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ٍ
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نحن اآلن نفتح ميادين جديدة.
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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
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رؤية طموحة
وقوة
استثمارية
رائدة
ً
محافظا للهيئة
ُعين ســعادة املهندس /إبراهيم العمر
العامة لالســتثمار  -اململكة العربية السعودية ()SAGIA
في منتصف عام  ،2017وهو الشــخصية املعروفة بخبرتها
العريضــة في مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
عاما في
إلى جانب خبرته التي تزيد على خمســة عشــر ً
مجــال العمل بالقطاع الخاص واإلنجازات التي حققها
للمؤسســة في وقت شــهد فيه الوطن تغيرات جذرية.
وقد لوحظ خالل املناقشــات املستفيضة لرؤية اململكة
العربية الســعودية  2030رو ًحا من السعي وراء الكمال،
مع وجود تصريحات تســتهدف تحويل هذه الروح إلى
واقع ملموس ومنها خلق اســتثمارات جديدة بقيمة 500
ٍ
مليــار دوالر أمريكــي في مدينة مطلة على البحر األحمر
فرصا هائلة لالســتثمار في اململكة.
“ ،”NEOMما يفتح ً
ً
واستكمال لسلسة مقاالتنا الرامية إلى اعتبار اململكة
العربية السعودية وجه ًة لالستثمارات الجاذبة عامل ًيا،
تحدثت مجلة فتح اآلفاق ( )Opening Doorsمع
محافظ الهيئة العامة لالستثمار ( )SAGIAبشأن هذه
الفرص وكيفية إعداد اململكة نفسها للمستثمرين
ً
مستقبل.
وللنمو

س :على مدار العشر سنوات املاضية ،تنامى إلى
مسامعنا الكثير بشأن نمو وإمكانات األسواق ومنها
على سبيل املثال “النمور اآلسيوية” والبرازيل وروسيا
والهند والصين ( )BRICومؤخ ًرا املكسيك وإندونسيا
ً
تغافل
ونيجيريا وتركيا ( - )MINTملاذا تعتقدون أن هناك
عن إمكانات اململكة العربية السعودية؟ كيف تتغير
وجهة النظر تلك؟
من املعروف أن اقتصاد اململكة العربية السعودية قائم
على النفط .وعلى مدى العشر سنوات املاضية ،شهدت
ً
ملحوظا وجلبت
اهتماما
االحتياجات العاملية للطاقة
ً
العديد من االستثمارات إلى قطاع النفط والغاز السعودي
وإلى بعض صناعات النفط والغاز األولية ذات الصلة .ورغم
ذلك ،فإن مواطن القوة األخرى للمملكة العربية السعودية
أوشكت أن تصير جز ًءا من الحديث العاملي الدائر بشأن تلك
االقتصاديات ذات اإلمكانات العالية.
سريعا في هذا الشأن .وفي حين
تُح ِدث رؤية  2030تغيرًا
ً
تسعى الحكومة إلى تسخير كامل إمكانات اململكة
واالنخراط املعد له مسبقً ا في مجتمع األعمال ،ملسنا

نحن في  SAGIAوع ًيا وإدرا ًكا متناميين فيما بين رجال
األعمال واملعلقين واملحللين بشأن املزايا التي تمنحها
اململكة العربية السعودية باعتبارها وجهة لالستثمار.
وبينما نواصل العمل كي نفي بالوعود التي تجسدها
قدما باإلصالحات الهادفة إلى
الرؤية من خالل املضي
ً
تعزيز سهولة ممارسة األعمال التجارية في اململكة
والتعرف على فرص االستثمار واالرتقاء بها ،أتوقع أن
تساهم اململكة العربية السعودية بنصيب كبير في
الساحة الدولية باعتبارها موطنًا مميزًا وواع ًدا ملمارسة
األعمال التجارية.
س :هل تعتقدون أن املستثمرين األجانب لديهم تصو ًرا
دقيقً ا بشأن اململكة العربية السعودية؟ إذا كان الجواب
ال ،فلماذا إذن؟
وعندما تلتقي  SAGIAباملستثمرين األجانب ممن ليسوا
على دراية باململكة ،غال ًبا ما يترك اللقاء لديهم مشاعر
من الدهشة واالنبهار بفضل ما شاهدوه وسمعوه عند
مناقشة التغيرات التحويلية الجارية في ضوء رؤية .2030
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جانب امتالك اململكة ملوارد طبيعية هائلة،
موقعا جاذبًا للنشاط التصنيعي
على جعلها
ً
ومرور البضائع .كما تستفيد اململكة من
شباب الوطن ُ
املتع ِّلم ،ما يضمن عمق مصدر
املوهبة بالنسبة للمستثمرين  -تتمتع
 80%من القوة العاملة بمستوى تعليمي
متقدم (البنك الدولي) .ستخضع البنية
التحتية للمملكة لتطوير ملموس عبر
برنامج رؤية  ،2030وذلك من خالل التخطيط
الستثمارات هائلة في مجال النقل ومركز
اللوجستيات الوطني والرعاية الصحية وغيرها
من القطاعات ،وكذلك خلق تكتالت صناعية
ومناطق اقتصادية خاصة.

سعادة المهندس ابراهيم العمر ،محافظ الهيئة العامة لالستثمار  -المملكة العربية السعودية

وانطال ًقا من ردود أفعال املستثمرين ،فإنه
من املحتمل أن يكون هؤالء املستثمرون
قد قدموا إلى السعودية بتصور واحد وغادروا
بتصورٍ مختلف.
توفر اململكة العربية السعودية قاعدة
للمستثمرين تمكنهم من الوصول إلى 1.5
مليار مستهلك بمجرد قطع رحلة جوية مدتها
خمس ساعات من الرياض.
قَ َصر مســتثمرو اململكة االستثمار فيها
علــى صناعة النفط والغاز على وجه
الخصــوص ،فــي حين أن اململكة قد حباها
اهلل فــي الواقــع بالعديد من الثروات الهائلة،
ما يجعلها موطنًا واع ًدا ومثمرًا ملمارســة
األعمال التجارية.
وبينما يصل عدد ســكان مملكتنا إلى
ما يقرب من  32مليون نســمة تصل أعمار
ما يزيد عن نصفهم إلى ما دون الخامســة
والعشــرين ،ويزيد معدل النمو الســكاني بما
يقارب  2.5%ســنويًا .يرتكز هذا الســوق القوي
القائم على املســتهلك على نســب عالية
نســب ًيا من القوة الشــرائية مقارن ًة بأقراننا
في املنطقة.

كما تقدم اململكة العربية السعودية قاعدة
مكنُهم من خاللها الوصول
للمستثمرين ُي ِ
إلى سوق أكبر يصل عدد املستهلكين فيه
إلى ما يقرب من  1.5مليار مستهلك في
بعض من أكثر أسواق العالم نم ًوا وهو األمر
ٍ
الذي سيتحقق بمجرد قطع رحلة جوية مدتها
خمس ساعات من الرياض.
س :ماذا قدمتم وما الذين تقدمونه في
الوقت الحالي لتغيير تلك النظرة املتحيزة
“للنفط والغاز”؟
يتحقق هذا بالتواصل االستباقي مع
املستثمرين لنشر أخبار الفرص املتاحة
لهم في ضوء رؤية  .2030نحن نتواصل مع
املستثمرين الحاليين واملحتملين الذين
يمثلون مختلف الصناعات لزيادة الوعي
بالتغييرات العديدة الجارية ،سواء فيما يتعلق
باإلصالحات التي نقوم بها لتعزيز سهولة
ممارسة األعمال التجارية ،وفيما يتعلق بفرص
االستثمار .كما نتواصل أيضً ا مع األسواق
املختلفة إقليم ًيا وعامل ًيا.
س :تذكر  SAGIAأن رسالتها تهدف إلى رفع
مستوى االستثمار وجذب االستثمارات عن

طريق تحسين بيئة االستثمار في اململكة
العربية السعودية .كيف أصبحت “البيئة
املواتية لالستثمار” هي السائدة حال ًيا
في اململكة؟
ً
ً
طويل في طريق
شوطا
لقد قطعنا بالفعل
تعزيز بيئة االستثمار وتسهيل ممارسة
األعمال التجارية في اململكة .فبيئة
االستثمار باململكة تتميز بنسب ضرائب
تنافسية ،إذ أن نسبة ضريبة الشركات وضريبة
القيمة املضافة تعتبر من بين أقل نسب
الضرائب في العالم .ويستطيع املستثمرون
في غالبية القطاعات امتالك  100%من
أعمالهم التجارية ،ما يضمن للمستثمر العودة
الكاملة لرأس املال واألرباح والعوائد..
“تتوسط ثالث قارات  -أوروبا وآسيا وأفريقيا،
ويمر ما يزيد على  30%من تجارة العالم عبر
البحر األحمر”
باإلضافة لهذا ،تحظى اململكة بموقع
جغرافي متميز يتوسط ثالث قارات  -أوروبا
ً
فضل عن مرور ما يزيد على
وآسيا وأفريقيا،
 30%من تجارة العالم عبر البحر األحمر .وقد
ساعد هذا املوقع الجغرافي املتميز ،إلى

يتوافر كذلك مجموعة مختلفة من الحوافز
بإمكان املستثمرين االستفادة منها وذلك
لتسهيل االستثمار وتقليل عقبات الدخول
إليه .توفر الحكومة السعودية خصومات
ضريبية على االستثمارات في مجال البحث
والتطوير ،وكذلك إعفاءات ضريبية على
الصادرات .لدينا عد ًدا من املبادرات التي
تتيح للمستثمرين األجانب واملحليين على
ح ٍد سواء فرصة الحصول على رأس املال.
يستطيع املستثمرون -على سبيل
املثال -الحصول على قروض منخفضة
التكلفة من صندوق التنمية الصناعية
السعودي ( ،)SIDFكما يمكنهم اختيار
الحصول على دعم مالي من صندوق تنمية
املوارد البشرية ( )HRDFعن طريق تدريب
املواطنين السعوديين وتشغيلهم.
س :هل يمكنكم إبراز بعضً ا من التدابير
الرئيسة التي قدمتموها لتحسين
بيئة االستثمار ونظامه بالنسبة
للمستثمرين األجانب؟
تعمل اململكة على الدوام على استكشاف
طرق من شأنها جعل الرحالت االستثمارية
لشركائنا أكثر سهولة وربحية .نعمل من خالل
برنامج “تيسير” على إدخال عدد  297إصال ًحا
بهدف دعم سهولة ممارسة األعمال التجارية
في اململكة العربية السعودية.
نعمل من خالل برنامج “تيسير” على
إدخال عدد  297إصال ًحا بهدف دعم سهولة
ممارسة األعمال التجارية في اململكة
العربية السعودية.
استكملنا على مدار الثمانية عشر شهرًا
املاضية ما يقرب من  45%من هذه اإلصالحات.
وقد عمدت اململكة حتى اآلن إلى تعجيل
من إجراءات االستيراد والتصدير ،حيث نجحنا
في وضع برنامج في ميناء جدة للمساعدة
في إنهاء إجراءات التخليص الجمركي لحاويات

الشحن في يوم واحد ،بينما انخفض معدل
بقاء الحاوية في امليناء إلى ثمانية أيام.
وفي ضوء تقرير ميرسك لعام  2017بشأن
مؤشر “إنتاجية املوانئ” ُ
املع َلن عنه في
أغسطس  ،2017جاءت محطة بوابة البحر األحمر
بجدة في املركز الرابع بين املوانئ العاملية
األخرى ،ونعمل في الوقت الحالي على تنفيذ
إجراءات مشابهة في موانئ أخرى في جميع
أنحاء اململكة.

على زيادة استثماراتهم ،أو اتخاذ أولى خطوات
رحلتهم االستثمارية في اململكة العربية
السعودية .وفيما يتعلق باملستثمرين
املوجودين بالفعل في اململكة ،عمدنا
إلى تعيين مدراء للحسابات الهامة تابعين
ل  SAGIAلالضطالع بأمر املستثمرين
االستراتيجيين إلرشادهم في جميع النواحي
املتعلقة بأعمالهم التجارية والتشاور معهم
ودعمهم بشأنها.

وعالوة على ذلك ،عملنا على تبسيط عملية
إصدار التراخيص والتأشيرات الجديدة لألعمال
خصيصا
التجارية وفتحنا مراكز جديدة أُنشئت ِّ
للتحكيم التجاري ،كما أدخلنا قانونًا جدي ًدا
للشركات رَفَ ع من ترتيب اململكة العربية
السعودية في مؤشر البنك الدولي “لحماية
املستثمرين األقلية” لتصبح في الترتيب
العاشر على مستوى العالم.

أما فيما يخص املستثمرين الجدد ،فإننا
سنواصل العمل على برنامج التوعية الذي
بدأناه بغرض زيادة الوعي بالفرص املتاحة في
ضوء رؤية  .2030كما سنعمل عن كثب مع
هؤالء املستثمرين كلما زادت درجة قربهم من
التأسيس ألعمالهم في اململكة كي نضمن
حصولهم على الدعم الالزم الذي يحقق لهم
مزاولة أعمالهم بسالسة.

ومن بين النقاط بالغة األهمية في تلك
العملية التشاور الذي أجريناه مع املستثمرين
املحليين واألجانب لضمان أن يكون إلصالحاتنا
أكبر تأثير ممكن على بيئة األعمال التجارية.

س :ما هي الصناعات والقطاعات التي
يتوافر بها أكبر قدر من اإلمكانات أو
التي تحوز االهتمام األكبر من جانب
املستثمرين األجانب؟

س :هل تثبت هذه التدابير نجاحها؟

لقد حددنا القطاعات ذات األولوية الرئيسة
بنا ًء على إمكاناتها العالية للتنمية
واتساقها مع أهداف رؤية  .2030ويشمل
هذا :تأتي الرعاية الصحية والنقل والسياحة
والترفيه واإلسكان وتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت والطاقة والطاقة املتجددة
والتصنيع على رأس القطاعات ذات اإلمكانات
الهائلة لجذب املستثمرين.

ناتجا عن تلك التدابير،
نشهد تأثيرًا إيجاب ًيا ً
ونشهد زيادة في القيم الكلية لالستثمار
وارتقا ًء بمستوى شفافية القوانين والن ُُّظم،
وهو ما يتسنى معه مزاولة األعمال التجارية
بسالسة غير مسبوقة.
ُيمثل االستثمار عملية مستمرة دون توقف،
ومن جانبنا ،سنواصل العمل على وضع
برامج تُق ِّدم املزيد من الفرص للمستثمرين
املحليين واألجانب في اململكة.
س :كيف يمكن أن تدعم  SAGIAهذا الشأن
وتساعد على تحقيق الرؤية الطموحة
ملستقبل اململكة في ضوء ما هو وارد
في رؤية 2030؟
تؤدي الهيئة دورًا كبيرًا في مساعدة اململكة
على إيحال املستقبل املنشود من خالل
رؤية  2030إلى واقع ملموس .أحد الدعائم
الرئيسية للرؤية هو أن تصبح السعودية
قوة استثمارية رائدة  -وهذا سيتحقق جزئ ًيا
من خالل زيادة مساهمة االستثمار األجنبي
املباشر في إجمالي الناتج املحلي بنسبة
تصل إلى .5.7%
ولتحقيق تلك الغاية ،نسعى إلى تعزيز
مشاركتنا مع املستثمرين الحاليين
واملحتملين على ح ٍد سواء لتشجيعهم
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س :ما هي التحديات الرئيسة التي تتوقعون
مواجهتها أثناء جذب االستثمارات وكيف
يمكنكم التغلب عليها؟
علينا مواصلة التواصل مع املستثمرين
املحتملين كي نتأكد من حصولهم على
جميع املعلومات الصحيحة الالزمة التخاذ قرار
االستثمار .سنواصل العمل على إعالمهم
بالفرص الكثيرة والتحسينات الجارية على
بيئة االستثمار والتي تهدف إلى تسهيل
ممارستهم لألعمال التجارية داخل اململكة.
نعمل في الوقت
الحالي على إعداد
منصة إلكترونية
تسمى “أطلس
االستثمار” تهدف إلى تعزيز جميع فرص
االستثمار املتاحة في اململكة .ستمثل تلك
املنصة للمستثمرين مصدرًا أساس ًيا لجميع
املعلومات التي يحتاجون إليها القتناص فرص
االستثمار في اململكة العربية السعودية.

رجوع

02

مجلة عبد اللطيف جميل
شتاء 2017/18

س :ما هي التداعيات اإلقليمية لظهور
اململكة السعودية كدولة تتنوع بها الفرص
االقتصادية وترحب باالستثمارات األجنبية؟
أؤمن إيمانًا صاد ًقا بأنه عندما يتطور أداء دولة
ما في املنطقة ،تستفيد البلدان املجاورة
لها من نجاحها .ومع رؤية  ،2030تتخذ اململكة
العربية السعودية مكانة متفردة يمكنها
من خاللها دعم الرخاء والنمو على الصعيد
قدما
اإلقليمي ،ال سيما ونحن نواصل السير
ً
نحو جعل اململكة العربية السعودية مركزًا
لوجست ًيا .وسوف يسهم هذا في توسيع
روابط النقل والبنية التحتية للدول املجاورة
كي نتمكن من بناء شبكة للتجارة عبر
شبه الجزيرة العربية ،في الوقت الذي نربط
فيه شمال أفريقيا -حسبما َّ
خططنا له -عبر
الطريق البري املمهد الذي سنشيده بين
مصر والسعودية.
س :عالوة على االستثمارات األجنبية ،ما هي
درجة األهمية املتمثلة في زيادة االستثمار
املحلي كذلك؟
ال تقل درجة أهمية املستثمرين املحليين عن
املستثمرين األجانب في شيء .فكالهما
يؤدي دورًا أساس ًيا بمساهمته في عملية
إنماء االقتصاد السعودي وتنويعه كي يفي
بالوعود الواردة في رؤية  .2030وبجانب
مساهمتهم في إجمالي الناتج املحلي ورفع
مستوى القدرة التنافسية بالسوق ،يستطيع
املستثمرون املحليون تقديم فرص عظيمة
من خالل عقد شراكات ومشروعات مشتركة
مع املستثمرين األجانب الذين ال يتوافر
لديهم سوى قدر محدود من املعرفة
بالسوق السعودي وباقتصاد اململكة
وقواعدها ون ُُظمها.
س :ما مدى صعوبة عملية املوازنة
بين احتياجات املستثمرين األجانب
واملستثمرين املحليين؟
تزيد احتياجات املستثمرين األجانب في
الغالب عن احتياجات املستثمرين املحليين.
رغم كل شيء ،يمكننا القول بأن املستثمرين
املحليين على دراية فعلية بقوانين بلدهم
ون ُُظمها واقتصادها وسوقها .وعلى
الجانب اآلخر ،قد يكون لدى املستثمرين
األجانب انطباعات زائفة عن اململكة العربية
السعودية أو قد تتسم املعلومات التي
حصلوا عليها بالغموض أو النقص.

