامي
عدد الســكان وارتفاع نسبة استخدام اإلنترنت
تهيــئ البيئة المثالية للنمو.
تُعد المملكة العربية الســعودية حال ًيا كبرى
أســواق دول مجلس التعاون الخليجية
لإللكترونيــات واألجهزة الصغيرة ومكيفات
الهواء .فســكان المملكة البالغ تعدادهم 31
مليون نســمة يمثلون  45بالمئة من إجمالي
تعداد دول المجلس وتقترب قيمة ســوق
اإللكترونيــات فيها من  50مليار ريال
( 13,3مليار دوالر) سنويًا.

عبد اللطيف
جميل لإللكترونيات
تضع املستقبل
بين يديك
© جميع حقوق النشر وحقوق امللكية الفكرية محفوظة لشركة عبد اللطيف جميل املحدودة

علــى الرغم من أن القنوات التقليدية لتجارة
التجزئة ما زالت تســيطر على السوق في
مجــال اإللكترونيات ،إال أن الحكومة مصممة
على بذل الجهود لجذب اســتثمارات إقليمية
ودولية تســاعد في تطوير قنوات التجارة
الحديثــة واإللكترونية لتصل بحصتها من
1
ســوق التجزئة إلى  80%بحلول عام .2020
ولتحقيــق هذه الغاية ،تخفف الحكومة من
القيود المفروضة على الملكية واالســتثمار
األجنبي وتســهل تدفق السلع االستهالكية
محل ًيا وعلى مســتوى المنطقة مع التغيير
الشــامل لكل ما يلزم من اللوائح .و ُينظر إلى
التجــارة اإللكترونية خاصةً ،على أنها تحمل
فرصا هائلة لإللكترونيات االســتهالكية .فنسبة
ً
انتشــار اإلنترنت تصل إلى  90بالمئة تقري ًبا ،بل
وتصــل بها بعض التقارير إلى  94بالمئة ،وهي
من أعلى النســب على مستوى العالم.

وعلــى مدار الفترة من  2003وحتى  ،2013حقق
ســوق اإللكترونيات االستهالكية في المملكة
نم ًوا ثابتًا تراوح بين  5و 6بالمئة ســنويًا1 2.
وعلــى الرغم من وجود انخفاض في 2016
بســبب انخفاض أسعار النفط ،إال أن معظم
المراقبين ال يتوقعون اســتمرار هذا االنخفاض
لمدة طويلة.
بل ُيتوقع أن يكون الشــباب السعودي
وإقبالــه المتزايد على التجارة اإللكترونية
محر ًكا أساسـ ًيا لنمو القطاع على المدى
المتوسط والبعيد.
“تبلغ حصة الهواتف الذكية وحدها  22مليار
ريال من إجمالي قيمة السوق البالغة 50
دائما
مليا ًرا ،واملجتمع السعودي يحب
ً
أن يحصل على كل جديد في التكنولوجيا
للتواصل مع مختلف أنحاء العالم ،كما أنهم
على دراية كبيرة بالتكنولوجيا”.
نموا أيضً ا وهي
“هناك مجاالت أخرى تشهد ً
األجهزة املنزلية ،والبرادات ،وغساالت
املالبس ،واألجهزة املنزلية الصغيرة،
واملكيفات”.