الرياض  -عاصمة المملكة العربية السعودية التي ت َُعج بالحركة والنشاط

وال يقتصر دور  SAGIAبشأن تلك التوقعات
الخارجية على تقديم خدمات ذات صلة
باالستثمار ،بل يتعدى دورها ليشمل االرتقاء
باململكة وتعزيز قوانينها ون ُُظمها .أما من
ً
شريكا
حيث وضع الثقة في  SAGIAواعتبارها
يمكن الوثوق به ،فإن عملنا ال يخفى على
املستثمرين املحليين ،فقد سمعوا بإنجازاتنا،
غير أن املستثمر األجنبي قد يكون
ً
غافل عن التفكير في اململكة كوجهة
لالستثمار والوصول إلى عقد شراكات معه
قد يتطلب منا تقديم العديد من الحوافز الذي
تسترعي اهتمامه.

س :ما مدى التأثير الذي ُيحدثه برنامج
السعودة في هذا الشأن؟

السعوديين بعد خضوعهم لبرنامج تدريبي
ُموله املؤسسة.
ت ِّ

حبا اهلل اململكة العربية السعودية بموارد
بشرية هائلة ،ومن جانبنا نؤمن بمواهب
أهل اململكة ومهاراتهم .وهذا من شأنه أن
فرصا عظيمة لالستفادة
يوفر للمستثمرين ً
من مخزون املواهب الضخم هذا ،ما يحقق
نجا ًحا للمستثمرين املحليين والدوليين الذين
يلتزمون باستخدام املواطنين السعوديين
وتدريبهم ،بل واألهم من هذا جعلهم جز ًءا من
ثقافتهم املؤسسية.

ومع ذلك ،وفيما يتعلق ببيئة مزاولة األعمال
التجارية ،سيحقق املستثمرون املحليون
واألجانب على ح ٍد سواء استفادة من
التحسينات الكثيرة الني نجريها في
الوقت الحالي.

ترتبط خطة السعودة بالنمو االقتصادي
والتنمية الشاملتين باململكة .وتقدم
مؤسسة حقوق اإلنسان والتنمية
( )HRDFالعديد من الفرص التي تحفز
القطاع الخاص على استخدام املواطنين

ونحن في  SAGIAنعلم -من حين آلخر -من
مستثمرينا الذي استثمروا الوقت في
املوظفين السعوديين العاملين معهم بأنهم
راضين إلى ح ٍد كبيرٍ عن مستوى أدائهم .وقد
كشف تقرير شركة جدوى لعام  2015عن أن
زيادة العمالة السعودية وخطة السعودة في
القطاع الخاص كانتا مرتبطتين بالنمو وإنتاجية
اليد العاملة .وعالوة على ذلك ،يتسلح العديد
من املواطنين السعوديين بخلفيات تعليمية
جيدة تدعمها الدراية الفنية في ضوء فهم
الثقافة املحلية التي قد تمثل قيمة إضافية
للشركة.

س :ما مدى أهمية العمل بالنسبة للملكة
دول أخرى في
العربية السعودية مع
ٍ
املنطقة أو على الصعيد الدولي لتحقيق
طموحاتها؟
في عصرنا هذا ،ال يمكن ألي بلد أن يحقق
نجا ًحا دون إقامة عالقات صحية مع غيره من
البلدان .ومن جانبنا ،فقد أرسينا عالقات قوية
مع العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم،
وسنعمل على إقامة عالقات جديدة مع
الدول بالتعاون في مجاالت لم تُستكشف
من قبل.
ملزيد من املعلومات بشأن االستثمار في
اململكة العربية السعودية ،يمكنكم التفضل
بزيارة املوقع اإللكتروني ل  SAGIAبالنقر هنا.
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التصدي للتحديات املتعلقة بالحوكمة،
والجرائم والنزاعات ،والسالم والتعافي
 منحة بقيمة  16مليون دوالر أمريكيتمول أبحاث J-PAL

شركة  FRVتفوز بعقد مشروع
للطاقة الهجينة بتشيلي
فازت شركة فوتواتيو ملشاريع الطاقة املتجددة ( ،)FRVوهي
إحدى الشركات التابعة لعبد اللطيف جميل للطاقة ،بمشروع
رائد للطاقة الهجينة بقدرة توليد  540جيجاواط/ساعة في [أدخل
املوقع] تشيلي ،ما يعكس التزام الشركة بتوفير الطاقة النظيفة
للمواطنين حول العالم.
يدمج هذا املشروع بين تقنيات الطاقة الشمسية الضوئية وطاقة
الرياح ،وهو أول مشروع للطاقة الهجين للشركة ،كما أنه أول
مشاريعها بدولة تشيلي .ويعد ذلك املشروع ثالث املشاريع
الضخمة لشركة  FRVبأمريكا الالتينية ،بعد محطة ال جاسينتا
للطاقة الشمسية في أوروجواي ،ومحطة بوتوسي للطاقة
الشمسية في املكسيك.
وقد علق السيد رافائيل بنجوميا ،الرئيس التنفيذي لشركة :FRV
“يعد الفوز بذلك العقد خطوة عظيمة ضمن خطط شركة FRV
للتوسع ،وذلك نظرًا الستقرار الحالة السياسية واالقتصادية
بدولة تشيلي ،وخبرة اإلدارة التشيلية املشهودة في املبادرات
الضخمة املماثلة.
“نحن نسعى لالستمرار في ريادتنا لصناعة الطاقة املتجددة حول

العالم ،والعمل في أسواق جديدة ،حيث تتوفر فرص مستقبلية
لالزدهار في ذلك القطاع”.
أتمت شركة  ،FRVمنذ عام  ،2006بناء ،وتشغيل ،وصيانة ،وتمويل
العديد من محطات الطاقة الشمسية التي تعمل بتقنيات األلواح
الضوئية والطاقة الشمسية املركزة ،وتبلغ إنتاجيتها أكثر من 780
ميجاواط من التيار الكهربي املستمر  -وهو ما يمثل أكثر من 2.5
مليار دوالر أمريكي من إجمالي تمويل املشروع.
قال السيد أندريا فونتانا ،املدير اإلداري لقسم طاقة الرياح بشركة
“ :FRVهناك العديد من أوجه التشابه بين تقنيات الطاقة
الشمسية وطاقة الرياح ،كما أن هذه التقنيات قد بلغت درجة
عالية من التطور ،ما يتيح لنا ريادة التحول للطاقة النظيفة
حول العالم.
“نحن ،في  ،FRVنعتبر طاقة الرياح تطو ًرا طبيع ًيا لخبراتنا الراسخة
في قطاع الطاقة الشمسية ،وسوف نواصل اعتمادنا عليها”.
يمكنك االطالع على املزيد ضمن ذلك املقال حول
تقنيات الطاقة الهجينة

سوف يدرس أحد المشروعات الممولة توفير مساكن بديلة لضحايا الزلزال في نيبال .صورة :توماس تشوبين | مختبر جميل لمكافحة الفقر ()J-PAL

سوف تتلقى مبادرتان من مبادرات
ً
هائل ،وذلك بعد أن
دعما مال ًيا
J-PAL
ً
حصل  J-PALومركز أبحاث آخر“ ،ابتكارات
من أجل الفقر ( ”)IPAعلى منحة تقدر
بعدة ماليين من الدوالرات من حكومة
اململكة املتحدة.
تلقت املؤسستان  16مليون دوالر
أمريكي ،من إدارة التنمية الدولية
باململكة املتحدة للمساهمة في تمويل
ثالثة برامج بحثية حول السياسات الفعالة
لتعزيز السالم والحكم الرشيد ،وتقليل
معدل الجريمة ،ودعم األفراد واملجتمعات
للتعافي من آثار النزاعات.
تتضمن هذه البرامج مبادرة “الجريمة
والعنف” الجديدة التي أطلقها  ،J-PALالتي
تمول تقييمات عشوائية للجرائم والعنف
السياسي واالجتماعي .كما ستستفيد

مبادرة “الحوكمة” من هذه املنحة،
وهي إحدى مبادرات  J-PALالتي تهدف
إلى تحديد نهج فعالة لزيادة مشاركة
املواطنين وزيادة املساءلة السياسية.

تمول هذه املنحة عدة مشاريع ،من
ضمنها األبحاث التي تجرى في بنجالديش،
والبرازيل ،ونيبال ،وباكستان ،وبيرو ،وأوغندا،
وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

قال السيد كريس كالتمان ،الرئيس
املشارك ملبادرة “ J-PALالجريمة والعنف”:
“تبعث هذه املنحة برسالة هامة حول
أهمية االستثمار في األبحاث الدقيقة
إليجاد حلول ملواجهة التحديات املتعلقة
بالحوكمة ،والجرائم ،والنزاعات ،فبدون
تلك األبحاث ،لن يبقى أمام صانعي
السياسات سوى محاولة تخمين
الحلول الناجعة.

للمزيد من املعلومات حول  ،J-PALيرجى
زيارة موقعنا .www.povertyactionlab.org

“يمكننا اآلن الحصول على دالئل دقيقة،
تساعد الحكومات ومنظمات املجتمع
املدني على تعزيز فعالية برامجهم”.
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ورغم فترة االضطراب النســبي التي شهدتها
ســوق السيارات في دول مجلس التعاون
الخليجــي خالل العامين املاضيين ،وانخفاض
مبيعات الســيارات بشكل عام ،كانت هناك
عالمات مبشــرة بازدهار سوق السيارات
الكهربائيــة الهجينة في املنطقة.

مجلة عبد اللطيف جميل
شتاء 2017/18

ويتوقع أن يزداد الطلب العاملي على
السيارات الهجينة (هايبرد) بنسبة  16باملئة
لكل عام ،ما بين عامي  2017و  .20221يقود
هذا النمو تغير التوجه العام فيما يتعلق
بوقود السيارات والرغبة في االبتعاد عن
الوقود الهيدروكربوني التقليدي ،إلى جانب
زيادة تركيز الجهات التنظيمية على تشجيع
استخدام تقنيات الوقود البديلة ،كالسيارات
الكهربائية الهجينة.
يقول الســيد حســن جميل ،نائب الرئيس
ونائــب رئيس مجلس إدارة شــركة عبد
اللطيــف جميل“ :نحن نتوقع اســتمرار الزيادة
فــي الطلب على الســيارات الكهربائية
الهجينة في منطقة الشــرق األوســط
وشــمال أفريقيا وتركيا .وليس الســبب
الوحيــد في ذلك هو كفــاءة الوقود العالية
بتلك الســيارات ،والتي تقلــل من النفقات
بشــكل كبير ،ولكن أيضً ا رغبة الســائقين في
الحفــاظ علــى البيئة .كمــا أن الحكومات في
جميــع أنحاء املنطقة تســاعد على تغيير
التوجهــات من خالل السياســات التي تهدف
إلــى زيادة إقبال الســائقين على اقتناء
املركبــات الهجينة”.

ومن بين هذه الحكومات حكومة اململكة
العربية السعودية التي كانت حريصة للغاية
على االستجابة للطلب املتزايد على السيارات
اآلمنة على البيئة .تم تطبيق املعيار
السعودي القتصاد الوقود باملؤسسات
( )CAFEعام  ،2016بهدف زيادة معدل االقتصاد
في الوقود بنسبة  58باملئة ،من  12كم/لتر من
الوقود إلى  19كم ،بحلول عام .20252
أطلقت شركة عبد اللطيف جميل سيارات
بريوس الكهربائية الهجينة في اململكة
العربية السعودية في فبراير .2016
لطاملا تصدرت شركة تويوتا قائمة مبيعات
السيارات في منطقة الشرق األوسط وشمال
أفريقيا وتركيا ،وهو ما يليق بالشركة املصنعة
مبيعا
للسيارات الهجينة الكهربائية األعلى
ً
في العالم.
واسعا
وقد القت سيارات شركة تويوتا روا ًجا
ً
في املنطقة خالل شراكتها املستمرة مع
شركة عبد اللطيف جميل منذ عام  ،1955ما
ساهم بشكل كبير في ازدهار تلك الصناعة
وإدخال العديد من التقنيات الحديثة التي
شكلت التطورات األخيرة في القطاع.
أجرت مجلة “فتح اآلفاق” حدي ًثا مع السيد
تاكايوكي يوشيتسوجو ،املمثل الرسمي
للمكتب التمثيلي لشركة تويوتا في الشرق
األوسط وشمال أفريقيا ،حول اإلمكانات
االقتصادية باملنطقة ،وأسباب نجاح شركة
تويوتا ،وتوقعاته للمستقبل.

تويوتا بريوس  ،2018السيارة الكهربائية الهجينة الجديدة من تويوتا

يتطور سوق السيارات بشكل سريع في
اململكة العربية السعودية ،وعبر الشرق
األوسط بأكمله ،حيث يسعى
دائما،
املستهلكون المتالك األفضل ً
Global Micro-Hybrid Vehicles Market – Forecasts and Trends (2017-2022), Mordor Intelligence, March 2017
SASO sets standards for Cars, Arab News, 5 August 2015
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مجلة عبد اللطيف جميل
شتاء 2017/18

بالنسبة لسيارات تويوتا .لكن هناك أيضً ا
اختالفات عديدة بين أسواق املنطقة ،سواء
بالنسبة للوائح التنظيمية ،كتطبيق املعيار
السعودي القتصاد الوقود باملؤسسات
( )CAFEفي اململكة العربية السعودية،
واحتياجات التنقل ،والقوة الشرائية ،ونمط
الحياة ،والعديد من العوامل األخرى .على
سبيل املثال ،يفضل الكثيرون في دول
مجلس التعاون الخليجي سيارات الدفع
الرباعي الخاصة بالقيادة في الطرق الوعرة،
بينما عادة ما يفضل املستهلكون في
األسواق األخرى السيارات األصغر عند شراء أول
سيارة خاصة بهم .كما أن سيارات النصف نقل
ما زالت تقوم بدورها الحيوي في اعتماد الكثير
من الشركات وأصحاب األعمال الصغيرة عليها
في إتمام أعمالهم.

السيد /مازن جميل (على أقصى اليسار) والسيد تاكايوكي يوشيتسوجو (على اليسار) يحتفالن بإطالق سيارة لكزس LC500
بالمملكة العربية السعودية في مايو .2017

س :هل تظن أنه قد تم إغفال اإلمكانات
االقتصادية بمنطقة الشرق األوسط وشمال
أفريقيا وتركيا ،مقارنةً باالهتمام الشديد
باألسواق البرازيلية ،والروسية ،والهندية،
والصينية ،أو ما يطلق عليها “مجموعة
أسواق البريك”؟
ج :كانت تســمية “أســواق البريك” شعارًا الفتًا
لالنتبــاه حاز علــى اهتمام كبير ،لكنه لم
يشتت انتباه املســتثمرين الحقيقيين.
وال شــك أن اإلمكانات اإلنمائية بمنطقة
الشرق األوســط وشمال أفريقيا وتركيا لم
يتــم إدراكهــا بالكامل بعد ،لكنني ال أظن
أنــه قد تــم تجاهل إمكانات النمو االقتصادي
باملنطقة .تتميز منطقة الشــرق األوسط
وشــمال أفريقيا وتركيا بموقعها الجغرافي
املالئم ،والتعداد الســكاني الكبير ،خاص ًة
األجيال الشــابة ،ووفرة املوارد الطبيعية ،لذا
نحن واثقون أن مســتقبل املنطقة سيكون
قويًا للغاية.
س :هل ازداد الوعي الخاص بإمكانات
تحديدا؟
اململكة العربية السعودية
ً
ج :نعم! نحن نتوقع زيادة مطردة في اهتمام
املستثمرين باململكة العربية السعودية،
خاص ًة بعد إعالن املبادرات القوية والطموحة
الخاصة برؤية اململكة لعام  .2030وباإلضافة

لسياسات الحكومة الحديثة واملتطلعة
للمستقبل ،فإن تعداد الشباب باململكة
العربية السعودية يعد واح ًدا من أهم نقاط
القوة الخاصة بها ،فتقسيم الشرائح السكانية
ً
جميل ،قمته التعداد
هرما
باململكة يشبه ً
القليل نسب ًيا لشريحة كبار السن ،وقاعدته
شريحة واسعة من الشباب وصغار السن.
س :كيف تصف سوق السيارات في منطقة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا وتركيا؟
ج :نحن نرى إمكانات نمو هائلة في سوق
السيارات بمنطقة الشرق األوسط وشمال
أفريقيا وتركيا ،واألسباب الرئيسية لذلك هي
التعداد السكاني الكبير باملنطقة (وأكرر ،خاص ًة
من الشباب) ،ووفرة املوارد الطبيعية ،والنمو
االقتصادي ،واإلصالحات األخيرة في اململكة
العربية السعودية ،كالسماح للنساء بقيادة
السيارات في  .2018العوامل األساسية التي
تحفز االزدهار هي السالمة ،واألمان ،واالستقرار
السياسي .كما يؤثر النمو االقتصادي املستقر
على زيادة إمكانات سوق السيارات بشكل
أساسي ومباشر.
وتتشابه األسواق املختلفة باملنطقة في
بعض السمات ،كاالهتمام الكبير الذي يوليه
املستهلكون لعوامل معينة كالجودة،
وقوة التحمل ،والثقة ،وجميعها مواطن قوة

س :كيف تختلف تفضيالت وتوجهات
املستهلكين في منطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا وتركيا عنها في
املناطق األخرى؟
ج :هناك طلب واسع على جميع أنواع
املركبات في منطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا وتركيا ،من سيارات نقل
الركاب ،حتى سيارات الدفع الرباعي ،والسيارات
الفارهة ،واملركبات التجارية .السبب الرئيسي
في ذلك هو تنوع الشرائح السكانية،
والثقافات ،والتضاريس باملنطقة .ويمكننا
القول أن نسبة من يفضلون سيارات الدفع
الرباعي باملنطقة أكبر من نظيرتها في
املناطق األخرى.
س :ما هو املنهج الذي تتبعه شركة تويوتا
لتلبية االحتياجات املتنوعة للمستهلكين
في األسواق املختلفة بمنطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا وتركيا؟
ج :اتبعت شركة تويوتا منذ بداية نشأتها
منهج يركز على إرضاء املستهلكين ،وذلك
من خالل تقديم منتجات فائقة الجودة
تتخطى جميع توقعاتهم .تلخص هذه
الفلسفة مبادئ شركة تويوتا ومنهجها في
العمل ،ومازالت هي الدافع األقوى لنا اليوم.
دوما على االستماع لزبائننا
فنحن نحرص ً
من خالل املوزعين والبائعين ،ونحاول دمج
آرائهم في خطط تطوير منتجاتنا لنقدم لهم
سيارات وخدمات أفضل تتوافق مع مطالبهم
وتلبي احتياجاتهم.
تتبع بعض الشركات منهج “إخراج املنتج”،
حيث يتم تصميم النموذج التقديمي وفقً ا
لوجهة نظر املصنع .بينما نسلك نحن الطريق

املعاكس ،باتباعنا ملنهج إرضاء املستهلك.
فنحن نركز على املستهلك ،ونوع السيارة
التي يحتاجها لكل عام ،وكل دولة ،وكل
منطقة .ونولي القسم األكبر من اهتمامنا
لرأي املستهلك حتى نصل إلى الطريقة
املثلى لتلبية احتياجاته.
هاما في
يلعب املوزعون والبائعون دورًا ً
تلك العملية .وتختلف حالة السوق ،واللوائح
التنظيمية ،واحتياجات املستهلكين من
دولة إلى أخرى .تطلع شركة تويوتا على آخر
التوجهات والتفضيالت التي تنشأ في كل
سوق من خالل موزعيها املحليين .فنحن
نحرص على االستماع آلراء املستهلكين،
وتقديم عروض مخصصة تتوافق معهم .يؤثر
ذلك على تشكيلة النماذج التي نعرضها،
واملواصفات الخاصة ،وطريقة تسويقنا
لبعض الخدمات املحددة .لذا فإن للموزعين
دورًا شديد األهمية فيما يتعلق بأعمال
شركة تويوتا.
س :برأيك ،هل يعتبر العمل مع شريك محلي
أم ًرا ضروريًا لتحقيق االستفادة القصوى من
إمكانات سوق السيارات بمنطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا وتركيا؟ وإن كانت
فلم؟
إجابتك بنعم،
َ
ج :بالطبع ،يساعدنا العمل مع شريك محلي
يعرف السوق جي ًدا على تقديم أفضل خدمات
البيع ،وخدمات ما بعد البيع ،التي تناسب
دوما
احتياجات املستهلكين ،وهو ما نتطلع ً
لتحقيقه واالستمرار عليه.

الذي يؤهلها الستيعاب التقنيات الجديدة
كالسيارات الهجين ،واملركبات الكهربائية،
واملركبات التي تعتمد على خاليا
الوقود الهيدروجينية؟
ج :في الوقت الحالي ،يعتبر عدد السيارات
الكهربائية الهجينة التي يتم قيادتها في
طرق منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
وتركيا صغيرًا مقارنة باليابان أو الواليات
املتحدة األمريكية.
وهناك عدة أسباب لذلك ،ففي اليابان ،على
سبيل املثال ،أسعار الوقود مرتفعة للغاية
وهناك عدة عوامل مادية جذابة تقدمها
الحكومة لتحفيز املواطنين على اختيار
السيارات التي تستخدم تقنيات الوقود
البديلة ،كالسيارات الكهربائية الهجينة.
بينما في منطقة الشــرق األوســط وشمال
أفريقيــا وتركيــا ،الوقود رخيص ،وال توجد
نفــس العوامل املادية املحفــزة على اقتناء
تلك الســيارات ،لذا فاالهتمــام بها أقل .لكن
هــذا يتغير اآلن ،فالحكومة الســعودية ،على
ســبيل املثال ،اعتمــدت بالفعل معايير
معــدل االقتصاد في اســتهالك الوقود
باملؤسســات ،وهناك عــدة مبادرات للحفاظ
علــى نقاء الهواء باإلمــارات ،كخطتها لجعل

“أحد أهم القيم التي نلتزم بها هي أن
نكون “األفضل في السوق” .لذا نتوقع
أن يكون املوزعون والبائعون التابعون لنا
األفضل في سوقهم”...
 تاكايوكي يوشيتسوجو 50باملئة من ســيارات تاكســي دبي
صديقــة للبيئــة بحلول عام  ،2020لذلك نرى
أن مســتقبل املركبات الصديقــة للبيئة،
كالســيارات الكهربائية الهجينة ،مشــرق
في املنطقة.
س :ما الذي يحمله املستقبل بالنسبة
لشركة تويوتا في منطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا وتركيا ،وعالقتها مع شركة
عبد اللطيف جميل؟
لدينا رؤية إيجابية ج ًدا للمستقبل ،فهناك
إمكانية كبيرة الزدهار شركة تويوتا بمنطقة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا وتركيا.
وعالقتنا بشركة عبد اللطيف جميل واحدة من
أكثر عالقات الشراكة التي نملكها حول العالم
نجا ًحا ،ونحن فخورون بها ونعتز بها للغاية.
معا.
ونتطلع ألعوام عديدة من النجاح ً

يساعدنا الشركاء املحليون على ضمان التركيز
على آراء املستهلكين .أحد أهم القيم التي
نلتزم بها هي أن نكون “األفضل في السوق”.
لذا يجب أن يكون املوزعون والبائعون التابعون
لنا األفضل في سوقهم املحلي .وحتى
يتحقق ذلك ،يجب عليهم وضع أمر إرضاء
املستهلكين في صدارة قائمة أولوياتهم،
من خالل تلبية احتياجاتهم .هدفنا النهائي
هو رسم البسمة على أوجه زبائننا ،وضمان
رضائهم ،وذلك من خالل تقديم أفضل السيارات
وخدمات ما بعد البيع.
ويساهم الحرص الدائم على التركيز على
التفاصيل ،والبحث املستمر عن وسائل
تحسين خدماتنا وإرضاء مستهلكينا في كل
نقطة من تلك النقاط بشكل حتمي في
الوصول ملركز “األفضل في السوق املحلي”.
س :ما هو مقدار التطور في أسواق منطقة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا وتركيا

وقد رأينا سيارة تويوتا ميراي الكهربائية التي تعمل بالوقود الخلوي هنا في أبو ظبي باإلمارات.
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فادي محمد عبد اللطيف جميل ،نائب الرئيس ونائب رئيس مجلس إدارة عبد اللطيف جميل ،وسيف الشيشكلي ،الشريك اإلداري لشركة “المبادئ األربعة” ،في حفل توقيع المشروع المشترك.

الدكتور أبهيجيت بانيرجي ،مدير مختبر عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر ( )J-PALيتحدث في الجامعة األمريكية

إلقاء الضوء على جهود J-PAL
في القاهرة
أوضح الدكتور أبهيجيت بانيرجي ،املدير املشارك ملختبر
جميل ملكافحة الفقر ( ،)J-PALعزم املؤسسة على
تحسين الحياة وتخفيف حدة الفقر في الشرق األوسط،
وذلك خالل محاضرة علنية ألقيت مؤخ ًرا في إحدى
الجامعات املصرية الرائدة.
تحدث الدكتور بانيرجي في الجامعة األمريكية بالقاهرة في
حدث بعنوان الحد من الفقر وتعزيز التنمية االجتماعية :كيف
يمكن للدالئل توجيه سياسة أفضل في منطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا.
شارك في تنظيم هذا الحدث مختبر جميل ملكافحة الفقر
( ،)J-PALوقسم االقتصاد في الجامعة األمريكية في
القاهرة ،ومنتدى البحوث االقتصادية ،ومؤسسة ساويرس
للتنمية االجتماعية .وقد ركز الحدث على النهج القائم على
األدلة املستمدة من  J-PALوكيفية استخدام هذا النهج
في وضع سياسات وبرامج فعالة.
وقد تضمن دراسة حديثة أجراها الدكتور آدم عثمان ،األستاذ
املنتسب في شبكة  ،J-PALالتي أدت إلى زيادة األرباح

واإلنتاجية وتحسين جودة املنتج للعديد من مصنعي
السجاد املصري.
وقد قال الدكتور بانيرجي“ :تقوم خطتنا على التركيز على
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،واالضطالع بدورٍ
رئيس في االرتقاء باألوضاع املعيشية ومكافحة الفقر.
“نحن نعمل عن كثب مع الحكومات والجهات املانحة
واملنظمات غير الحكومية للمساعدة في تصميم وتقييم
البرامج االجتماعية املبتكرة ،وزيادة التدخالت األكثر فعالية من
حيث التكلفة ،وبناء ثقافة صنع السياسات املستنيرة باألدلة”.
منذ تأسيس مختبر جميل ملكافحة الفقر ( )J-PALعام
دائما على
 2003ملكافحة األسباب الجذرية للفقر ،عمل ً
تقديم الدعم في مجال الصحة والتعليم وعمالة الشباب
واإلدماج املالي .وقد أجرى الباحثون التابعون ملختبر
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 مختبر جميل
ملكافحة الفقر (.)J-PAL

مشروع مشترك جديد يقدم
خبرة إدارة تقليل الهدر
يمكن للحكومات والشركات في اململكة العربية والسعودية
دعم متخصص لتحسين
والشرق األوسط اآلن الحصول على
ٍ
مشترك بين مجموعة
مشروع
كفاءاتها  -وأرباحها  -بعد انطالق
ٍ
ٍ
عبد اللطيف جميل وشركة املبادئ األربعة ،وهي شركة تقدم
استشارات “إدارة تقليل الهدر”.
ويق ِّدم هذا املشروع الجديد الخبرة واملشورة وخدمات
التنفيذ املصممة وفق نهج إدارة تقليل الهدر الذي أحدث تحوالً
في أداء الشركات في اليابان وأمريكا الشمالية وأوروبا خالل
العقود األخيرة.
مفهوم إدارة تقليل الهدر هو فلسفة وضعتها تويوتا في
ثالثينات القرن املاضي ،وتهدف إلى دراسة كل جزء في عمليات
الشركات للتخلص من أي خطو ٍة ال تضيف قيم ًة معينة .يمكن
للشركات الجديدة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
االستفادة من معرفة هذه الشركة الجديدة بفلسفة “كايزن”
لتحسين عملياتها.
سيعمل النظام الجديد في مجاالت الخدمات املالية ،والحكومات،
والصناعات الثقيلة ،واإلنشاء ،والبيع بالتجزئة ،والرعاية الصحية،
والطيران ،والنفط والغاز ،والسلع االستهالكية سريعة التداول
( ،)FMCGواألطعمة واملشروبات ،والتعليم .وتشمل الخدمات
مجاالت مثل
تقديم املشورة بشأن إجراء تحسينات في
ٍ
البحث والتطوير ،والتصنيع ،واملشتريات ،وسلسلة اإلمداد،
واللوجستيات ،وتخطيط منشأة اإلنتاج ،واملبيعات وخدمات ما
بعد البيع ،وتكامل املورِّدين ،والرقمنة.

وتستند هذه املبادرة للعالقة الوطيدة بين عبد اللطيف جميل
واليابان .كما أنها تأتي في أعقاب اتفاقية الرؤية السعودية
اليابانية  2030لبناء عالقات أوثق بين البلدين.

“توجد اآلن فرصة
حقيقية للمساعدة
على إحداث تغيير
فعلي ومستدام في
الشرق األوسط .إن تركيز
شركة املبادئ األربعة
على زيادة اإلنتاجية
والحد من الهدر يضعها في مكان ٍة تناسب
دعم األجندة الوطنية من خالل هذا املشروع
املشترك مع مجموعة عبد اللطيف جميل”.
سيف الشيشكلي ،الشريك اإلداري لشركة املبادئ األربعة
اقرأ املزيد من هنا
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تحقيق إمكانات “إدارة
تقليل الهدر” في اململكة
العربية السعودية
والشرق األوسط
نظ ًرا النطالق اململكة العربية الســعودية
والشــرق األوسط نحو القرن الحادي
والعشــرين بسرعة ،شهد االقتصاد في
املنطقــة تغيي ًرا تحويل ًيا .فقد تم
تشــجيع االستثمار األجنبي ،وابتعاد
التنويع اإلســتراتيجي عن االعتماد على
الصناعات التقليدية ســاعد على
إعادة تشــكيل طريقة ممارسة
األعمــال التجارية ،وأدركت الحكومات
واملؤسســات التجارية التطلعية
اإلمكانات املتاحة لها.
ً
ضغوطا جديدة
تخلق هذه التغييرات
على الشركات في املنطقة ،إذ تسعى
إلى زيادة األداء وتعزيز الكفاءة وتطوير
أعمالها ،وتوفير منتجات وخدمات أف
ضل لعمالئها.
إن تحقيق هذه األهداف يتطلب أكثر
من مجرد عمل مجد وطموح .إذ هي
تحتاج إلى شركات لتقييم أساليب
عملها الحالية ونهجها التشغيلي
تقييما نقديًا لتحديد أين يمكن
وثقافتها
ً
إجراء التغييرات املطلوبة.
استخداما لدعم
أحد املنهجيات األكثر
ً
الشركات وتوجيها في هذه الرحلة هي

“إدارة تقليل الهدر” ،أو فلسفة “كايزن” ،وتعد
الشركات اليابانية الرائدة في استخدام هذا
النظام لتعزيز الكفاءة واألداء ،والقضاء على
النفايات ،وتحسين استخدام املوارد.
ما هي “إدارة تقليل الهدر”؟
ألكثر من  100عام ،كان مفهوم “إدارة تقليل
الهدر” واح ًدا من أبرز أساليب األعمال في
نهجا تفصيل ًيا خطوة
العالم .فهي تتبع ً
بخطوة لضمان استخدام الشركات لجميع
مواردها بأكثر الطرق فعالية.
تأخذ الشركات التي تعتمد نهج الحد من
الهدر بعين االعتبار كل إجراء ونشاط ،مهما
كان صغيرًا ،باملقارنة مع سؤال واحد بسيط:
هل يمكن تحسينه إلضافة املزيد من
القيمة للمنتج أو العمالء؟ وأي أنشطة ال
تجتاز االختبار تعتبر هدرًا  -وتختزل أو تزال من
عمليات املؤسسة.
من خالل القضاء على الهدر وتحسين
العمليات ،أصبحت الشركات التي
تعتمد نهج تقليل الهدر أكثر قدر ًة على
تحمل االضطرابات غير املتوقعة
في السوق التي تعمل فيها أو
االقتصاد األوسع.

“إدارة تقليل الهدر
الحس
هي تطبيق
ّ
السليم لتحقيق
الكفاءة والفعالية”.
باتريك ويبوشش
املؤسس املشارك
والشريك اإلداري،
شركة املبادئ األربعة
يعود الفضل لهنري فورد في ابتكار أول
عملية بدائية للتصنيع الخالي من الهدر،
وذلك عندما قدم خط التجميع املتحرك في
مصانعه بعام  .1913ومع ذلك ،عمل كيشيرو
تويودا وتاييتشي أونو وآخرون بشركة تويوتا
في الثالثينات على تحسين وتطوير فكرة
فورد األصلية البتكار نظام التصنيع الخالي
من الهدر وإدارة تقليل الهدر.
وباستخدام أساليب فورد كمصدر إلهام،
ابتكروا نظام إنتاج تويوتا  -وأثاروا ثور ًة
صناعيةً ،على مدى العقود القادمة،
حولت الشركات في كل من اليابان
والواليات املتحدة.
نشأت عملية التحسين املستمر أو مفهوم
كايزن ،كما يطلق عليها اليابانيون ،في

كيشيرو تويودا ()1894-1952

عمليات التصنيع.
ومع ذلك،
يمكن تطبيقه
بالتساوي على
الشركات التي
تقدم الخدمات للعمالء .تق ّيم املؤسسات
التي تعتمد “إدارة تقليل الهدر” كل إجراء
ونشاط إلدخال تحسينات محتملة ،مهما
كانت صغيرة .وقد تكون هذه املكاسب
طفيفة متفرقة ،ولكنها عندما تكون
مجتمعة تضيف إلى التحسينات املهمة
التي تدفع بالتغيير اإليجابي.
ملشاهدة الفيديو انقر هنا
فيديو
ما الذي يمكن أن تحققه “إدارة
تقليل الهدر”؟
قد يكون تأثير “إدارة تقليل الهدر” دراماتيك ًيا
ومربحا على حد سواء .وقد شهدت
ً
الشركات في جميع أنحاء العالم مزاياه
وإعادة تشكيل نظمها الداخلية بأكملها
على أساس مبادئ تقليل الهدر.

تاييتشي أونو ()1912-1990

لعل أحد أكثر اإلنجازات املعترف بها على
نطاق واسع في “إدارة تقليل الهدر” هو
إنقاذ وإعادة تأهيل ُم َصنِّع السيارات الرياضية
الشهيرة  -بورش في منتصف تسعينات
القرن املاضي .وذلك عندما ُع ّين فيندلين
رئيسا تنفيذيًا في عام ،1992
فيديكنغ
ً
عاما فقط ،حيث كانت خسائر
41
في عمر
ً
ً
قاتما .كان
الشركة كبيرة وتواجه مستقبل
ً
ً
بسيطا للغاية وهو ضمان
هدف فيدكنغ
بقاء بورش ،على الرغم من تحقيق ذلك كان
صع ًبا للغاية.
كان فيديكنغ يعتقد أن السبيل الوحيد
إلنقاذ الشركة من اإلغالق هو اعتماد نهج
التصنيع الخالي من الهدر .لقد بدأ بالتعامل
مع اثنين من االستشاريين الرائدين بالعالم
في “إدارة تقليل الهدر” ،يوشيكي ايواتا
وتشيهيرو ناكاو ،اللذين عمال تحت إشراف
تاييتشي أونو في شركة تويوتا .وبعد
تراجعه عن نهجه األول والثاني ،اتفق ايواتا
وناكاو أخيرًا على مساعدة فيديكنغ في
تحويل صانع السيارات األملاني املكافح.
أثبت إيمان فيديكنغ ومثابرته ما يبررهما.
فقد أدخل ايواتا وناكاو تغييرات ضخمة على
العمليات واإلجراءات والسياسات في جميع
أنحاء مصنع بورش .وكانت أكثر األشياء
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دراماتيك ًيا هو تقليل كمية عناصر التصنيع
يوما إلى كمية
التي تكفي لإلنتاج ملدة ً 28
تكفي لإلنتاج ملدة  30فقط.
أدى هذا التغيير وحده إلى خفض
املصروفات العامة على كل شيء
بداي ًة من تأجير املرافق لتخزين األجزاء
واملكونات حتى التأمين ،باإلضافة إلى زيادة
االحتياطيات النقدية لدى بورش وخفض
الوقت الضائع ،إذ لم يعد العمال بحاجة إلى
البحث من خالل البحث في صفوف القطع
الساحقة عن مك ّونات معينة يحتاجونها
في العمل.
وكانت اإلنجازات الرئيسة التي حققها هذا
النهج الجيد ملفتة للنظر أكثر :إذ إنه بعد عام
واحد فقط ،تمكنت الشركة من إنتاج بورش
كاريرا في ثلثي الوقت من الوقت الذي
كانت تستغرقه الشركة في إنتاج
تلك السيارة.
واليوم ،وبعد  25سنة من اعتماد فيديكنغ
سنوات من
نهج “إدارة تقليل الهدر” ،وثماني
ٍ
تركه ملنصبه ،ال تزال إنتاجية بورش أخذة في
الزيادة بمعدل  6%سنويًا – والسبب في
ذلك إلى حد كبير هو االلتزام الكامل اآلن
بعمليات التصنيع الخالي من الهدر.
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املشــارك والشريك اإلداري لشركة “املبادئ
األربعــة” ،أن بعض التحديات التي تواجه
الشــركات في الشرق األوسط مماثلة لتلك
التي واجهتهــا تويوتا في الثالثينات من
القرن املاضي.
بعد أن عمل الشيشــكلي وويبوشش مع
منظمات فــي جميع أنحاء العالم على
“إدارة تقليل الهدر” ،اســتطاعا أن يحددا العديد
من التحديات املشــتركة التي تواجهها
الشــركات في تنفيذ إدارة تقليل الهدر
للمرة األولى.
غال ًبا ما يقاوم املوظفون مســتوى
التغيير الذي يعد مشــتر ًكا مع “إدارة تقليل
الهدر” ،وذلك غال ًبا بســبب خوفهم من فقد
وضعهم الوظيفي أو الســلطة املخولة
لهم ضمن التسلســل الهرمي للمؤسسة.