وعلــى الرغم من الظروف الصعبة في ،2016
حققت مبيعات التجزئة في شــركة عبد
اللطيــف جميل لإللكترونيات نم ًوا بلغ 48
بالمئة .وفي مؤشــر على ثقة الشركة في
إمكانيات النمو المســتقبلي والتزامها بتوفير
أفضــل العالمات التجارية وأحدث تكنولوجيا
للمســتهلكين في المملكة فإنها تعمل
حال ًيــا علــى تجديد  16فر ًعا من فروعها الحالية،
وســتفتح ثالثة فروع أخرى بنهاية  ،2016و11
فر ًعــا في  .2017وتتوقع المجموعة تحقيق
المزيــد من النمو ،يتراوح ما بين  20و28
بالمئــة ،في عام  ،2017وخاصة عن طريق
قنوات البيع على اإلنترنت.
“األجهزة الصغيرة التي يمكن تغليفها
بسهولة وإرسالها إلى العمالء عن طريق
شركات توصيل الطرود عليها طلب هائل
سريعا .أما األجهزة األكبر
نموا
ً
وتنمو ً
فتواجهها تحديات خاصة ،ولكن املنتجات
التي يسهل توصيلها مثل الهواتف الذكية
وأجهزة التلفاز واإلكسسوارات وأجهزة
الطهي ومستلزمات املوضة ،تمثل
فرصة هائلة ونحن مصممون على أن
نستفيد منها”.

تركز الحكومة تركيزًا كبي ًرا على اإلسكان،
وهناك خطط لبناء نصف مليون مسكن
جديد .ولك أن تتخيل حجم الطلب على
األجهزة املنزلية نتيجة ذلك”.
بي فينكات
وتتوفــر لقطاع اإللكترونيات اآلن جميع
مقومات النمو واالســتثمار لدعم هدف
الحكومــة في توفير ما تحتاجه المملكة من
إسكان عصري لمتوسطي الدخل.
 1مصادر البيانات :مؤسسة  ،GfKتقرير المملكة العربية
السعودية ،سبتمبر 2016

“حجم السوق الهائل يجذب اهتمام الكثير من المستثمرين من
مختلف أنحاء العالم .فالطلب على السلع اإللكترونية ،من أحدث
األجهزة الصغيرة إلى األجهزة المنزلية ،هائل .كما أنه مرشح لمزيد
من النمو على مدى السنوات القليلة القادمة في ظل الطبيعة
الديموغرافية للمملكة".
بي فينكات ،العضو المنتدب لعبد اللطيف جميل لإللكترونيات.
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الطالب األردنيون
يحققون استفادة
من منح FRV
وقعت فوتواتيو رينيوابل فينتشرز FRV
اتفاقية مع معهد إمبريسا (إحدى الجامعات
اإلسبانية) ُيرجى إضافة رابط تسمح الثنين من
الطالب األردنيين بالدراسة في املعهد.
وبموجب هذه االتفاقية التي تُعد جز ًءا من التزام
 FRVبتنمية املجتمعات التي تمارس نشاطها فيها،
سيتم إنشاء منحتين دراسيتين في معهد إمبريسا،
وذلك في شراكة مع مؤسسة التمويل الدولية
واملصرف األوروبي لإلنشاء والتعمير ومؤسسة
بروباركو الفرنسية للتنمية املستدامة.
وقد ُمنحت إحدى املنحتين للطالبة سارة رياض
العطيات التي بدأت دراستها في سبتمبر .2016
أما املنحة الثانية فستُمنح في العام الدراسي
.2017-2018
تأتي هذه المنح التي تُقدم تحت اسم “منح قادة
المواهب الشابة الدراسية” ،عقب استثمار FRV
في مشروعين للطاقة الشمسية في األردن
(األردن  1واألردن  )2تبلغ قدرة كل منهما  65ميجاوات
وقت الذروة.
وقد شهد مراسم التوقيع على االتفاقية السيد
رافائيل بنجوميا ،الرئيس التنفيذي لشركة ،FRV
والسيد ديجو ديل ألكازار ،عميد كلية إدارة األعمال
في معهد إمبريسا ،وسعادة سفير األردن لدى
إسبانيا السيد غسان عبد الرحيم المجالي ،وممثلون
من عبد اللطيف جميل التي استحوذت على FRV
في  ،2015والمصرف األوروبي لإلنشاء والتعمير،
ومؤسسة بروباركو.
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منح جائزة لغوزمان نويا من اروغواي وساره رياض العطيات من االردن