قدرة إمكانات الشرق األوسط
قد انتشرت “إدارة تقليل الهدر” ،بداي ًة من
جذورها اليابانية ،تدريج ًيا في جميع أنحاء
أوروبا الغربية والواليات املتحدة خالل العقود
الثالثة املاضية .واآلن ،تبحث الشــركات
الطموحة في منطقة الشــرق األوسط
وشــمال أفريقيا في “إدارة تقليل الهدر”
ملســاعدتهم على دفع التحول الالزم
من أجل االســتمرار في االزدهار في القرن
الحادي والعشرين.
تدرك الشركات أن العالمات التجارية
املتنافسة ،كلما تطور االقتصاد وأصبحت
أكثر انفتا ًحا ،تخلق بيئة ديناميكية سريعة
التحول ستفرض بدورها على الشركات
السعي إلى كل كفاءة ممكنة للتنافس.
إمكانات “إدارة تقليل الهدر” في مساعدة
الشركات على مواجهة هذه التحديات،
وتحفيز تنمية األعمال التجارية والتنمية
االقتصادية في منطقة الشرق األوسط
تتجلى في اإلعالن عن مشروع مشترك
جديد بين عبد اللطيف جميل وشركة

املبادئ األربعة الستشارات إدارة
تقليل الهدر.
تقدم الشركة الجديدة خدمات املشورة
والتنفيذ التي من شأنها تحسين
الكفاءة داخل الجهات الحكومية والشركات

في جميع أنحاء املنطقة .وسوف
تعمل عبر قطاعات السلع االستهالكية
سريعة التطور ،والتشييد والبناء،
والصناعات الثقيلة ،والنفط والغاز،
والطيران ،والعديد من القطاعات األخرى.
يعتقد ســيف الشيشكلي ،املؤسس

“كانوا [شركة تويوتا] أول من أدخلوا هذه العقلية بسبب
الحاجة إلى الصمود في وجـه ما يشهده السوق من
تغيرات متالحقة” .ويضيف “كانوا يعلمون بأنه يجب عليهم
التغيير ،وأنهم لم يريدوا ،بل وجب عليهم تبني عقلية
تماما وطريقة جديدة كل ًيا للتفكير.
جديدة
ً
“اآلن ،ومع جميع التغييرات في الشرق األوسط
وشمال أفريقيا ،باإلضافة إلى إجراءات اإلصالحات في
السوق ودفعه للحد من االعتماد على النفط ،تواجه
وضعا مماث ً
ال – إذ إنها تضطر إلى
الكثير من الشركات
ً
التغيير إذا أرادت أن تستمر في تحقيق النجاح على
املدى الطويل”.
سيف الشيشكلي ،املؤسس املشارك والشريك اإلداري ،شركة املبادئ األربعة

يقول ويبوشــش“ :يتمثل التحدي الذي
يواجــه “إدارة تقليل الهدر” في التنفيذ،
وليــس في فهمها .وعاد ًة ما تفهم اإلدارة
العليــا “إدارة تقليل الهدر” ،وأيضً ا يفهم
املشــغلون في ورش العمل هذه اإلدارة
بســرعة كبيرة .تكمن املشكلة في اإلدارة
الوســطى ،الذين كثيرًا ما يحاولون االحتفاظ
باملعلومات ألنفســهم .فمع عمليات
الحد من الهدر ،يمكنك إنشــاء بيئة تتســم
بالشــفافية الكاملة وفقً ا ملؤشرات األداء
الرئيسة واملســاءلة التي يمكن قياسها
على أســاس يومي .لذا قد تخسر اإلدارة
الوســطى الكثير مما لديها ،وغال ًبا ما تحاول
إحبــاط مبــادرة التغيير كلها .وقد يؤدي عنصر
واحد ســيء إلى وقف العملية برمتها،
وهــذا هو الجزء الصعب”.
يشــير الشيشكلي أيضً ا إلى أن املبالغة
فــي املعرفة قد تؤدي إلى فقدان
فرص مهمة .وقال مع ّلقَ ًا“ :املشــكلة
التي تصادفها في العديد من الشــركات
أن لديهــم نظام رصد داخلي للتميز
التشــغيلي ،ولكن مع مرور الوقت ،يقل
مدى اليقظــة عندما ُيع ّين املوظفين في
روتينــات وعمليات جديدة .فقد اعتادوا
على فعل األشــياء بطريقة معينة  -حتى
طريقــة الرصــد  -األمر الذي يجعل من الصعب
رجــوع خطوة للوراء ورؤية الخيارات األخرى
املمكنة”.

يعتقد أن شــركة “املبادئ األربعة” لديها
القدرة على اكتشــاف التحسينات املمكنة
التــي انقضت دون أن يالحظها أحد ،وذلك
بســبب وجود الفرق الداخلية بالقرب ج ًدا من
النظــام القائــم ليتمكنوا من تحديد عيوبه
بوضوح ،كما تعد عام ً
ال رئيسـ ًيا في قدرتها
على مســاعدة الشركات في التحول.
إتاحة فرص جديدة للنمو
اعتمــدت عبد اللطيف جميل ألول مرة
مفهوم ثقافة كايزن عندما بدأت اســتيراد
ســيارات تويوتا من اليابان إلى اململكة
عاما.
العربية الســعودية منذ أكثر من ً 60
وقد شــهدت منذ ذلك الحين في مباشــرة
كيــف يمكــن أن تضمن إدارة تقليل الهدر
وجــود أعمال قوية بمــا فيه الكفاية للتكيف
والتطــور في البيئات املتغيرة.
استثمار الشــركات اململوكة للسعوديين
في شــركة املبادئ األربعة يعكس هذه
العالقــة الوطيدة مع اليابان ،ويتبع اتفاق
الســعودية واليابان األخير فيما يخض رؤية
 2030لتوطيــد العالقات أكثر بين البلدين.
يقول فــادي محمد عبد اللطيف جميل،
نائــب الرئيس ونائب رئيس مجلس إدارة
عبد اللطيف جميل“ :تتشــاطر عبد اللطيف
جميــل واملبادئ األربعة االلتزام بتقديم
حلــول مبتكرة عالية الجودة للعمالء.
تتطلع الشــركتان ،عبر القطاع الخاص
والعام ،إلى تعزيز الكفاءة وتحســين
الفعاليــة ،واحتالل مكانة تمكنهم من
تحقيق أقصى اســتفادة من الفرص الكبيرة
في املنطقة .ســيلبي املشروع املشترك
الجيــد هــذه الحاجة عن طريق تقديم عرض
قوي في الســوق املرغوبة”.

التنويــع االقتصادي ،بما في ذلك رؤية 2030
الطموحة للمملكة العربية الســعودية،
وبينما تتطلع مؤسســات القطاع الخاص
أيضً ا إلى تعزيز الكفاءة ،ســوف تسهم
الشــركة الجديدة في تحسين األداء العام
وتعزيز االستدامة”.
وتماشـ ًيا مع هذه األهداف ،تهدف “املبادئ
األربعة” إلــى تحفيز النمو االقتصادي عبر
اململكة واملنطقة األوســع على مدى
الســنوات القادمة ،على املستويين ال
كلي والجزئي.
وقد قال ســيف الشيشكلي“ :من خالل
العمــل مع عبــد اللطيف جميل ،هناك رغبة
حقيقية وشــغف حقيقي لنشر طريقة
التفكيــر فــي الحد من الهدر ،واألهم من ذلك،
وفوائدها والنتيجــة الفعلية للتنفيذ ،في
مزيد من الشــركات في أكثر القطاعات .قد
أثبتت “إدارة تقليل الهدر” إمكانية اســتفادة
الشــركات عبر املنطقة من نطاق أكبر
بكثير ،ويســتفيد منها مزيد من العمالء
واألســواق أكثر مما نحن على اتصال معها
حال ًيــا .نحــن عازمون على تحقيق هذه الرؤية”.
ملعرفــة املزيد حول مناطق “إدارة تقليل
الهــدر” واملبادئ الكامنة وراء نجاحها وما
يمكن أن تقوم به من أجل شــركتك ،تفضل
بزيارة .www.fourprinciples.com

يلتزم املشــروع املشترك أيضً ا بالتزام
عبــد اللطيــف جميل فيما يخص العمل
مع شــركات محلية ويابانية إلنشاء شركة
وأكاديمية للتدريب على فلســفة “كايزن”
للقطاعيــن العام والخاص باململكة.
وقد ع ّلق الســيد محمد عبد اللطيف
جميــل ،رئيس مجلس اإلدارة والرئيس
التنفيــذي لعبــد اللطيف جميل ،قائ ً
ال“ :في
إطار وفــاء الحكومات في جميع أنحاء
الشرق األوســط بالتزاماتها نحو خطط
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إطالق شركة BT
ملنتجات خدمات التخزين
التابعة لتويوتا
باململكة العربية
السعودية
ّ
للمعدات
افتتحت شركة عبد اللّطيف جميل
ّ
ال ّثقيلة شركة  ،BTالعالمة التجارية ملعدات التخزين
ملعدات ال ّرفع املصنعة
التابعة ملجموعة تويوتا
ّ
السعوديّة.
بالسويد ،في اململكة العرب ّية ّ

تأسست شركة  BTفي السويد عام  ،1946حيث
ّ
أثبتت وجودها في جميع أنحاء العالم من خالل
مواقع التصنيع في السويد وإيطاليا ،واملبيعات
الدولية وشركات الخدمات ،واملوزّعين املستق ّلين
مهمتهم على بيع املنتج فقط ،بل
الذين ال تقتصر
ّ
وتوفير خدمات ما بعد البيع وال ّدعم الفني الالزم
للمشتري مدى الحياة.
قال سامح أبي ،املدير اإلقليمي لشركة تويوتا
ملع ّدات الرّفع العاملية ،في االفتتاح“ :نحن في
مجموعة تويوتا ملع ّدات الرّفع العاملية سعداء
السعودي ،ونعتزم العمل
السوق ّ
بوضع أقدامنا في ّ
بج ّد مع فريق عبد ال ّلطيف جميل للمع ّدات الثقيلة
لنقود هذه العالقة االستراتيجية إلى النّجاح ولنخدم
عمالئنا ونساعدهم على تحسين أعمالهم في
قطاع الخدمات اللوجيستية”.
الصناع ّية ،وهي جزء
ظلت عبد ال ّلطيف للمع ّدات ّ
من شركة عبد ال ّلطيف جميل للمع ّدات الثقيلة،
املوزّع للمع ّدات الصناع ّية التابعة ملجموعة تويوتا
السعوديّة
وقطع غيارها في اململكة العرب ّية ّ

عاما ،بما في ذلك الشاحنات
لفترة تمتد حوالي ً 50
التي تعمل بالبنزين والديزل والرافعات الكهربائية
السحب .ويتضمن النطاق الواسع
وقاطرات ّ
ملنتجاتهم وخدماتهم اليوم عالمات تجارية مثل
ريموند وكاسكاد وغودريغ راكينج التجارية ويقدمون
خدماتهم الشاملة لتلبية االحتياجات من مع ّدات
الرّفع والتخزين في قطاع الخدمات اللوجيستية
السعودية.
باململكة العرب ّية ّ

الصناع ّية مجموعة
تدير عبد ال ّلطيف جميل للمع ّدات ّ
من مراكز املبيعات والخدمات على مستوى
متخصصة في
اململكة ،حيث تق ّدم استشارات
ّ
صناعات متعددة مثل النّقل والتوزيع والبناء
والتّصنيع والتجزئة والتّعدين والبترول والغاز
واملوانئ وخدمات املطارات.

السعودية.
للمعدات ال ّثقيلة وتويوتا
فريق عبد اللّطيف جميل
لمعدات ال ّرفع العالمية  ABفي حفل افتتاح شركة  BTفي جدة بالمملكة العرب ّية ّ
ّ
ّ

قال عبد الرازق الطيب ياسين اإلمام ،مدير عبد
ال ّلطيف جميل للمع ّدات الصناع ّية ،في االفتتاح:
“يتفق افتتاح شركة  BTمع ّ
خطتنا لتقديم خدمات
مع ّدات الرّفع والتخزين لتوفير وقت عمالئنا من خالل
تلبية جميع احتياجاتهم الخاصة بالتخزين بأعلى جودة
وأفضل طرق الخدمة”.

ملشاهدة الفيديو انقر هنا
فيديو

السيد /سامح أبي ،المدير اإلقليمي
لمعدات ال ّرفع العالمية AB
تويوتا
ّ

العمالء وممثلو اإلعالم يتفقّ دون منتجات شركة BT
لخدمات التّخزين بالحفل
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الطاقة
املتجددة:
ضرورة
اقتصادية
يمثــل تحويل مزيــج الطاقة في اململكة العربية
الســعودية على مدى العقد املقبل إحدى األولويات
الرئيســة املحددة في رؤية  ،2030استراتيجية
الحكومــة للتنمية الوطنية.
في حين سيظل الوقود األحفوري التقليدي ،على
املدى القصير على األقل ،مصدر الطاقة املهيمن في
وزخما  -بإمكانات
اهتماما متزاي ًدا -
اململكة ،فإن هناك
ً
ً
الطاقة املتجددة للمساعدة في تعزيز النمو االقتصادي
في املستقبل.

Saudi Arabia seeks $30bn-$50bn solar and wind energy investment, Financial Times, January 2017
Potentially Game-Changing Saudi Arabian Government Restructuring Bolsters 9.5 GW Renewable Energy Target by 2023, Apricum Group, May 2016
Renewable Energy Market Analysis: The GCC Region, International Renewable Energy Agency, 2016
What an oil-rich region can teach the world about renewable energy, World Economic Forum, 8 November 2016
International Renewable Energy Agency website, accessed November 2017.
Low oil and growing demand for electricity drives Saudi Arabia’s renewable plans, Moody’s Investors Service, 5 April 2017
What an oil-rich region can teach the world about renewable energy, World Economic Forum, 8 November 2016
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لدى اململكة خططًا طموحة للغاية على مدى
السنوات العشرين املقبلة :وهي تستهدف 3.45
جيجاواط من الطاقة املتجددة بحلول عام ،20201
و 9.5جيجاواط بحلول عام  ،20232و 54جيجاواط
( 41جيجاواط من الطاقة الشمسية ،و 9جيجاواط من
طاقة الرياح ،و 3جيجاواط من النفايات ،و 1جيجاواط
من الطاقة الحرارية األرضية) بحلول عام  .20403وإذا
تحققت هذه األهداف ،لن تكون اململكة قد تحولت
إلى صناعة الطاقة فحسب ،بل ستكون قد نجحت
أيضً ا في توطيد االستقرار االقتصادي ،وتم تحريره ،جزئ ًيا
على األقل ،من آثار التقلبات العاملية في أسعار النفط
التي أثرت على االقتصادات في منطقة الخليج في
السنوات األخيرة.

إن االعتراف بأن الطاقة املتجددة ينبغي أن تكون
في صميم أي رؤية مستدامة للنمو االقتصادي ال
يقتصر على اململكة العربية السعودية وحدها .ووفقً ا
للمنتدى االقتصادي العاملي ( ،)WEFفإن منطقة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا ككل “تُعد مثاالً لبقية
دول العالم”  4،وذلك بسبب االلتزام عالي املستوى
واملوارد التي يتم استثمارها في البرامج االستراتيجية
للحد من استخدام الوقود األحفوري .وفي عام ،2016
تم استثمار  11مليار دوالر في مصادر الطاقة املتجددة
في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،مقارن ًة
باستثمار  1.2مليار دوالر في عام  .2008وهذا يمثل
5
زيادة قدرها تسعة أضعاف في ثماني سنوات فقط.
واململكة العربية السعودية رائدة في هذا املجال.
ما العوامل التي تدفع االستثمار في مصادر
الطاقة املتجددة؟
هناك عدة عوامل قوية وراء إصرار اململكة العربية
6
السعودية على تطوير قاعدة طاقتها املتجددة.
 .1التنويع االقتصادي .كجزء من خطة رؤية ،2030
تحرص الحكومة على تغيير مزيج الطاقة في اململكة
وتقليل االعتماد على الوقود األحفوري التقليدي.
ومن شأن الطاقة املتجددة ،مثل فرض ضريبة القيمة

املضافة املقرر تنفيذها في عام  ،2018أن توفر
تدفقً ا جدي ًدا كبيرًا لإليرادات وتخفض الدعم املخصص
الستهالك النفط .
ومن خالل إنشاء مكتب تطوير مشاريع الطاقة
املتجددة ( )REPDOوالبرنامج الوطني للطاقة
املتجددة ( ،)NREPأكدت اململكة العربية السعودية
على تصميمها امللتزم تجاه تحقيق طموحاتها
املعلنة .ويعمل البرنامج الوطني للطاقة املتجددة
( )NREPمن خالل برنامج التحول الوطني ()NTP
لضمان تحقيق أهداف اململكة لعام  ،2023في حين
يركز مكتب تطوير مشاريع الطاقة املتجددة ()REPDO
على تحقيق األهداف املحددة في رؤية .2030
 .2الظروف املناسبة .يتيح املوقع الجغرافي للمملكة
العربية السعودية وظروفها املناخية إمكانية تأمين
مكانة كقوة عاملية رائدة في توفير الطاقة املتجددة،
مما يعكس نجاحها في الوقود األحفوري .ووفقً ا
لبعض الدراسات ،تتلقى منطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا “أشعة (طاقة شمسية) كافية...
إلنارة كوكب األرض بأكمله”  7.لقد أنعم اهلل على
بمستويات عالي ٍة من
اململكة العربية السعودية
ٍ
موقعا مثال ًيا لتسخير
أشعة الشمس ،ما يجعلها
ً

6
7
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محطات الطاقة الكهروضوئية ( )PVالشمسية الكبيرة ،وتمتلك
مساحات شاسعة من األراضي الفارغة ،التي يمكن أن يكون
سريعا ومباشرًا نسب ًيا.
البناء فيها
ً
كما منّ اهلل على اململكة العربية السعودية أيضً ا بموارد
تحسد عليها في مجال إنتاج طاقة الرياح والطاقة الحرارية
الجوفية ،فض ً
ال عن إمكاناتها الهائلة في إنتاج الطاقة
الشمسية .إذ تتمتع ثالث مناطق  -الشمالية الشرقية،
والوسطى ،والجبلية في الغرب  -بمتوسط سرعات رياح عالية
بما يكفي ألن تكون طاقة الرياح مجدية اقتصاديًا ،وهناك ما
ال يقل عن  10ينابيع ساخنة ،منها الخوبة وهي األبرز واألفضل،
مناسبة لتوليد الطاقة الحرارية الجوفية.
 .3الطلب املتزايد على الطاقة .يستمر عدد سكان اململكة
العربية السعودية في النمو ،ومعه يتنامى التوسع الحضري،
واالحتياج إلى مستويات أعلى من الدخل املتاح .كما أن

استهالك الطاقة املحلية آخذ في االرتفاع .وفي نفس الوقت،
ً
ارتباطا بأحدث التقنيات ،بداي ًة من الهواتف
أصبحت األسر أكثر
الذكية إلى األجهزة املنزلية ،ما يزيد من الطلب على الكهرباء
على املدى الطويل أيضًا .وفي جميع أنحاء منطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا ،زاد الطلب على الطاقة بنسبة 5%
سنويًا منذ العام  ،20008وهي زيادة تراكمية ضخمة.
تساهم متطلبات الطاقة لتحقيق “برامج التصنيع ذات الكثافة
العالية للطاقة”  -التي تعيد تشكيل اقتصاد اململكة  -أيضً ا
في تلبية الحاجة غير املسبوقة للطاقة ،وفقً ا لخدمة
9
موديز للمستثمرين.
 .4فرص العمل .تزيد الكتلة السكانية املتنامية في اململكة
العربية السعودية ،وال سيما شريحة الشباب ،من الضغوط
على سوق العمل .إذ إن أكثر من نصف سكان اململكة في
سن  25أو أقل ،وبحلول عام  2030من املتوقع أن يزيد عدد

The Solar Power Industry Keeps Add Jobs, Time, 7 February 2017
National Transformation Program 2020, Kingdom of Saudi Arabia, June 2016
Renewable Energy Market Analysis: The GCC Region, International Renewable Energy Agency, 2016.

11
12
13

عاما فأكثر بنحو ستة
السعوديين الذين تتراوح أعمارهم بين ً 15
ماليين نسمة 10.وبالتالي ،فإن توسع اململكة في صناعة
الطاقة املتجددة يعتبر فرص ًة لخلق فرص العمل التي تشتد
الحاجة إليها ،وذلك باستخدام املهارات واملعرفة املألوفة ألمة
تعايشت مع صناعة الطاقة منذ عدة عقود.

العمل لألعداد املتنامية لسكان اململكة .وفي الواقع،
يتطلع مجلس التعاون لدول الخليج ،بحلول عام  ،2030إلى
توفير  207ألف فرصة عمل في قطاع الطاقة املتجددة
مباشرةً ،منها حوالي  77ألف وظيفة في اململكة
13
العربية السعودية.

تعد الطاقة املتجددة بالفعل مصدرًا رئيس ًيا لخلق فرص العمل
في جميع أنحاء العالم .ففي الواليات املتحدة مث ً
ال ،ارتفع عدد
العاملين في صناعة الطاقة الشمسية بنسبة  %25في عام
 ،2016وزادت القوى العاملة في الصناعة  17ضعفً ا منذ عام
11
 ،2010وفقً ا إلحصاءات وزارة الطاقة األمريكية.

مشهد إقتصادي متغير
إن التحول إلى الطاقة املتجددة في جميع أنحاء العالم يدفعه
قبل كل شيء مسألة واحدة يستحيل تجاهلها؛ أال وهي تزايد
القناعة بجدواها االقتصادية مقارنة بأي وقت مضى.

وفي الوقت الذي يسعى فيه “برنامج التحول الوطني”
إلى توفير  4%من احتياجات الطاقة في اململكة العربية
السعودية من خالل مصادر الطاقة املتجددة بحلول عام
 ،202012فإن وتيرة التوسع يمكن أن توفر مجموعة من فرص

What an oil-rich region can teach the world about renewable energy, World Economic Forum, 8 November 2016
Low oil and growing demand for electricity drives Saudi Arabia’s renewable plans, Moody’s Investors Service, 5 April 2017
Saudi Arabia beyond oil: the investment and productivity transformation, McKinsey Global Institutes, December 2015.

انخفضت أسعار النفط العاملية إلى النصف على مدى
السنوات الخمس املاضية ،من متوسط  110دوالرات للبرميل
إلى حوالي  55-60دوالرًا أمريك ًيا للبرميل خالل األشهر القليلة
املاضية .وبالنسبة للبلدان التي تعتمد اعتما ًدا كبيرًا على
النفط في دخلها  -كما هو حال الكثير من بلدان منطقة

8
9
10
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كان مقدم العرض الفائز اتحا ًدا بقيادة شركة
مصدر وشركة فوتوواتيو رينيوابل فينتشرز
( ،)FRVوهي جزء من شركة عبد اللطيف جميل
للطاقة 15.وسيكون مجمع محمد بن راشد آل
مكتوم للطاقة الشمسية أكبر مشروع للطاقة
الشمسية في موقع واحد في العالم عند
اكتماله بحلول عام  ،2030وتبلغ طاقته املخطط
لها  5000ميجاواط  -بما يكفي لتزويد  800ألف
منزل بالكهرباء  -واستثمار إجمالي قدره 50
مليار درهم ( 13.6مليار دوالرًا أمريك ًيا).

الشرق األوسط وشمال أفريقيا  -أدى ذلك إلى
ضغوط هائلة على املوازنة املالية ،واالنشغال
بإيجاد مصادر دخل بديلة لسد تلك الفجوة.

تطوير مشاريع الطاقة املتجددة ،كان هذا أرخص
بنسبة  24%من ثاني أدنى عرض من شركة
أكوا باور.

وفي الوقت نفسه ،أصبحت الطاقة املتجددة
أرخص من أي وقت مضى .وقد شهدت العديد من
املزادات األخيرة أسعارًا قياسية عاملية للطاقة
الشمسية ،مع تزعم منطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا لهذا القطاع .وبحسب الوكالة
الدولية للطاقة املتجددة ( ،)IRENAفإن املنطقة
لديها “بعض من أدنى التكاليف لتوليد الكهرباء من
14
الطاقة الشمسية الكهروضوئية”.

قال خالد الفالح  -وزير الطاقة  -في حفل االفتتاح
الرسمي لتقديم العطاءات إن املشروع يعتبر
“خطوة مهمة في طريق تنويع مزيج الطاقة
املحلي في اململكة العربية السعودية وبناء
قطاع الطاقة املتجددة املحلي املتطور”.
كما تعلق العطاءان السابقان للطاقة الشمسية
بمشروعات في منطقة الشرق األوسط وشمال
أفريقيا ،وإن كان ذلك في دولة اإلمارات العربية
املتحدة الشقيقة .وفي مارس  ،2017شهد
مشروع “سويحان” الذي تبلغ طاقته  1.17جيجاواط
في أبوظبي عرضً ا فائزًا بلغ  2.42سنت أمريكي
لكل كيلوواط في الساعة .قدمت العرض الفائز
شركتا “ماروبيني” اليابانية والطاقة الصينية “جينكو
سوالر” اللتان تستحوذان على حصة  20%لكل
منهما في املحطة ،إذ تحتفظ هيئة مياه وكهرباء
أبوظبي ( )ADWEAبنسبة  60%املتبقية .ومن

تشمل املعالم الحديثة مشروع سكاكا
إلنتاج  300ميجاواط في منطقة الجوف الشمالية
جزء من
في اململكة العربية السعودية ،وهو ٌ
البرنامج الوطني للطاقة املتجددة ،حيث قدمت
“مصدر” و”اليكتريسيتي دو فرانس” أدنى عرض
على اإلطالق يبلغ  1,79سنت أمريكي لكل
كيلوواط ساعة في أكتوبر  .2017ووفقً ا ملكتب

املقرر أن تبدأ املحطة الجديدة ،التي تقع على بعد
 100كم جنوب غرب أبوظبي ،بحلول أبريل/نيسان
 ،2019إذ تنتج ما يكفي من الكهرباء لتزويد حوالي
 200ألف منزل بالكهرباء.
وفي ظاهر األمر ،انخفضت قيمة عطاء “سويحان”
بحوالي  50سنتًا لكل كيلو واط/ساعة عن
التسجيل السابق للعطاء املنخفض الذي بلغت
قيمته  2.99سنت أمريكي لكل كيلو واط/ساعة
في يونيو  .2016ومع ذلك ،وفيما يتعلق باملرحلة
الثالثة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم
للطاقة الشمسية بقدرة  800ميجا واط في دبي
لصالح هيئة كهرباء ومياه دبي ( ،)DEWAينبغي
تماما
علينا توضيح أن السعر األساسي يتماثل
ً
مع مشروع هيئة كهرباء ومياه دبي على أساس
دمت مدفوعات
مقارنة “الشيء بمثله” حيث قُ َ
املنتجة في أشهر الصيف بقيمة أعلى
الطاقة
َ
من القيمة اإلسمية ممثلة بذلك تعريفة أساسية
معلنة بقيمة  0.042دوالر أمريكي .يبلغ السعر
األساسي الحقيقي  2,94سنت أمريكي.

قال سعادة /ســعيد محمد الطاير ،العضو
املنتدب والرئيــس التنفيذي لهيئة كهرباء
ومياه دبي ،بمناســبة اإلعالن عن مقدمي
جزء ال يتجزأ من
العــروض الفائزيــن “الطاقة ٌ
التنميــة االجتماعية واالقتصادية لجميع
البلــدان ،وللتحــول نحو الطاقة النظيفة آثار
بيئيــة واجتماعيــة واقتصادية إيجابية ،ما يجعل ا
لطاقة التقليدية أقل تنافســية وجاذبية
ملزيد من االســتثمارات .وتعد الطاقة النظيفة
فرص ًة عظيم ًة للمســتقبل مع اســتمرار زيادة
الطلــب عليهــا في جميع أنحاء العالم .وقد
ساعدت أســعار النفط والتكنولوجيا املتطورة
علــى زيــادة حصة الطاقة املتجددة في مزيج
الطاقــة .وهذا يجعل التكنولوجيا عام ً
ال رئيسـ ًيا
فــي التحول نحــو الطاقة النظيفة” ،هذا ما
صرح به ســعادة /ســعيد محمد الطاير العضو
املنتدب والرئيــس التنفيذي لهيئة كهرباء
وميــاه دبي ( )DEWAوقت إعالنه عن
الفائزين بالعطاء.
كمــا تنخفض أيضً ــا التكاليف املرتبطة بتطوير
مجمعات الطاقة الشمســية .ففي الوالیات

The Power to Change: Solar and Wind Cost Reduction Potential to 2025, IRENA, June 2016
Renewable Energy Market Analysis: The GCC Region, International Renewable Energy Agency, 2016

املتحدة ،انخفضت تکالیف إنشــاء مشروعات
الطاقة الکهروضوئیة الکبیرة بنســبة  57%بین
عامــي  2011و .201616وعلى الصعيد العاملي،
انخفض ســعر وحدات الطاقة الشمسية
الكهروضوئية بنســبة  80%تقري ًبا بين عام 2009
ونهايــة عــام  .201517ونتیج ًة لذلك ،فإن تکلفة
توليــد الکهرباء ( )LCOEمن محطات الطاقة
الشمســیة الضخمة ،الذي یشــیر إلی متوسط
ســعر وحدة الطاقة الذي یجب أن تحصل علیه
املحطة الســتعادة رأس املال على مدى
عمرها االفتراضي ،انخفض بنســبة .50%
وباملقارنــة مــع مصادر الطاقة األخرى ،لم تكن
الطاقة الشمســية الكهروضوئية أكثر جاذبيةً.
وتقدر الوكالــة الدولية للطاقة املتجددة أن
تكلفــة توليد الكهرباء من الطاقة الشمســية
الكهروضوئيــة تتراوح بين  0.06دوالر لكل
كيلوواط/الســاعة و  0.10دوالر لكل كيلوواط/
الساعة .وتشــير التقديرات إلى أن تكلفة
توليــد الكهربــاء من النفط تتراوح من  0,10دوالر
لكل كيلوواط/الســاعة إلى  0,16دوالر لكل
كيلوواط/الســاعة .أما بالنسبة لتوليد
الكهربــاء من الفحـم ،فتبلغ تكلفتها  0,13دوالر
لكل كيلوواط/الســاعة .وأن الطاقة النووية،
أيضً ا ،أكثر كلف ًة من الطاقة الشمســية
الكهروضوئيــة ،إذ تبلــغ تكلفة توليدها  0,11لكل
18
كيلوواط/الساعة.
تعلل تلك األرقام ،جن ًبا إلى جنب مع االلتزام
بتعزيز املجتمعات التي تخدمها ،ضخ عبد
اللطيف جميل للطاقة استثمارات كبيرة في
مجال الطاقة املتجددة.

“لقد كانت عبد اللطيف جميل للطاقة الرائدة في
تطوير مشروعات الطاقة الشمسية في املنطقة ...
ونحن ال نزال ملتزمين بأن نكون الشركة الرائدة في
مجال تطوير الطاقة الشمسية الكهروضوئية في
الشرق األوسط وخارجه ،مع التوسع في مشروعات
الرياح واملساهمة في توليد الطاقة النظيفة
وبأسعار معقولة”.
روبرتو دي دييغو أروزامينا،
الرئيس التنفيذي عبد اللطيف جميل للطاقة

17
18

Renewable Energy Market Analysis: The GCC Region, International Renewable Energy Agency, 2016
FRV have since withdrawn from the consortium and been replaced by EDF
2017 Factbook: Sustainable Energy in America: Executive Summary, Bloomberg New Energy Finance, February 2017
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أنشئت شركة فوتوواتيو رينيوابل فينتشرز ( )FRVعلى مساحة  46,20هكتار محطة للطاقة الشمسية في تروخيلو (إكستريمادورا) بإسبانيا( ،تمتلكها/تديرها اآلن شركة  ،)Vela Energyبقدرة  11,55ميجا واط ويبلغ إنتاجها السنوي  21959ميجا واط حيث تزود  6297منزالً بالكهرباء مع تجنب  7153طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا.

بناء مستقبل جديد
لقد دأبت عبد اللطيف جميل ،طوال تاريخها الحافل،
باستمرار على توفير مستويات معيشة أفضل للمواطنين
في جميع أنحاء اململكة العربية السعودية ومنطقة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا وتركيا .ومع تقدم الطاقة
املتجددة واحتمال توفير وظائف أفضل ،وهواء أنظف،
وانخفاض فواتير الطاقة ،أصبح من املمكن تحقيق هذا
الطموح الذي طال أمده.
شركة فوتوواتيو رينيوابل فينتشرز ( )FRVهي جزء من
شركة عبد اللطيف جميل للطاقة .ومن خالل ثالثة
مشروعات للطاقة الشمسية الكهروضوئية في األردن -
الصفوي واملفرق األول واملفرق الثاني  -ستوفر قري ًبا 435
مليون كيلوواط/الساعة من الكهرباء في األردن سنويًا،
وهو ما يكفي لتزويد  120000منزل بالطاقة النظيفة.
كما تشارك شركة فوتوواتيو رينيوابل فينتشرز ()FRV
في مشاريع نشطة في املكسيك وأستراليا وأوروغواي،
ً
ً
حافل في أوروبا وأمريكا الشمالية
سجل تاريخ ًيا
ولديها
والجنوبية أيضً ا ،وهي تعتبر بالفعل أكبر مطور للطاقة
الشمسية الكهروضوئية في دول مجلس التعاون
الخليجي  -وقد دخلت مؤخرًا في مجال طاقة الرياح بمقدار

يتجاوز  1جيجاواط من الطاقة املحتملة في املشروعات
املستقبلية في  20سو ًقا .ومع هذه التطورات ،تستطيع
 FRVجلب املعرفة الرائدة في العالم إلى البنية التحتية
للطاقة املتجددة في اململكة العربية السعودية ورفع
مستوى القوى العاملة في اململكة ،باإلضافة إلى
األساليب والرؤى املثلي.
قال عمر املاضي ،الرئيس التنفيذي لشركة عبد اللطيف
جميل للطاقة في اململكة العربية السعودية“ :الطاقة
املتجددة فرصة لخلق فرص عمل جديدة ،ومهارات جديدة،
وفرص جديدة للسعوديين .من خالل توطين التكنولوجيا
ونقل املعرفة ،يمكننا توفير أساس قوي من شأنه أن
يؤدي إلى ازدهار صناعة الطاقة املتجددة باململكة العربية
السعودية”.
وأضاف“ :يساعد التحول إلى مصادر الطاقة املتجددة
بالدنا في سعيها لتأمين الدور الذي طاملا قمنا به في
سوق الطاقة العاملية :حيث تتوفر لدينا القدرة االحتياطية
اإلضافية للمساعدة في تحقيق التوازن بين األسواق.
وسوف يساعدنا أيضً ا على تحقيق أهداف التنمية
مساهما
االقتصادية الصديقة للبيئة ،وضمان أن نصبح
ً
أفضل في حركة العالم نحو الطاقة النظيفة.

“مع فرص العمل واملهارات والفرص املتاحة التي تخلقها
مشروعات الطاقة املتجددة ،هناك فرصة كبيرة لشركة
عبد اللطيف جميل للطاقة لخدمة املجتمعات في جميع
أنحاء اململكة بطريقة إيجابية تعزز مستوى جودة الحياة.
إنها فرصة نحن مصممون على التمسك بها”.
عمر املاضي،
الرئيس التنفيذي لشركة عبد اللطيف
جميل للطاقة في اململكة العربية السعودية

ملعرفة املزيد حول عن كيفية عمل شركة عبد اللطيف جميل للطاقة على تشكيل مستقبل أفضل للجميع
في اململكة العربية السعودية ،تفضل بزيارة .www.alj.com/energy

(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

14

مجلة عبد اللطيف جميل
شتاء 2017/18

ال شك أن السعي للتفوق أمر واجب توفره في جميع
املوظفين .إال أننا في عبد اللطيف جميل ندرك أيضً ا
أهمية روح الفريق املمتازة لتقديم التفوق الحقيقي
لعمالئنا .شعارنا هو “الجودة قبل كل شيء” ،لذا فإننا
دائما لتوفير أفضل بيئة يمكن أن تزدهر بها روح
نسعى
ً
الفريق ،وذلك من خالل اإلدارة الداعمة ،واملرافق عاملية
املستوى التي تمكن األفراد من تحقيق كامل إمكاناتهم.
نشأ عوض الكريم جعفر ،مهندس الخدمات بمرفق
كوماتسو التابع لشركة عبد اللطيف جميل للمعدات
الثقيلة ،في السودان .انضم عوض لشركة عبد اللطيف
جميل للمعدات الثقيلة عام  ،2012وما زال حتى يومنا هذا

“أنا أعمل في عبد اللطيف جميل منذ خمسة أعوام،
ويمكنني أن أنصح أي شخص بالعمل هنا .أنا أعمل مع
رائعا بالرضا .وتجمع
فريق قوي ،وهذا يمنحني شعو ًرا ً
أعضاء الفريق عالقة صداقة قوية ،وليس مجرد زمالة
طيبة ،ما يعكس روعته.

شخصيات وقصص من
قلب الواقع – “الجودة
قبل كل شيء”

“األمر اآلخر الذي يمنحني شعو ًرا بالرضا حيال عملي
هو رؤية تقدير العمالء لخدماتنا حين نصلح مركباتهم

يشعر برضاء تام عن عمله مع زمالء يحبهم ويثق بهم،
وسماعه آلراء العمالء حول خدماتنا.
يستمتع عوض في أوقات فراغه ببعض األنشطة
الترفيهية املتعددة املتوفرة في اململكة العربية
السعودية .ولكونه شغو ًفا بالقراءة ،يحب عوض زيارة
املكتبة املحلية ،التي تتوفر بها مجموعة كبيرة ومتنوعة
من الكتب .كما أنه يمارس السباحة بانتظام ،سواء في
حمام السباحة املرفق بسكنه أو في البحر ،ليستجم
ويحافظ على لياقته.