يقول رافائيل بنجوميا الرئيس التنفيذي لشركة :FRV
“هذه االتفاقية تأتي تنفيذًا إلحدى أهم أولويات
شركتنا ،أال وهي املساعدة في تطوير املجتمعات
التي نمارس نشاطنا بها ،فمن خالل هاتين
املنحتين ،سنساعد على توفير فرصة للطلبة
املستوفين لشروطهما على إتمام الدراسة في
واحدة من أرفع الجامعات اإلسبانية”.
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هدف جديد
ٌ
بتوقيع رعاية
دوري جميل

بعد مدة لم تتجاوز النصف إال بقليل من
بدء تنفيذ اتفاق رعاية مدته ستة أعوام
للرعاية مقابل إطالق اسم عبد اللطيف
جميل على الدوري السعودي للمحترفين
الذي أصبح ُيعرف اآلن باسم “دوري جميل”
ما زالت عبد اللطيف جميل تجد أساليب
مبتكرة لالستفادة من هذه الشراكة بما
يفيد نشاطها التجاري واملجتمع
السعودي بأكمله.
ومن برامج توفير فرص العمل للشــباب
الســعودي إلى املبادرات التي تستهدف
األطفــال املحرومين ،يبرهن دوري جميل على
أنه ليس مجرد نشــاط هدفه الربح.

حقائق عن كرة القدم في
اململكة العربية السعودية
70

EEL

JAM

70

دوري جميل
التأسيس1976 :
الفرق14 :
البطل الحالي :األهلي (جدة)
أكثر الفرق فوزًا باللقب ( 13مرة) :الهالل (الرياض)
نجم الدوري :عمر السومة (األهلي)
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تتربع الساحرة المستديرة على عرش جميع
األنشطة على صعيد الشعبية وجذب
االنتباه ،إنها أكبر رياضة على مستوى العالم
وهيمنتها على الرياضة في المملكة العربية
السعودية راسخة حيث تحظى بدعم من أفراد
العائلة المالكة.
بدأ تنظيم دوري وطني في المملكة العربية
السعودية منذ سبعينات القرن العشرين،
وقد أصبح للمشجعين شغف كبير بفرقهم
لدرجة أن عدد المتفرجين في المباريات الكبرى
التي تُعرف في السعودية باسم مباريات
“الكالسيكو” و “الديربي” ،قد يصل إلى 60
ألف متفرج.

“الرعاية إحدى صور اإلسهام في املجتمع و واإلسهام في
كرة القدم السعودية و وعلى مستوى اململكة بال شك”.
“تتربع كرة القدم على عرش األنشطة الترفيهية في اململكة
العربية السعودية .وال أقصد بهذا أن األندية الكبرى في أوروبا
وأمريكا الالتينية تفتقر إلى الحماس وااللتفاف حولها ،بل
إن األندية الكبرى هنا ال تقل عن نظيراتها في تلك الدول ،إن
لم تكن تتفوق عليها .كما أن كرة القدم تنمو كل عام وهذا
تحديدا شهد نتائج مفاجئة لم تكن في صالح الفرق
العام
ً
الكبرى ،ولهذا فإن الوقت مناسب للتدخل”.
مارتن كوبوس