ومعداتهم بنجاح .أنا مسؤول عن نواقل الحركة ،وإصالح
املحركات ،والكشف العام عن أعطال املحركات ،وتتوفر
لدينا جميع املعدات الالزمة لتقديم خدمة ممتازة.
دوما
“كما توفر لنا اإلدارة بيئة عمل مرحبة وداعمة ،فهم
ً
على استعداد لإلصغاء للفريق ،ويوفرون لنا فرص التدريب
بانتظام .إذا كنت طمو ًحا ،فالطريق مفتوح نحو الترقية –
دائما موجود ،والروح املعنوية مرتفعة”.
الحافز
ً

ملشاهدة الفيديو انقر هنا
فيديو
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اململكة العربية السعودية
 - 2.0ملاذا نرى الطريق إلى
عام  2030واع ًدا ومبشرًا

يمكن أن تكون الطاقة الكهربائية واملتجددة
والشمسية والهجينة املستدامة عا ً
ملا
جدا.
غري ًبا ،لكنه اآلن حقيقي ً
قائم على الطاقة
نحن نتطلع إلى مستقبل
ٌ
النظيفة وأكثر تجد ًدا ،وهو أحد عالمات التحول
العاملي بعي ًدا عن الوقود األحفوري .ومع تزايد
تأثير ظاهرة االحتباس الحراري واستمرار نفاد
املوارد والتقلب الشديد في أسعار النفط
الخام ،فمن الحكمة أن نخطط ملستقبل جديد.
وبدون االطالع على الوقائع ذات الصلة ،قد
تعتقد أن تراجع النفط املحتمل يهدد شريان
حياة الدول الرئيسية املنتجة للنفط التي
بنيت اقتصاداتها بشكل تقليدي على هذا
املورد  -بما في ذلك بالطبع اململكة
العربية السعودية.
وفي ضوء ذلك ،أخذت اململكة العربية
السعودية زمام املبادرة بحزم ،وأعادت تنظيم
نفسها لجني الثمار في عالم متجدد سريع
التغير؛ ووضعت رؤية  2030التي تبدو واعد ًة
ومبشر ًة على نحو متزايد.
فماذا يعني ذلك من الناحية العملية ،وماذا
تفعل اململكة العربية السعودية بالضبط
في سعيها إلى أن تصبح رائدة إقليمي ًة في
مجال االستدامة؟
إعادة البناء املستدام
االتحاد األوروبي ( )EUواألمم املتحدة ()UN
يتزعمان مبادرات إعادة البناء املستدام.
قد اعتمد املجلس األوروبي في  17يونيو/
حزيران  2010استراتيجية االتحاد األوروبي ،20201
وقد شكلت هذه االستراتيجية الحقً ا الخطة
املشتركة لالتحاد األوروبي في العقد الحالي،
مما حثت الدول األعضاء في االتحاد األوروبي
على وضع األسس ملستقبل أكثر استدام ًة -
قائم على النمو الذكي واملستدام
والشامل  -وإعادة النظر في أطرها االقتصادية
من خالل السعي إلى التخلص التدريجي
من الصناعات والبنى التحتية واملمارسات
شديدة االنبعاثات.

http://futureinvestmentinitiative.com
https://www.marketwatch.com/story/saudi-stock-exchange-named-to-watch-list-formsci-emerging-market-index-2017-06-20-17203432

9
10

ثم أصدرت األمم املتحدة في عام 2015
خطتها الخاصة ،تحويل عاملنا :خطة التنمية
املستدامة لعام  20302التي تضمنت عد ًدا
من أهداف االستدامة االستراتيجية الحيوية.
وشملت هذه األهداف الهدف  :7ضمان
حصول الجميع على طاقة ميسورة التكلفة
وموثوقة ومستدامة وحديثة؛ والهدف :8
تعزيز النمو االقتصادي املستمر والشامل
واملستدام ،والعمالة الكاملة واملنتجة،
وتوفير العمل الالئق للجميع.
وأخيرًا ،على الصعيد الوطني ،تسعى العديد
من البلدان إلى تحقيق خطط استدامة
نشطة في إطار مبادراتها وضمن نطاق هذه
املبادرات األوسع وخارجها .وتشمل هذه
البلدان اململكة املتحدة ،3وأملانيا ،4والعديد
من الدول االسكندنافية (مثل السويد،)5
والصين ،6والهند ،7التي شاركت بشكل كبير
في تشكيل أهداف األمم املتحدة للتنمية
املستدامة في أول األمر.
رؤية اململكة العربية السعودية
في أوائل عام  ،2016حذت اململكة العربية
السعودية حذ تلك الدول .وقد وضعت رؤية
برنامجا
 2030وبرنامج التحول الوطني 2020
ً
طمو ًحا لإلصالح وخريطة طريق طويلة األجل
لتعزيز الوضع املالي للمملكة من خالل
تنويع اقتصادها.
بيد أن األمر أكثر من ذلك بكثير .وتتمثل الرؤية
في تعزيز مكانة اململكة العربية السعودية
باعتبارها “قلب العاملين العربي واإلسالمي،
وقوة استثمار هائلة ،واملركز الذي يربط بين
خطوات ملموسة
قارات” 8.اُتخذت بالفعل
ثالث
ٍ
ٍ
في مسار التغيير ،منها اإلعالن امللكي األخير
لتمكين املرأة من قيادة السيارات ،وإعالن
صاحب السمو ولي العهد األمير محمد بن
9
سلمان ،في مبادرة مستقبل االستثمار
بالرياض ،أن اململكة ستعود أكثر انفتا ًحا
وتمثي ً
ال “لإلسالم املعتدل” .وفي الوقت
نفسه ،أعلن صاحب السمو مشروع نيوم،
وهو عبارة عن منطقة اقتصادية جديدة تمتد
عبر حدود اململكة إلى مصر واألردن.

http://www.government.se/government-policy/the-global-goals-and-the-2030-Agenda-forsustainable-development/
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/china
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/india
http://vision2030.gov.sa/en

5

6
7
8

تهدف رؤية  2030أيضً ا إلى تزويد الشركات
الدولية بخيارات استثمار قوية في القطاعات
غير النفطية بما في ذلك السياحة والخدمات
األخرى .وباإلضافة إلى فتح سوق األسهم في
اململكة ،ستنشئ الحكومة عدة مجموعات
صناعية جديدة لتحفيز تدفق رؤوس األموال
األجنبية .وكجزء من عملية االنفتاح التدريجي،
أعلنت السوق املالية السعودية (تداول) في
يونيو/حزيران 2017 10أن مؤشر مورغان ستانلي
“ ”MSCIلألسواق الناشئة وضع السوق
السعودي ضمن األسواق التي يراقبها،
مهم ُيعطي إشارة للمستثمرين
وهو حدث
ٌ
الدوليين أن السوق املالية باململكة تحقق
اآلن مرحلة النضج من حيث الكفاءة والحوكمة
ّ
ويشكل رأس املال
واإلطار التنظيمي.
األجنبي حال ًيا  4%من سوق تداول ،وفقً ا ملا
ذكره محمد القويز ،نائب رئيس مجلس إدارة
هيئة السوق املالية ،لكن من املتوقع أن
يزداد هذا الرقم في الوقت الذي تنظر فيه
الهيئة التنظيمية إلى تنويع مجموعة
منتجات السوق املالية وجذب مجموعة
أوسع من الشركات لتسجيلها في السوق
املالية السعودية.
فرص االستثمار
عالوة على مشروع نيوم ،الذي من املتوقع
أن يجذب استثمارات خاصة وحكومية تزيد عن
 500مليار دوالر في السنوات املقبلة ،فإن
هناك فرص استثمارية رئيسية أخرى كثيرة.
وتشمل املشروعات األخرى تحدي ًثا كبيرًا للبنية
التحتية للنقل واملواصالت بين املدن  -مثل
قطار الحرمين السريع بين مكة املكرمة
واملدينة املنورة  -وضمن املحاور الرئيسية
سنوات لتعزيز
بما في ذلك خطة مدتها 10
ٍ
خطوط املترو وخطوط الحافالت في مكة
املكرمة وجدة والدمام واملدينة املنورة.
ومن املقرر أيضً ا أن يتم بيع جزء من شركة
النفط السعودية “أرامكو” ،التي تهدف إلى
اكتتاب عام دولي محتمل في عام ،2018
يمكن لقيمته أن تصل إلى  100مليار دوالر
أمريكي ،وفقً ا لتقديرات التقييم الحكومية.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:EN:PDF
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%
20Sustainable%20Development%20web.pdf
https://www.gov.uk/government/policies/sustainable-development
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/germany
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في املنزل  -والحد من التلوث في هذه العملية -
على الرغم من أن ذلك قد يقابله زيادة متوقعة
في مبيعات السيارات لسائقي السيارات الجدد
من النساء.
وعلى الرغم من عدم وجود تحول أوسع نطا ًقا في
السياسة العامة إلى استخدام السيارات التي تعمل
بالطاقة البديلة ،إال أن التوقعات قد تكون واعدة.
األمر الذي يقودنا إلى طرح السؤال :أين هي اململكة
العربية السعودية عندما يتعلق األمر بالسيارات
الكهربائية ()EV؟

وقد تم تخصيص عائدات هذا البيع املخطط له لدعم
جزء
برامج االستثمار املرتبطة برؤية  ،2030لذا فهي ٌ
مهم لخطة تمويل أهداف التنمية املستدامة في
ٌ
اململكة العربية السعودية.
الرسالة واضحة .مع وجود شريك استراتيجي على
أرض الواقع واإلشراف الصحيح ،يمكن للشركات
ورجال األعمال واملستثمرين االستفادة من إمكانات
اململكة الهائلة  -وفي الوقت ذاته إحداث فار ًقا
حقيق ًيا في اململكة العربية السعودية الجديدة.
تغيير في الفلسفة
لذا ،تشق اململكة العربية السعودية طريقها نحو
مستقبل ال يعتمد على النفط؛ بل هو إصالح يجرى
عن طريق التعامل مع املوقف الصعب ،أم أن هناك
أيضً ا رغبة حقيقية للمساهمة في إيجاد عا ً
ملا واع ًدا؟
األدلة تتحدث عن نفسها  -وااللتزام واضح .منذ عام
 ،2010عندما أصدر االتحاد األوروبي خطته االستراتيجية
لعام  ،2020أنشأت اململكة العربية السعودية املركز
السعودي لكفاءة الطاقة ( )SEECلزيادة الوعي
بكفاءة استخدام الطاقة في اململكة وتعزيزها.
وبعد ذلك ،في رؤية  ،2030دعمت الحكومة املركز
السعودي لكفاء الطاقة من خالل االلتزام بإنشاء
مركز الطاقة الذرية واملتجددة بمدينة امللك عبد اهلل
االقتصادية ( )KAECبمبلغ قدره  1,33مليار دوالر في
شمال جدة.

سريعا ومتسقً ا .أعلن
تقدما
ومنذ ذلك الحين ،تحقق
ً
ً
خالد الفالح ،وزير الطاقة والصناعة والثروة املعدنية،
في القمة العاملية لطاقة املستقبل بأبو ظبي
في يناير/كانون الثاني  ،2017أن “اململكة العربية
السعودية ستطلق البرنامج الوطني للطاقة
املتجددة ( )NREPوالذي من املتوقع أن يستثمر
 30-50مليار دوالر في برامج الطاقة املتجددة بحلول
عام  .”2023كما أعلن معاليه أيضً ا أن “اململكة كانت
في املراحل األولى من دراسة أول مفاعلين نوويين
تجاريين ،كجزء من استثمار كبير مخطط له في مجال
الطاقة النووية” .وأضاف الوزير أن “اململكة العربية
السعودية تعمل على إيجاد سبل لربط مشروعات
الطاقة املتجددة مع اليمن واألردن ومصر” .وفي
وقت الحق ،أعلنت وزارة الطاقة عن فتح باب تقديم
عطاءات توليد طاقة الرياح بقدرة  400ميجاواط في
منطقة الجوف  -أول مشروع لطاقة الرياح ضمن
البرنامج الوطني للطاقة املتجددة  -ومشروع
للطاقة الشمسية بقدرة  300ميجاواط في
املنطقة نفسها .وأضاف الفالح أن املرحلة الثانية
من البرنامج الوطني للطاقة املتجددة ستبدأ قبل
نهاية عام  ،2017قائ ً
ال“ :سنظل على املسار الصحيح
لتسليم  9,5جيجا واط من الطاقة املتجددة بحلول
عام .”2023
وفي الوقت نفسه ،فإن ما هو منتظر من تحديث
لخطوط الحافالت والقطارات واملترو كفيل دون أي
شك بإقناع بعض سائقي السيارات بترك سياراتهم

_http://nationale-plattform-elektromobilitaet.de/fileadmin/user_upload/Redaktion/AG3
Statusbericht_LIS_2015_engl_klein_bf.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306261916300988
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االتجاه نحو السيارات الكهربائية
في ظل الوضع الحالي ،فإن التغييرات في سلوك
أساسا التكنولوجيا
املستهلك وتصوراته تقودها
ً
الهجينة ،بما في ذلك السيارات الهجينة املتطورة
املتاحة من تويوتا ولكزس من خالل شبكة عبد
اللطيف جميل الشاملة للسيارات  -جالب ًة االبتكار
الرائد عامل ًيا لسائقي السيارات في اململكة
العربية السعودية.
وفي الوقت الحاضر ،ال يتوفر في اململكة إال قدر
ضئيل من البنية التحتية الالزمة للسيارات الكهربائية
بالكامل ،إال أن ذلك يمكن إنجازه حقً ا لصالحها .وإذا
قررت اململكة العربية السعودية تشجيع استخدام
السيارات الكهربائية كمسألة تتعلق بالسياسة
العامة ،فقد تكون الفوائد كبيرة  -مع وجود العديد
من الفرص املربحة.
في حين أن التحديات ليست جديدة على منطقة
الخليج ،إال إن اململكة العربية السعودية في وضع
قوي بالنظر في كيفية تنفيذ بقية دول العالم
للبنية التحتية للسيارات الكهربائية ،وبصراحة ،هي
تفعل ذلك على نحو أفضل.
في الدول التي اعتمدت السيارات الكهربائية
في وقت مبكر ،هناك ثالثة أسباب رئيسية لبطء
اعتماد السيارات الكهربائية :املدى ،والتكلفة مقابل
املنفعة ،والبنية التحتية .ومن شأن تحول اململكة
املتأخر نسب ًيا إلى اعتماد السيارات الكهربائية أن
يخدم بالفعل في مصلحتها في التخفيف من حدة
العوامل الثالثة.

https://www.motoringresearch.com/advice/electric-hybrid/going-the-distance-electriccar-range-from-shortest-to-longest/
http://www.ev-volumes.com/country/china/
http://www.advantagelithium.com/_resources/pdf/UBS-Article.pdf
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املدى :ينبع مصطلح “القلق بشأن املدى” من
خوف سائقي السيارات الكهربائية من نفاد
الطاقة بسرعة كبيرة وال ُبعد ج ًدا عن مكان تلقي
املساعدة .وملعالجة هذا األمر ،أنشأت الشركات
املصنعة محطات لشحن السيارات .وشملت
البيانات املنشورة في Motoring Research
في بداية هذا العام تقديرات املدى من اختبار
دورة القيادة األوروبية الجديدة ( )NEDCلعدد
من السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية؛
وكشفت أنه يصل مدى العديد من البطاريات
11
إلى أكثر من  160كم ( 100ميل) في كل شحنة.
تتضمن سيارة نيسان ليف (السيارة الكهربائية
مبيعا في العالم ،وصل عدد الوحدات
األكثر
ً
املباعة جميع أنحاء العالم حتى يوليو/تموز 2017
إلى  280000سيارة وفقً ا لبلومبيرج) عدة طرازات
مع مدى يصل إلى أكثر من  100كم ،بما في ذلك
 24ك واط/الساعة و 30ك واط/الساعة .بينما في
ضمن أعلى نطاقة من حيث الطاقة والسعر ،كانت
طرازات تيسال فائقة األداء إذ يمكن أن تتجاوز 480
كم ( 300ميل) في كل شحنة .وهذا يشمل طراز
تيسال  3لونج رينج ،والتي يمكن أن تقطع مسافة
تصل إلى  500كم ( 310ميل) في الشحنة واحدة،
وفقً ا الستعراض برنامج  Top Gearعلى قناة .BBC
ال يزال القلق بشأن املدى الذي يمكن أن تقطعه
السيارة الكهربية مشكل ًة في أوروبا .ولكن
في األسواق الجديدة والنامية ،تساعد برامج
تثقيف املستهلكين املكثفة على سد الثغرات
املعرفية .فعلى سبيل املثال ،الصين هي الوافد
املتأخر نسب ًيا إلى سوق السيارات الكهربائية ،إال
أن القلق بشأن املدى لم يؤثر على املبيعات في
الصين ،وال تزال سو ًقا كبيرًا ملصنعي السيارات
التي تعمل بالطاقة الجديدة ( ،NEVكما هو
معروف في الصين) على الرغم من التخفيضات
في اإلعانات املحلية واملركزية التي بدأت في
هذا العام .بلغت الحصة اإلجمالية للسيارات التي
تعمل بالطاقة الجديدة من مبيعات سيارات
رقما قياس ًيا جدي ًدا في يونيو/
الركوب في الصين ً
حزيران ،بنسبة  ،2.5%في سوق السيارات يعد
بطي ًئا ،ومن املتوقع أن تصل إلى  530000من
املبيعات اإلجمالية في عام  .2017وما هو أكثر من
ذلك أن مبيعات سيارات الركوب من السيارات التي
تعمل بالطاقة الجديدة في الصين تنمو  20مرة
12
أسرع من سوق السيارات ككل.
وتشير هذه األرقام إلى أن الصين تعد نموذ ًجا
يمكن للمملكة العربية السعودية أن تحذوا به
عند التخطيط لبرنامج السيارات الكهربائية  -بد ًءا
بمعلومات واضحة وشاملة.
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التكلفة/املنفعة :حتى وقت قريب ،استمر الجدال
حول أن السائقين قد يستفيدون من توفير تكلفة
الوقود مع السيارة الكهربائية ،كانت السيارات
نفسها ال تزال أكثر تكلف ًة بكثير (ومزعجة) عن
نظيراتها من السيارات العادية ( .)ICEاليوم يعمل
املصنعون بج ٍد إليجاد مكانة لنموذج السيارات
الكهربائية ،ونشرت  UBSبح ًثا في مايو/أيار 201713
مبين ًة أنه بحلول عام  ،2018سنرى تكاف ًؤا في
أسعار السيارات الكهربائية والسيارات العادية.
وبحلول الوقت الذي تدخل فيه اململكة العربية
السعودية بكل قوتها في هذا السباق ،ستكون
تنافسا من أي وقت
السيارات الكهربائية أكثر
ً
مضى من حيث السعر.
البنية التحتية :وعلى الرغم من هذه املخاوف،
ربما كان العائق األكبر للسيارات الكهربائية في
كمثال .في
أوروبا البنية التحتية .ونأخذ أملانيا
ٍ
منتصف عام  ،2015كان يوجد في البلد 2500
محطة شحن متناثرة لنحو  38000سيارة كهربائية
أملانية .مع الوضع في االعتبار أن متوسط الوقت
الذي تستهلكه السيارات الكهربائية ،اعتما ًدا على
املوصل ،يتراوح بين  30دقيقة ( )BMW i3و30
ساعة (فورد فوكس الكهربائية) .تستجيب معظم
السيارات الكهربائية للشحن السريع ،حيث كان
هناك سباق إلنشاء محطات للشحن السريع،
ولكن  -مر ًة أخرى باستخدام أملانيا كاملثال  -كان
متا ًحا فقط  100محطة للشحن السريع اعتبارًا من
عام  .201514بناء البنية التحتية أوالً يبدو أمرًا جي ًدا،
ولدى اململكة العربية السعودية ميزة أنها تبدأ
تماما.
بداية جديدة
ً
ومع ذلك ،تبقى هناك تحديات عملية في تخطيط
وتنفيذ شبكة خدمات ودعم السيارات الكهربائية
في ظل مساحة اململكة الكبيرة والكثافة
السكانية املنخفضة باملقارنة .وإن املسافات
الهائلة الناتجة عن الطبيعة الجغرافية للمملكة
تثير اعتبارات املدى التي تتصدر قائمة األسباب
تلك .وفي املقابل ،يعد البحث بداي ًة للتحقق
من إمكانية شحن بطاريات السيارات الكهربائية
باستخدام الطاقة الشمسية .ق ّيم بحث 15تم
نشره في نيسان/أبريل  2016بمجلة Science
 Directالبيانات املقررة من املعهد امللكي
الهولندي لألرصاد الجوية بشأن شحن السيارات
الكهربائية ،بغية النظر في إمكانية شحن السيارات
الكهربائية بالطاقة الشمسية استنا ًدا إلى اثنين
من السيناريوهات :الشحن في يوم واحد فقط
والشحن اليومي .ويبدو من املؤكد أن هذه
منطقة حيوية للبحوث ،ويحتمل أن تكون مجدية.
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مج ّرد تجربة
من ناحية املنظور الصناعي القياسي،
يمثل ذلك تحديًا لتعديل البنية التحتية من
أجل مواكبة الطلب النشط على السيارات
الكهربائية ،وقد كان لهذا تأثير محدود على
النمو في معظم أوروبا ،مع واحد أو اثنين من
االستثناءات امللحوظة مثل النرويج.
اليوم ،تبيع شركة تويوتا  37طرازًا من السيارات
الكهربائية في  90بل ًدا بمعدل ما يزيد على
 1,5مليون سنويًا 16.ويقارب هذا  43%من كامل
السوق العاملية للسيارات الكهربائية وفقا
لبيانات مؤسسة .IHS-Global Insight
ويبدو أن هذا كان مشــكلة أقل في البلدان
األخرى التي اعتمدت السيارات الكهربائية
مبكـرًا مثل اليابان وكوريا والواليات املتحدة
األمريكيــة .ومع ذلك ،التجارب األولية تعمل
بشكل أفضل .وإنشاء مبادرات السيارات
النظيفــة – بما في ذلك برامج التعليم
والتدريب – قبل إنشــاء بنية تحتية للشحن
ينبغي أن يســاعد في اإلرشاد بالتحول
الكامل السلس إلى السيارات الكهربائية.
ما هو أكثر من ذلك ،حيثما يكون لديك ســيارة
كهربائيــة ،يتوفر لديك أيضً ا وكالء/متاجر ،ومراكز
خدمة ،ومصنعو بطاريات ،ومصنعو أجهزة
شــحن :تنمو جميع الصناعات بنفسها .ناهيك
عــن خبراء البرمجيات ،الذين أصبح لهم دور بارز
في صناعة الســيارات مع صعود “السيارة
متصلة” بصرف النظر عما إذا كانت ســيارة
عاديــة أو هجين أو كهربائية .حتى إذا كانوا غير
موجدين على أرض الواقع ،ســوف يزيد الخبراء
اإلضافيون وسالســل التوريد على األقل من
االستيراد واإليرادات الضريبية.
باإلضافة إلى ذلك ،النظام اإليكولوجي للنقل
في اململكة العربية السعودية يعد أكثر
احتماالً لجذب الشركات حيث تعزز فلسفة
املؤسسة االجتماعية نهجها التجاري .ويمكن
أن يساعد ذلك أيضً ا في زيادة تنويع الحياة

االجتماعية واالقتصادية في اململكة التي
كانت تعرف جي ًدا في السابق بأنها مكان
شركات النفط والغاز.
التقدم املحرز حتى اآلن في مجلس
التعاون لدول الخليجي
من بين بلدان مجلس التعاون لدول الخليج،
استثمرت دولة اإلمارات العربية املتحدة
وحدها حتى اآلن في البنية التحتية لشحن
السيارات الكهربائية (كجزء من مبادرة “دبي
الذكية”) ،مستخدم ًة أمواالً وخبراء من القطاعين
الحكومي والخاص .افتتحت شركة تيسال متجرًا
ملنتجاتها في دولة اإلمارات العربية املتحدة،
وذكرت تقارير بأنها تبحث في التوسع في
البحرين وسلطنة عمان واململكة العربية
السعودية .فإنه ال يزال ُينظر فيما إذا كانت
اململكة العربية السعودية تتوق إلى السيارات
الكهربائية الفائقة ،مثل  BMW i8وسيارة بورش
الكهربائية قيد التطوير ،ومن املرجح أن السيارات
الهجينة والسيارات الكهربائية ميسورة التكلفة
سوف تثبت شعبية أكبر في مراحل اململكة
األولى نحو السيارات الكهربائية الشخصية .من
املؤكد أنه فكرة جيدة ،بالنسبة للبلد التي
صنعت اسمها في عالم النفط ،أنه في يوم
من األيام ستعمل مركباتها بالطاقة الكهربائية
جزئ ًيا أو كل ًيا.
وتحقيقً ا لهذه الغاية ،في فبراير/شــباط
 ،2016طرحت عبد اللطيف جميل للســيارات
ســيارة “تويوتا بريوس” الجديدة في اململكة
العربية الســعودية ،وهذه هي املرة األولى
التــي ُ
يطرح فيها الســيارة الهجينة األكثر نجا ًحا
وشــعبي ًة في العالم – حققت مبيعات في
جميــع أنحــاء العالم بقيمة  3,5مليون حتى
عــام  – 2016فــي أي بلد من بلدان مجلس
التعاون لــدول الخليج .توفر عبد اللطيف
جميل للســيارات الدعم ملستخدمي سيارات
تويوتا عبر اململكة العربية الســعودية
من خالل شــبكة مؤلفة من  300موقع
اســتراتيجي للمبيعات ومراكز الخدمة ،مما

Tokyo Motor Show: Toyota press conference presentation by Didier Leroy, Exec. VP, Toyota Motor Corporation.

توفر ســيارات مذهلة وراحة البال للسائقين
أينما كانوا.
التطلع نحو املستقبل ،أفادت وكالة رويترز
في يوليو/تموز  ،2017أن شركة تويوتا موتورز
تُصنع سيارة كهربائية تعمل ببطارية صلبة
تخزن املزيد من الطاقة ( )all-solid-stateالتي
تزيد إلى حد كبير من مدى القيادة ويستغرق
إعادة شحنها بضع دقائق .أفادت تويوتا أنها
تتطلع إلى بيع الطراز الجديد في اليابان في
أقرب وقت ممكن في عام  ،2022التاريخ
الذي يتماشى بدقة مع استراتيجية اململكة
العربية السعودية ،والذي يقع بين برنامج
التحول الوطني  2020ورؤية .2030
دور الشركة ُ
املصنعة في املعادلة
تعمل السيارات الكهربائية ببطارية قابلة
إلعادة الشحن .وتحتاج البطارية القابلة إلعادة
الشحن إلى الكهرباء .وينبغي أن تكون
الكهرباء مستمدة من مصادر مستدامة أو
ال يمكن استمرار التكوين الكامل للسيارات
الكهربائية .كما هو موضح سابقً ا ،في
السنوات األخيرة اُتخذت خطوات كبيرة في
اململكة العربية السعودية بشأن الشركة
ُ
املصنعة في معادلة السيارات الكهربائية.

لذا ،نحن نعمل صوب تحسين املؤسسة
االجتماعية املستدامة ومحاور كفاءة الصناعة
والسفر باستخدام الطاقة النظيفة والطاقة
املتجددة ،أنه يجدر بنا أن نتذكر أن الشركات
التي تستثمر في هذه البنية التحتية تستفيد
منها والبلد ككل.
تغييرات
تُحدث اململكة العربية السعودية
ٍ
كبيرة ،وهي نوع التغييرات الساحقة التي
ستقود التحسينات في نوعية الحياة لكل
املواطنين في اململكة والسكان .والنقل
املستدام جزء منها؛ وبشكل أعم هو التنمية
املستدامة الحقيقية الكامنة وراء الهدف؛
وقد تكون االستمرارية إنجازًا.
محطة لشحن السيارات الكهربائية في مول اإلمارات بدبي .حقوق الصورة :كلينت إغبرت/غلف نيوز

حجم االستثمارات املطلوبة لهذه املبادرات –
وااللتزام الواضح بالطاقة الشمسية
وطاقة الرياح التي تمثلها – تثبت عزم
الحكومة الحالي على إحراز تقدم بشأن دور
الشركة ُ
املصنعة للسيارات الكهربائية/ثورة
النقل املستدام .ومن املحال أيضً ا ،أن
يستهل املستثمرون الوافدون قري ًبا في
الفرص الناشئة.
ُ
دما نحو 2030
املضي قُ ً
مع الرؤية الجديدة للمملكة العربية السعودية
لتنويع اقتصادها وتوسيع آفاقها الثقافية،
يمكن أن ُينظر إلينا كبلد مختلف ج ًدا بحلول
عام .2030

16
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تأهيل املتدربين في شركة عبد
اللطيف جميل للسيارات

عبد اللطيف جميل تحصد
ثالثة جوائز
أعادت شركة عبد اللطيف جميل للسيارات فتح برنامجها
للتدريب اإلداري وذلك حتى يتم منح الشباب والشابات
في جميع أنحاء اململكة العربية السعودية الفرصة
لتسريع وتيرة ارتقائهم الوظيفي وإطالق العنان ملهاراتهم
وإمكاناتهم.

اللوجستية للمركبات ،وخدمات الضيوف.خالل فترة التدريب
يتبادل املتدربون خبراتهم ويجتمعون مع املتدربين
السابقين ،وذلك قبل الخضوع لعملية قياس شاملة لألداء
تغطي نواحي مختلفة على صعيد التخطيط ،واتخاذ القرار،
والتعامل مع اآلخرين.

شخصا من
وقد تخرج على مدى السنوات الـ  20املاضية 215
ً
هذا البرنامج وشغلوا مناصب إدارية عليا في إدارات مختلفة
في جميع أنحاء املؤسسة.وسيشمل برنامج هذا العام
للمرة األولى النساء السعوديات.

فريدا ومتميزًا لتوظيف السعوديين
نهجا
ً
“يتبع البرنامج ً
والسعوديات املتميزين الحاصلين على درجة البكالوريوس
واملاجستير الذين أظهروا مهارات القيادة والطموح”.

ويعتبر هذا البرنامج فرصة فريدة للمتدربين للحصول على
املهارات التي يحتاجون إليها للعب دور كامل وهادف في
االقتصاد السعودي املتنامي حيث ترسم البالد مسارها إلى
تام مع رؤية اململكة .2030
املستقبل النابض في
تناغم ٍ
ٍ
وباإلضافة إلى قضاء املتدرب فترة من الوقت في أكاديمية
عبد اللطيف جميل ،فهو يتعرف على مختلف أقسام شركة
عبد اللطيف جميل للسيارات وخاص ًة التجزئة ،والخدمات

وأضاف“ :توفر عبد اللطيف جميل للسيارات لهؤالء الشباب
التدريب الذي يضعهم على الطريق الذي يؤهلهم لتولي
املناصب العليا في أعمالنا في جميع أنحاء اململكة
العربية السعودية”.
خالد القرني
املدير التنفيذي لعمليات املوارد البشرية والتوظيف في
شركة عبد اللطيف جميل للسيارات

حصدت عبد اللطيف جميل سلسلة من الجوائز ما يعكس حالة
االزدهار املطرد للمجموعة في منطقة الشرق األوسط وشمال
أفريقيا وتركيا ،وحول العالم.
ازت شركة عبد اللطيف جميل للسيارات ،املوزع الرسمي لسيارات
تويوتا بالسعودية،على جائزة “إيفي مينا” للسيارات ،خالل احتفالية
عقدت بفندق أرماني بدبي .تم تكريم شركة عبد اللطيف جميل
للسيارات إلنتاجها املسلسل الكارتوني “خب ّيص وحريّص” ،الذي تم
عرضه على قناة ( )Toyota Service Saudiعلى موقع يوتيوب.
وقد أعرب السيد منير خوجة ،رئيس لجنة اتصاالت التسويق بشركة
عبد اللطيف جميل للسيارات ،عن شعوره بالفخر إزاء تلقي تلك
الجائزة ،ثم أضاف ً
قائل“ ،تم إطالق هذه املبادرة لتسليط الضوء
ً
ً
ومسؤول على الطرقات.
سليما
ا
ك
سلو
اعتباره
على ما يمكن
ً
ً
هاما في املحتوى املرئي املستهدف على
يمثل العرض تحول ً
شبكة االنترنت ،وهو منتج فريد في سوق خدمات ما بعد البيع
بقطاع السيارات في السعودية”.

وباإلضافة لتلك الجوائز ،تسلمت عبد اللطيف جميل جائزة “بريما
دوتا” الرفيعة املستوى من القنصل العام لدولة إندونيسيا ،السيد
محمد هيري ساريبودين ،نياب ًة عن السيد الرئيس جوكو ويدودو،
تقديرًا لجهودنا في استيراد املنتجات اإلندونيسية إلى اململكة
العربية السعودية من خالل قطاع الصناعة .وسوف تواصل شركة
عبد اللطيف جميل تعاونها الوثيق مع املؤسسات التجارية
والحكومة اإلندونيسية ،كجزء من جهودنا لدعم خطط التنويع
االقتصادي الواردة في رؤية اململكة .2030

تم تكريم مكاتب شركة عبد اللطيف جميل للتمويل بجدة في
بداية شهر ديسمبر ،خالل احتفالية توزيع جوائز مجلة إنتيريور ديزاين
“األفضل لعام  ،”2017التي عقدت بمقر شركة انتراكتف كورب ()IAC
بمدينة نيويورك األمريكية .كانت هذه املكاتب ضمن أربعة مباني
تم قبولها في فئة “مكاتب الشركات متوسطة الحجم” ،وهي
من تصميم شركة إينوكاد للعمارة .وفي وقت سابق من هذا
العام ،تم اختيارها أيضً ا في قائمة الترشيح النهائي لسلسلة جوائز
“ ”INDEX Design INDEX Design Series 2017في دبي.
خب ّيص وأبو حريّص
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معمل عبد اللطيف جميل لألمن
املائي والغذائي العاملي
( )J-WAFSفي امليدان:

إنتاج املياه من
الهواء إلشباع
عطش العالم

تجري الدكتورة ميرشيا دينكا ،األستاذ املشارك
بقسم الكيمياء في معهد ماساتشوستس
للتكنولوجيا ( ،)MITوالدكتورة إيفلين وانج ،األستاذ
املساعد بمعمل جيل أ .كيندال بقسم الهندسة
امليكانيكية ،بح ًثا لتطوير تقنية حديثة لتجميع املياه
من الهواء الجوي .ويمول معمل عبد اللطيف جميل
لألمن الغذائي واملائي العاملي ( )J-WAFSبمعهد
ماساتشوستس للتكنولوجيا ( )MITهذا املشروع
ً
هائل باملناطق
الذي يمكن أن يكون له أث ًرا إيجاب ًيا
التي تعاني من نقص املوارد املائية ،كالشرق
األوسط وشمال أفريقيا.
أجرت مجلة “فتح اآلفاق” حوارًا مع د .دينكا ود .وانج
حول املشروع وأهدافه.
س :ما املشكلة األساسية التي تسعون لحلها من
خالل ذلك املشروع البحثي؟

ميرشيا دينكا،
أستاذ مشارك بقسم الكيمياء في معهد
ماساتشوستس للتكنولوجيا ()MIT

تعد مشكلة الحصول على مياه نظيفة واحدة من
أكبر التحديات التي يواجهها العالم في وقتنا الحالي.
وبينما توجد كميات كبيرة من بخار املاء في الهواء
الجوي ،فإن التقنيات املوجودة حال ًيا لتجميع املياه،
كالتندية ،أو حصاد الضباب ،محدودة ج ًدا من حيث
الفعالية ومتطلبات الطاقة.