مارتن كوبوس ،رئيس قطاع الرعاية في عبد اللطيف جميل

وحتــى بعد وصول التفاعل إلى هذا
املســتوى الكبير ،ال تزال هناك فرصة كبيرة
لتطويــر أثر كرة القدم في اململكة العربية
الســعودية ،وذلك من خالل التسويق وطرح
منتجات مرتبطة به وعقد شــراكات .ويتضح
هذا من خالل فيلم ترويجي للموســم الجديد
أعــده فريق دوري جميل بعنوان “عمالقة كرة
القــدم” ،حيث حظي الفيلم بأكثر من ثالثة
ماليين مشــاهدة ،مع أكثر من  14مليون
تفاعــل ،على مواقع التواصل االجتماعي.
إال أن إهتمام عبد اللطيف جميل يتجاوز
هذا بكثير.
يقول مارتن كوبوس“ :دوري جميل فرصة
للترفيه عن جميع املواطنين وإشراكهم
في الجهود املتواصلة لتنمية املجتمع
السعودي”
فمن خالل مبادرة باب رزق جميل لتوفير فرص
العمل في مجتمع جميل ً
مثل ،يمكن للشباب
السعودي الحصول على فرص للعمل
كبائعين لألطعمة الخفيفة أثناء المباريات في
المالعب .ويشير كوبوس هنا إلى أن
“باب رزق جميل وفرت أكثر من  3500وظيفة
في املالعب منذ بدأت رعايتنا للدوري.
برنامجا لأليتام السعوديين الذين
كما أن لدينا
ً
يعملون مرافقين شخصيين لالعبين ،كما
اشترطنا على وكاالت إدارة الفعاليات مؤخ ًرا

إشراك موظفي باب رزق جميل في طاقم
العمل امليداني ألي أنشطة ميدانية نديرها”.
ومــن حيث اإلمكانيات التجارية ،فإن دوري
جميــل لديه إمكانيات فريدة تؤهله للوصول
إلى جمهور كبير من الشــباب املتحمس
الخبير بالتكنولوجيا .ومع انتشــار الحديث
عــن خصخصة النوادي في جميع أنحاء البالد،
فــإن هذا يعني إتاحة املزيد من الفرص
لالســتفادة مستقبل ًيا من اتفاق الرعاية
مقابل استخدام االسم.
“وأضاف كوبوس “إننا من خالل دوري جميل
نهدف إلى إنشاء برامج وتنظيم فعاليات
تبهر املشجعين وترفه عنهم وتكافئهم على
قضاء وقتهم معنا”.
“في مايو  ،2016عندما فاز األهلي باللقب
عاما ،كان لدينا ست وحدات
ألول مرة منذ ً 32
أعمال مختلفة تُعلن وتُنفذ مبادرات متنوعه،
بما في ذلك عبد اللطيف جميل للتمويل،
وعبد اللطيف جميل لالستثمارات التي
استحوذت لتوها على عالمة FedEx Express
التجارية في اململكة العربية السعودية .لقد
ً
شوطا كبي ًرا في وقت قصير نسب ًيا،
قطعنا
وما زال هناك
الكثير من اإلنجازات لنجتهد في تحقيقها
ومنها االستفادة من رعاية الدوري في
تحقيق مبيعات”.

رجوع

12

مجلة عبد اللطيف جميل
شتاء 2016

انطالق معرض
جديد ملناولة
املواد في جدة
حققت الدورة األولى ملعرض مناولة
املواد باململكة العربية السعودية نجا ًحا
مبهرًا في نوفمبر ،وقد شاركت فيه شركة
عبد اللطيف جميل للمعدات الثقيلة بصفة
شريك صناعي رئيسي.
امتــد املعرض ليومين 28 ،و 29نوفمبر،
فــي فندق بارك حياة بجدة ،وذلك بالتزامن
مع منتدى سلســلة اإلمداد والخدمات
اللوجســتية .وقد شهد املعرض واملنتدى
اجتمــاع لفيف من القادة والخبراء

والشــركات لتبادل عرض أحدث املنتجات
والخدمات ومناقشــة التوجهات والتطورات
في هذا القطاع.

وقد شهد املعرض واملنتدى اجتماع
لفيف من القادة والخبراء والشركات لتبادل
عرض أحدث املنتجات والخدمات ومناقشة
التوجهات والتطورات في هذا القطاع.
حضر المؤتمر  17خبيرًا من مختلف المجاالت،
تبادلوا وجهات نظرهم بشأن أبرز القضايا ،من

زيادة أرباح سالسل اإلمداد وسبل النجاح في
تطبيق الحلول اآللية وحتى تنمية الجيل
القادم من الكفاءات في مجال الخدمات
اللوجستية وسالسل اإلمداد..
كانت عبد اللطيف جميل للمعدات الصناعية،
أحد أقسام عبد اللطيف جميل للمعدات
الثقيلة ،من بين  25عارضً ا تنافسوا في عرض
أحدث أنظمة مناولة المواد بما فيها الرافعات
الشوكية وحلول التخزين والمعدات التي
تخدم مختلف المجاالت من التجارة اإللكترونية
والتصنيع وتجارة التجزئة وحتى صناعة األدوية
والسيارات وتحضير األغذية.
وقد دعم دوري جميل ،دوري كرة القدم
السعودي للمحترفين الذي ترعاه عبد اللطيف
جميل ،جناح عبد اللطيف جميل للمعدات
الثقيلة ،حيث أُتيحت لزوار الجناح الذي امتد
على مساحة  80م  2فرصة الفوز بتذاكر
لكبار الزوار لمباريات الدوري مع التقاط صور
لهم مع جميل ،تميمة الدوري.
قال يوسف شايع القحطاني مدير التسويق
بعبد اللطيف جميل للمعدات الصناعية:
عظيما بحضور تجاوز
“حقق المعرض نجا ًحا
ً
 1000زائر على مدار اليومين ،مما مثل فرصة
لنا لعرض خبرتنا في قطاع مناولة المواد،
وإنعاش عالقتنا بعمالئنا الحاليين ،وتكوين
عالقات جديدة” .يتزامن إطالق المعرض
الجديد مع النمو السريع الذي يشهده قطاع
مناولة المواد والخدمات اللوجستية في
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المملكة العربية السعودية .فمن األهداف
التي نصت عليها إستراتيجية الحكومة
الطموحة للتنمية ضمن رؤية  2030تعزيز
مكانة المملكة باعتبارها “بوابة لوجستية
متميزة إلى ثالث قارات” .وتهدف الحكومة
في هذا الصدد إلى زيادة الترتيب العالمي
للمملكة على مؤشر األداء اللوجستي
من المرتبة  49إلى المرتبة  ،25وذلك في
إطار طموح أكبر لزيادة مساهمة القطاع
الصناعي في إجمالي الناتج المحلي ليصل
إلى  20%بحلول عام .2020
وفقً ا لتقرير صدر في ســبتمبر  2016عن
شركة استشارات األبحاث سوليديانس،
وصل حجم ســوق الخدمات اللوجستية في
اململكــة في عام  2015إلى  19مليار دوالر،
وهــو ما يعادل  43%من إجمالي قيمة
هذا الســوق في دول مجلس التعاون
الخليجي .وقد حقق الســوق السعودي
فــي العامين املاضيين نم ًوا قدره مليار
دوالر ســنويًا ،كما ُيتوقع زيادة معدل النمو
زيادة كبيرة مع بدء تنفيذ اإلســتراتيجيات
التي نصت عليها رؤية  .2030أضاف يوســف
شــايع ،قائ ً
ال“ :ال يوجد مخزن أو مستودع
أو مركــز توزيع إال ويعتمد في تحقيق
نجاحــه على معدات مناولة املواد الحديثة
التي ترفع كفاءة العمل .ومع اســتمرار
اســتثمارات الحكومة والقطاع الخاص في
هذا املجال ،فإن أمامنا نحن وشــركائنا من
املســتثمرين فرصة واضحة لالستفادة من
هذه الفرص املتزايدة”.

تمثل عبد اللطيف جميل للمعدات الثقيلة
العديد من العالمات التجارية لمعدات مناولة
المواد في المملكة العربية السعودية،
ومنها تويوتا للمعدات الصناعية ورافعات
ريموند الشوكية .وتوفر مراكز الشركة
المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة
للعمالء إمكانية الحصول بسهولة على

مجموعة متنوعة من الخدمات مثل
استشارات الشراء ،وحلول التمويل ،واتفاقيات
الصيانة ،واإلصالح وتدريب المشغلين في
مواقع العمالء ،باإلضافة إلى خيارات سريعة
للتأجير واستبدال قطع الغيار.

“سعدنا بالمشاركة في هذا
المعرض الجديد والمهم،
ألنه يوفر لنا الفرصة لعرض نشاطنا
ولقاء عمالئنا الحاليين وعمالء
جدد ،ويضمن لنا الحفاظ على
صدارة هذا القطاع .فنحن في عبد
اللطيف جميل للمعدات الثقيلة
دائما لتقديم أفضل
نسعى
ً
مستويات الخدمة والعروض
لجميع عمالئنا”.
هشام سعد مدير عبد اللطيف جميل للمعدات
الصناعية
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شخصيات وقصص
من الواقع

تحقيق أقصى استفادة من الموارد التي يزخر بها الشرق األوسط
العمل الجماعي والتعاون أمر ال غنى عنه
لنجاح الشركات ،وهذا هو سر بحث عبد
اللطيف جميل عن املوظفين الذين يتحلون
بسلوك إيجابي وإصرار على التميز في كل ما
يقومون به .وتوفر عملياتنا الفرص للجميع
لالرتقاء شخص ًيا ومهن ًيا.
تعــود أصول دارين أمبروز لبريطانيا ،وهو
يشــغل اآلن منصب الرئيس التنفيذي
للعمليــات التجارية في عبد اللطيف جميل.
وقــد انضم دارين إلى عبد اللطيف جميل
منذ ثالث ســنوات ،وهو مسؤول عن تسعة
أنشــطة مختلفة تشمل التصنيع والتوزيع
ورسم صورة العالمة التجارية.
يرى دارين أن العاملين في عبد اللطيف جميل
من أفضل َمن يمكن أن يعمل معهم المرء ،مما

“جزء كبير من دوري يتمثل في التنسيق بين
الكيانات واألطراف املختلفة وتنفيذ خطط،
سوا ًء قصيرة أو طويلة املدى ،في مختلف
جوانب العمل .وأجد متعتي في تحديات حل
املشاكل وتوصيل خطط تنفيذ اإلستراتيجية
إلى اإلدارات املختلفة ،وذلك باإلضافة إلى
أن كل يوم يأتي بجديد وهذه ميزة أخرى
في رأيي .وألن عبد اللطيف الجميل شركة
جميعا نشعر بدورنا في
عائلية ،فإننا
ً
تحقيق النجاح.
“نصيحتي التي أقدمها لكل من يتطلع
لالنتقال إلى دولة اإلمارات العربية املتحدة
جيدا عن السكن واختيار منطقة
هو البحث ً
قريبة من العمل لتقليل الوقت الذي
تستغرقه في الذهاب إليه ”.كما أنصح أيضً ا
بوضع خطة ادخار في أقرب وقت ممكن،

“الحياة في دبي توفر لي الفرصة الرتياد الكثير من األماكن
الرائعة ،فموقع دبي بين الشرق والغرب يبهر محبي السفر
حجر منهم،
بالوجهات المتعددة التي يجدونها على مرمى
ٍ
وكانت فرصة استكشاف الدول المحيطة باإلمارات من أبرز
المزايا .كما تعجبني أيضً ا األنشطة الرياضية الكثيرة المتاحة
في اإلمارات .فأنا مث ً
ال من عشاق الغوص وأجد الكثير من
الحواجز المرجانية وحطام السفن بطول ساحل اإلمارات وهو
ما ال يدع فرصة للملل في عطالت نهاية األسبوع”.
يوفر للمؤسسة المهارات والمعارف الالزمة
لحل المشاكل المعقدة ،مع تهيئة بيئة عمل
ودودة ومبهجة.

دارن امبرروز ،الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية منذ 2013
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“ما يميز عبد اللطيف جميل هو كفاءة فريق
عملنا .فهو يضم أعضا ًء يتميزون بمواهب
ومعارف هائلة ،وهو ما يجعل املؤسسة
ملهما للغاية لكل من يعمل فيها.
مكانًا
ً
أشغل منصب الرئيس التنفيذي للعمليات
التجارية ويشمل عملي تسعة أنشطة
مختلفة في قطاع السيارات التجارية ،تشمل
التصنيع والتوزيع ورسم صورة العالمة
التجارية ،ولهذا فإن وظيفتي تتسم
بالتنوع الهائل.

فدبي فيها الكثير من األنشطة ،وأفضل ما
تقوم به هو تحديد التوازن املناسب بين ما
تنفقه وما تدخره في بداية انتقالك للعيش
هنا! ورأيي أنك لو تركت خلفك انطباعاتك
املسبقة وكنت على استعداد للتأقلم
مع الثقافة املختلفة ،فإنك ستستقر في
دبي بسهولة”.
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جولة في
األحداث

باب رزق جميل يساعد في
توفير فرص عمل للشباب
وقع باب رزق جميل ،إحدى مبادرات
مجتمع جميل ،على اتفاقية مع شركة
كريم لحجز سيارات األجرة لتوفير فرص
عمل وتدريب للمواطنين السعوديين في
مجال النقل.

القمة العاملية لطاقة املستقبل
 - 2017أبوظبي ،اإلمارات العربية
املتحدة 16-19 ،يناير 2017
www.worldfutureenergysummit.com
مجد ًدا ،من املقرر أن تشارك شركة
راع
عبد اللطيف جميل للطاقة بصفة ٍ
بالتيني في القمة العاملية لطاقة
املستقبل لعام  .2017ستحتفل القمة
التي تنعقد ضمن أسبوع أبوظبي
لالستدامة ،هذا العام بعيدها العاشر
بتنظيم أكثر معارضها تفاع ً
وإلهاما
ال
ً
حتى اآلن .وقد حضر القمة في العام
املاضي  30ألف مشارك من  32دولة.
وفي  ،2017ستحرص عبد اللطيف جميل
على استغالل كل فرصة ممكنة لتوصيل
رسالتها عن االستدامة واملسؤولية
البيئية .ومن املقرر أن يتناول عددنا
لربيع  2017تغطية كاملة للقمة.

االجتماع السنوي للمنتدى االقتصادي
العاملي بدافوس كولسترز بسويسرا،
من  17إلى  20يناير 2017
www.weforum.org
سينطلق وفد رفيع املستوى من عبد
اللطيف جميل إلى أوروبا في يناير
 2017لحضور االجتماع السنوي للمنتدى
االقتصادي العاملي بدافوس .ويضم
هذا االجتماع قادة العالم في السياسة
والتجارة الذين يلتقون []2لتبادل الرؤى
والحلول املبتكرة عن أفضل السبل
لتشكيل املستقبل واجتيازه.

منتدى التنافسية الدولي - 2017
الرياض ،اململكة العربية السعودية،
لم يتحدد التاريخ بعد
www.gcf.org.sa
سيتيح منتدى التنافسية الدولي
العاشر فرصة جديدة لعبد اللطيف جميل
للتأثير في فكر قادة العالم في التجارة
والسياسة ،وكذلك بعض املفكرين
البارزين .ويشترك جميع الحاضرين في
اهتمامهم بالتنافس وسبل استغالله
للتوصل لحلول ألصعب مشاكل العالم.

ويدل التعاون على االهتمام المشترك بين
المؤسستين بدعم المواطنين السعوديين
وتوفير المزيد من فرص العمل في هذا
القطاع.
ومنــذ إطالق مبادرة باب رزق جميل
في  ،2003ســاعدت على توفير فرص
العمــل والتدريب والتعليم للمواطنين
الســعوديين من خالل برامج متنوعة
فــي فروعها التي تصل إلى  36فر ًعا في
اململكة العربية الســعودية واإلمارات
ومصر واملغرب وتركيا.

وتســعى «كريم» ،وهي إحدى أسرع
الشــركات الناشئة في املنطقة نم ًوا ،ألن
تصبح أكبر موفر لفرص العمل للســعوديين
بحلول .2020
ويقول د .عبد اهلل إلياس ،الشــريك
املؤســس والرئيس التنفيذي لشركة
كريم“ :نسعى من خالل شراكتنا مع باب
رزق جميل إلى تمكين الشباب السعودي
وتشجيعهم بتوفير فرص لم تكن متاحة
لهم من قبل”.

وتأتي شــراكة باب رزق جميل وكريم
متماشــية مع رؤية  2030للمملكة العربية
الســعودية ،التي تهدف إلى إقامة اقتصاد
مزدهر باســتغالل إمكانيات املواطنين
الســعوديين االستغالل األمثل وتبني
ثقافة العمل الحر.

وقد ســاعدت برامج واتفاقيات التعاون
املندرجــة تحت املبادرة في توفير أكثر من
 510000فرصة عمل.
التعــاون الجديد مع «كريم» مثال آخر على
الــدور الذي يمكن أن يؤديه التعاون في
توفيــر فرص عمل في مجاالت مختلفة.
يقول الســيد عبد الرحمن الفهيد ،املدير
التنفيــذي لباب رزق جميل“ ،هذا التعاون
يدل على أن كال الطرفين على وعي
بأهمية توفير فرص عمل في قطاع
النقل ،ويأتي بعد قرار وزارة النقل
بالسماح للمواطنين السعوديين بنقل
الركاب في سياراتهم الخاصة من خالل
التطبيقات املعتمدة مثل كريم”.
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كشف النقاب عن
الفائزين بجوائز التصوير
الفوتوغرافي
يحتفل اآلن الفائزون الخمسة بجوائز الفن جميل
للتصوير الفوتوغرافي لعام  2016بعد أن تقاسموا
فيما بينهم جوائز مالية يزيد مجموعها عن 100
ألف ريال سعودي.

مي املعتز تفوز بالجائزة األولى عن صورتها
“جائزة عن الحضور املتميز” .وكانت صورة مي
قد تنافست مع  30مشاركة اختيرت للنهائيات
وعرضت في نايلة أرت جاليري بالرياض باململكة
ُ
العربية السعودية الشهر املاضي.
وقــد تقدم لجوائز الفن جميل للتصوير
الفوتوغرافــي ،التي تنظمها مبادرة الفن جميل
بالتعاون مع الجمعية العربية الســعودية
للثقافة والفنون ،في دورتها الســابعة500 ،
مصور من  30دولة.
وقد زار المعرض العديد من كبار الفنانين مثل د.
أحمد ماطر ومها ملوح.
تقول السيدة داليا موسى ،المديرالعام للبرامج
الفنية في مبادرة الفن جميل“ :يؤكد عدد
املتقدمين على املكانة الرفيعة التي تحظى
بها املسابقة ،كما أن االستجابة الكبيرة من

املواهب واملبدعين في املجال تميزت
بمستوى رفيع من
اإلبداع والجودة في التصوير الفوتوغرافي”.
أما عمر الجاسر ،مدير الجمعية العربية السعودية
للثقافة والفنون بجدة ،فقد قال“ :هذه
املسابقة مساهمة في جهود اململكة
العربية السعودية لدعم الفنون والثقافة
اإلنسانية ،كما أنها تشهد بمكانة مبادرة الفن
جميل وعنايتها باملواطنين السعوديين في
بادرة عرفان بالجميل لقيادة البالد الحكيمة”.
وقد انطلقت جوائز الفن جميل للتصوير
الفوتوغرافي ألول مرة في عام  2009تحت
اسم جائزة باب رزق جميل للتصوير الفوتوغرافي.
ومنذ ذلك الوقت ،اشترك في المسابقة
أكثر من  5آالف مصور ،من كافة أرجاء دول
الخليج العربي.

مي المعتز (الثانية من اليمين) تستلم جائزتها
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