نحن نسعى لتطوير تقنية حديثة لتجميع املياه،
تناسب املناطق النائية التي تعاني من إجهاد املوارد
املائية أو ندرتها كالشرق األوسط .وسيتم ذلك من
خالل تجميع املياه من الهواء املحيط باستخدام مواد
خاصة تسمى الهياكل الفلزية العضوية (.)MOF
س :بعبارات بسيطة ،هل يمكنكم شرح الحل الذي
تعرضونه ،وكيفية عمله؟
الهياكل الفلزية العضوية عبارة عن مسحوق شديد
ً
قليل ،وهي تمتلك قدرة هائلة
الكثافة ،يشبه السكر
على االدمصاص .يتم إدخال الهياكل الفلزية العضوية
إلى جهاز يشبه صندوق شفاف من الجوانب ويسمح
بتعرضها للهواء الخارجي .لكننا ال نضع الهياكل الفلزية
العضوية في الصندوق فحسب .علينا ً
أول دمجها
داخل قالب صلب من نوع ما ،كقوالب امللح الكربوني،
ألن املسحوق وحده ليس له نشاط حراري كبير.
تعمل الهياكل الفلزية العضوية ،من خالل عملية
االدمصاص ،كإسفنجة تمتص بخار املاء من الهواء
ثم نخزنه .ولجمع املياه املمتصة ،يتم تسخين
الجهاز بواسطة مصدر حراري بسيط ،كضوء الشمس،
فتتكثف املياه ،وحينها يمكن تجميعها .يمكن لألفراد
ببساطة فتح صنبور على جانب الجهاز الستخالص
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املياه ،التي ستكون صالحة للشرب واالستخدام في
األغراض املنزلية األخرى.
س :ما الذي يميز الهياكل الفلزية العضوية عن
التقنيات األخرى كالتندية وحصاد الضباب؟
ال يكون استخدام تقنيات التندية أو حصاد الضباب
مالئما إال في حالة ارتفاع الرطوبة النسبية بالجو.
ً
بينما في املناطق التي تكون الرطوبة النسبية بها
منخفضة ،مثل الشرق األوسط وشمال أفريقيا وبقية
املناطق التي تعاني من ندرة املياه ،تتطلب هذه
التقنيات استهالك كثيف للطاقة وال تكون ذات جدوى
تجارية .لذا فإن هناك فرصة كبيرة ألن يخلق بحثنا فار ًقا
كبيرًا في مناطق الجفاف التي ال يمكن استخدام
تقنيات التندية وحصاد الضباب بها.
لم لم يتم استكشاف قدرة الهياكل الفلزية
سَ :
العضوية على االدمصاص بالشكل الكافي حتى
وقتنا الحالي؟
الهياكل الفلزية العضوية موجودة منذ ما يقارب
عاما .وكان الناس يعرفون قدرتها العالية على
ً 40
االدمصاص ،لكنهم صبوا جل تركيزهم على الغازات.
فاملياه يمكن أن تتفاعل مع الهياكل الفلزية
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العضوية وتتسبب في تآكلها ،لذا كان صنع
هياكل فلزية عضوية تكون مستقرة عند
استخدامها مع املياه يعتبر واح ًدا من أكبر
التحديات األخيرة.
وكان أحد أهم إنجازاتنا هو ابتكار مواد من
نفس فئة هذه الهياكل الفلزية العضوية
املعروفة ،لكنها تختلف عنها في درجة
استقرارها الكبيرة عند استخدامها مع املياه،
وقدرتها الفريدة على ادمصاص املياه،
حيث يمكن للجرام الواحد من املواد التي
نستخدمها ادمصاص قدر من املياه أكبر من
قدرة أي ُمركب آخر بنفس الفئة ،أو أي مادة
أخرى في الواقع.
س :ما أهم التحديات التي يتوجب عليكم
التصدي لها في ذلك املشروع؟
دائما عن وسائل لتحسين سعة
نحن نبحث ً
االدمصاص وتدوير املواد .ونعني بهذا عدد
املرات املمكن إلعادة استخدام املواد.
وبالطبع كلما ازداد عدد الدورات التي يمكن
الحصول عليها باستخدام نفس املواد ،كلما
سواء أكان ألفً ا أو عشرة آالف.
كان ذلك أفضل،
ُ
لم يتم اختبار هذه العملية بعد ،ألنها ببساطة
ً
طويل ج ًدا.
تستغرق وقتًا
كما أنه يجب علينا رفع مستوى الجهاز .يمكننا
في الوقت الحالي صنع نموذج أولي على
نطاق محدود ،لكننا نريد أن نتمكن من صنع
أجهزة أكبر يمكنها توفير قدر أكبر من املياه
يكفي استخدام أسرة عادية على سبيل
املثال .وذلك يعني صنع أجهزة يمكنها إنتاج
 12-15لتر/يوم من املاء.
س :هل ستكون تكلفة إنتاج تلك
“اإلسفنجات الخارقة” قليلة ،بحيث تؤهلها ألن
تكون ً
رائجا؟
حل ً
أجل ،لقد درسنا التكاليف على نحو موسع
وأجرينا مقارنات مع املواد املماثلة .بحسب

توقعاتنا ،ستتراوح تكلفة الكيلوجرام الواحد
بين  10-25دوالر أمريكي ،وسيحتاج كل جهاز
حوالي  5-10كيلوجرام من املواد ،لذا فإن
تكلفة املواد ستكون مناسبة ألن يكون هذا
الحل ذو جدوى تجارية.
س :ما الذي يعنيه ذلك بالنسبة للمناطق
التي تعاني من نقص املوارد املائية؟ ما هو
حجم التغيير الذي يمكن أن يحدثه؟
يمكن أن تحدث هذه التقنية تغييرًا كبيرًا
باملناطق التي تعاني من ندرة املياه
كالشرق األوسط وشمال أفريقيا.
فالكثيرون يدركون التحديات التي تواجهها
مجتمعاتنا فيما يتعلق بالطاقة ،والحاجة
للتركيز على موارد الطاقة املستدامة ،بينما
يدرك عدد أقل من الناس التحديات املتعلقة
بندرة املياه وإجهاد املوارد املائية التي تواجها
مناطق كثيرة بالعالم ،التي ستزداد شدتها
وخطورتها في املستقبل.
ومن املتوقع أنه في غضون سنوات قليلة
لن يتمكن أكثر من  30%في املائة من سكان
العالم من الحصول على مصدر مستدام
للمياه العذبة .لذا فإن إمكانية التصدي لهذه
املشكلة يمكن أن يغير الوضع بالكامل ،خاصة
في املناطق النائية التي يصعب وصول
وسائل إمداد املياه األخرى إليها.
س :سوف يستمر تمويل معمل عبد
اللطيف جميل لألمن الغذائي واملائي
العاملي لكم ملدة سنتين ،حتى أغسطس
 .2019هل سيكون بحثكم قد اكتمل بحلول
ذلك الوقت؟

معا بمعمل عبد اللطيف جميل لألمن الغذائي والمائي العالمي ( )J-WAFSبتمويل من المشروع
آدم ريث وألينا البوتين ،الطالبان بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ( ،)MITأثناء عملهما ً

أجل ،نحن نتوقع اكتمال هذه املرحلة بحلول
ذلك الوقت .يجب أن يكون لدينا نموذج أولي
مجرب وفعال حينها .ستتضمن املرحلة التالية
استمرار تطوير الجهاز ،ودراسة إمكانية طرحه
باألسواق ،وغال ًبا سيتم ذلك بالتعاون مع
شركاء صناعيين خارجيين.
نموذج أولي يتم اختباره في حجرة بيئية
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استخدام
تقنيات الطاقة
الهجينة
لتمكين االبتكار
في تقنية
تحلية مياه

روبرتو دي دييغو أروزامينا
الرئيس التنفيذي عبد اللطيف جميل للطاقة

روبرتو دي دييجو أروزامينا ،الرئيس التنفيذي لشركة
عبد اللطيف جميل للطاقة ،يتحدث مع منظمي
القمة العاملية ملستقبل الطاقة ()WFES
لعام .2018
تفخر شــركة عبد اللطيــف جميل للطاقة ،باعتبارها
إحدى الشــركات الرائدة في مجال الطاقة املتجددة
في الشــرق األوسط وشمال أفريقيا وتركيا،
برعايتهــا مجد ًدا للقمة العاملية ملســتقبل الطاقة
لعام .2018
مــن املتوقــع أن يتزايد الطلب على الطاقة في
منطقة الشــرق األوسط وشمال أفريقيا وتركيا
بنســبة  7%ســنويًا حتى عام  ،2020وتسعى شركة
عبــد اللطيف جميــل للطاقة ملواجهة تلك الحاجة
املتزايــدة للطاقة بزيادة إمداداتها لتصبح أكبر شــركة
إلنشــاء محطات توليد الطاقة الشمســية باستخدام
األلواح الضوئية في منطقة الخليج العربي ،وشــركة
رائــدة في ذلــك القطاع حول العالم ،وذلك من خالل
شــركة فوتواتيو رينيوابل فينتشــر ( )FRVالتابعة
لها ،وهي شــركة متخصصة في مشــاريع الطاقة
املتجــددة ،وقد أقامــت العديد من محطات توليد
الطاقة الشمســية الضخمة حول العالم خالل العشــر
سنوات املاضية.

تجمع شركة عبد اللطيف جميل للطاقة بين
الخبرة العاملية الواسعة في مجال الطاقة ،وبين
املعرفة العميقة ،والخبرة ،وااللتزام تجاه األسواق
املحلية ،واالستدامة .نحن ملتزمون بمواصلة أعمالنا
بالسعودية ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
وتركيا ،كما أننا قد نجحنا في تعزيز نطاقنا العاملي
بالعمل في أكثر من  15دولة حول العالم.
لقد اجتزنا عدة عالمات فارقة في طريقنا املستمر
نحو التطور خالل عام  .2017في مطلع العام الحالي،
بدأنا في إنشاء اثنين من أكبر مشاريع توليد الطاقة
الشمسية باستخدام األلواح الضوئية في األردن ،بينما
أبرمنا عق ًدا إلنشاء مشروع ثالث بها .ونتوقع أن تمد
هذه املشاريع أكثر من  120ألف منزل أردني باحتياجاته
من الطاقة حال اكتمالها.

محطة أخرى للطاقة الشمسية بمنطقة ليليفيل في
ّ
ودشنا محطة ثالثة هناك وهي محطة موري
أستراليا،
لتوليد الطاقة الشمسية .وسيبلغ إجمالي ألواح
الطاقة الشمسية التي قامت شركة  FRVبإنشائها
في أستراليا وحدها أكثر من مليون لوح عند بداية
تشغيل محطة ليليفيل في نهاية عام .2018
اجتازت الشركة عالمة فارقة أخرى ببيعها ملحطة ال
جاسينتا بأوروجواي ،التي تنتج  65ميجاواط من التيار
الكهربائي املستمر ،وهي أول محطة ضخمة للطاقة
الشمسية في أوروجواي ،وواحدة من أكبر محطات
الطاقة الشمسية بأمريكا الجنوبية.

ملشاهدة الفيديو انقر هنا
فيديو

كما أننا بدأنا في بناء محطة كلير للطاقة الشمسية،
التي نملك بالفعل مشتر لها ،وانتهينا من تمويل

(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 ُ

محطة ال جاسينتا الشمسية لتوليد  65ميجاواط من التيار الكهربائي المستمر باستخدام

رجوع

22

مجلة عبد اللطيف جميل
شتاء 2017/18

واصلت شركة عبد اللطيف جميل للطاقة
استثماراتها وازدهارها ،مرتكزة على نجاحها
في قطاع الطاقة الشمسية ،وبناء الشراكات
والخبرات إلنشاء مشاريع متنوعة للطاقة
املتجددة حول العالم .يتضمن ذلك حال ًيا
محطات الطاقة الهجينة ،التي تجمع بين
الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ،كما أن
ً
حلول لتحلية املياه ومعالجتها،
الشركة تقدم
حيث أنها تدرك التحديات التي تواجهها
مناطق كثيرة حول العالم بسبب نقص
املوارد املائية.
االهتمام الخاص بالشرق األوسط
تعمل الشركة في قطاع صناعات املياه
والطاقة املتجددة بالعديد من الدول حول
العالم ،وتتعامل أثناء مزاولة أعمالها مع أطر
تنظيمية مختلفة ،ومنظمات وهياكل تنفيذية
عديدة ،ونماذج مالية وظروف اقتصادية
متنوعة .ونتيجة لتلك املعطيات ،تمتلك
شركة عبد اللطيف جميل للطاقة منظورًا
واسعا ،ال يتوفران سوى لعدد
عامل ًيا ،وإدرا ًكا
ً
محدود من الشركات .يمكن تبني تلك الرؤى
واملمارسات الرشيدة حول العالم وتطبيقها
في قطاع الطاقة املتجددة املتنامي
بمنطقتنا األم ،وذلك لكي نستغل إمكانات
الشرق األوسط ،والفرص املتاحة به بالشكل
األمثل ونصل لالستفادة القصوى منها.

لقد أطلقنا شركة أملار لحلول املياه في
بداية عام  ،2017وهي شركة متخصصة في
تطوير محطات تحلية ومعالجة املياه .وتعمل
أملار حال ًيا ،بالتعاون مع شركائها ،هيئة كهرباء
ومياه دبي ( ،)DEWAكما أنها قد حصلت
على موافقة مبدئية إلنشاء واحدة من أكبر
محطات تحلية املياه في العالم ،بمدينة
رابغ بالسعودية.
نحن نؤمن بأن الجمع بين الخبرة املتأصلة في
مجالي الطاقة املتجددة وحلول املياه يتيح
لنا تقديم مشروعات متفردة في السوق،
ولعب دور رائد في التصدي لتحديات الطاقة
واملياه التي تواجهها مجتمعاتنا ،وتوظيف
خبراتنا لصالح ازدهار مجتمعاتنا عبر منطقة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا وتركيا.
طاقة متجددة على مدار الساعة
نحن نفخر بإعالن فوز شركة  FRVبعقد أول
مشاريعها للطاقة الهجينة (الشمس-الرياح)،
ما يعكس التزامنا بتقديم مجموعة من
متنوعة من املشاريع في مجال حلول
الطاقة املتجددة.
سوف تجمع محطة الطاقة بتشيلي بين
تقنيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح،
باإلضافة لبطارية لتخزين الطاقة ،وستعمل

بقدرة  540جيجاواط/ساعة لتوفير الطاقة
املتجددة بشكل مستمر -24/7-ال يعتمد على
حالة الجو ،أو سرعة الرياح ،أو ضوء الشمس.
حين تشرق الشمس ،أو تهب الرياح ،يتم توليد
الطاقة باستخدام األلواح الضوئية والطواحين
الهوائية ،والتي تقع على بعد بضعة
كيلومترات من بعضها البعض ،ثم يتم تحويل
تلك الطاقة في تغذية الشبكة الكهربائية
وشحن البطاريات .وحين تكون الظروف غير
مالئمة لتوليد الطاقة باستخدام الطاقة
الشمسية أو طاقة الرياح ،ستعمل البطاريات
تلقائ ًيا لتحافظ على استقرار معدل إمداد
الشبكة بالطاقة املتجددة طوال الوقت.
يوفر ذلك الجمع املبتكر بين الطاقة املتجددة
وتخزين الطاقة بالبطاريات فرصة عظيمة لواحد
من أهم القطاعات في الشرق األوسط :قطاع
تحلية املياه.
الريادة في تحلية املياه باستخدام
تقنية محايدة الكربون
تستهلك محطات تحلية املياه الحرارية التقليدية
كميات هائلة من الطاقة .وفي الوقت الحالي،
يتم تشغيل معظم هذه املحطات بواسطة
محطات توليد الطاقة التقليدية ،التي ينتج
عنها كميات كبيرة من انبعاثات الكربون .وحتى

في حالة استخدام حلول الطاقة املتجددة،
كالطاقة الشمسية أو طاقة الرياح ،فإن موارد
الطاقة تلك ال تعمل طوال الوقت ،24/7 ،لذا يلزم
استخدام مولدات تعمل بالغاز الطبيعي أو
البترول ،وتنتج انبعاثات كربونية.
كفاءة الطاقة بالجيل الجديد من محطات
تحلية املياه التي تعتمد تقنية التناضح
العكسي أكبر من نظيرتها في املحطات
التي تستخدم الطاقة الحرارية ،حيث تقدر
الزيادة في مقدار الكفاءة بحوالي عشرة
أضعاف ،لكن كانت هناك مشكلة عدم وجود
مصدر دائم للطاقة املتجددة ،يعمل على مدار
الساعة .هذا الوضع قد تغير اآلن.

يمكننا تشغيل محطات تحلية للمياه
بواسطة طاقة متجددة غير متقطعة أثناء
الليل أو النهار باستخدام تقنيات الطاقة
الهجينة املتجددة (الشمس-الرياح) وبطاريات
تخزين الطاقة ،وهي نفس التقنيات
املستخدمة في املشروع الرائد الذي
ستقيمه  FRVبتشيلي.
وهناك فائــدة أخرى لتلك املحطات ،بجانب
تحويــل عمليــة تحلية املياه إلى عملية
محايــدة للكربون ،أال وهي توفير كميات
البترول الهائلة التي كانت تســتخدم
لتشــغيل محطات التحلية التقليدية ،من
أجل اســتخدامها في عمليات التصدير،

فنســاهم بذلك بشكل فعال في تنمية
االقتصاد السعودي.
كما ستوفر حلول الطاقة املتجددة درجة
أكبر من املرونة فيما يتعلق بموقع محطات
تحلية املياه .لن يكون من الضروري بعد اآلن
إقامة محطات التحلية بالقرب من محطة
الطاقة .يمكن إنشاء محطات تحلية املياه
بالقرب من املدن والبلدان ،حيث تتواجد الحاجة
الفعلية للمياه ،فتقل تكاليف نقل املياه،
واحتمالية إهدارها بالتسريب أثناء عملية النقل.
اغتنام الفرصة بدول الخليج العربي
ُيتوقع ارتفاع قدرة تحلية املياه في منطقة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا وتركيا من 21
مليون متر مكعب في اليوم حتى حوالي 110
مليون متر مكعب في اليوم ما بين عامي
 2007و .2030وفي املقابل ،سيزيد ذلك من
قدر الطاقة الكهربية الالزمة لتشغيل محطات
تحلية املياه بمقدار ثالثة أضعاف ،لتصل إلى 122
تيراواط/ساعة بحلول عام  .20301لذا فالطريق
مفتوح أمام الشركات إلنشاء وتطوير محطات
تحلية املياه التي تعمل بالطاقة املتجددة.
نحن نؤمن بقدرة دول مجلس التعاون
الخليجي على ريادة العالم في ذلك القطاع
الذي يتطور بسرعة شديدة .وتستطيع دول
الخليج العربي التغلب على تحديات ندرة
املوارد املائية من خالل االستغالل األمثل
للتقنيات الجديدة ،وتشجيع االبتكار واالستثمار
في تلك الصناعة ،كما يتيح لها أن تتصدر ذلك
القطاع املتنامي واملمتلئ باالبتكارات ،الذي
سيلعب دورًا حيويًا في التنمية العاملية خالل
األعوام القادمة.
ملشاهدة الفيديو انقر هنا
فيديو

أفق سانتياجو في تشيلي
https://www.irena.org/DocumentDownloads/Publications/IRENA-ETSAP%20Tech%20Brief%20I12%20Water-Desalination.pdf
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تزامنًا مع التصريحات الحكومية الصادرة مؤخ ًرا
وإبراز أهمية املرأة في االقتصاد السعودي ،أجرت
مجلة “فتح اآلفاق” التابعة لشركة عبد اللطيف
جميل حوا ًرا مع السيدة /العنود الحجيالن ،رئيس
قسم التواصل بشركة عبد اللطيف جميل لوكالة
التأمين ،ودار الحديث حول التغيرات التي يشهدها
املجتمع السعودي ودورها كامرأة عاملة ومستقبل
املرأة في صفوف القوى العاملة في اململكة
العربية السعودية.
تلقيت دراستك في اململكة املتحدة
 .1لقد
ِ
والواليات املتحدة األمريكية وعملت فيهما .برأيك ،ما
هي أهم الفوارق التي الحظتها حال عودتك للعمل
باململكة العربية السعودية؟

العنود الحجيالن
رئيس قسم التواصل بشركة عبد اللطيف جميل لوكالة التأمين

نحن محظوظون
جزءا من هذا
كوننا ً
التغيير الذي ال يأتي
سوى “مر ٍة واحد ٍة
في العمر”

لقد أنهيت تدريبي في مجال العمل القانوني في
لندن .وتتميز اململكة املتحدة بنظام قانوني عتيق
ذو مرجعية معروفة حيث يعتمد في وضعه على
السوابق القضائية .ولذا يسهل نو ًعا ما الحصول على
جميع مصادر القانون املختلفة سواء من خالل الكتب
أو من املصادر املتاحة على شبكة اإلنترنت .أما
فيما يتعلق بالنظام القانوني في اململكة العربية
السعودية ،فهو نظام حديث ودائم التغير إلى ح ٍد كبير،
األمر الذي يجعل العمل في إطاره أكثر تحديًا ،ويجبرك
على أن تكون واسع الحيلة.
ومع ذلك ،يعني هذا أيضً ا كثرة الفرص املتاحة في
اململكة العربية السعودية ،طاملا أننا ما زلنا في
مرحلة “االبتكار” و “اإلبداع” .لدينا الكثير كي نتعلمه
ُسن قوانين
ولدينا أيضً ا الكثير كي نبدع من خالله .ت َ
جديدة وتوضع ن ُُظم ولوائح ويجري العمل علي
بناء املدن وتوسيعها ،فالفرص ال تنتهي ونحن
محظوظون كوننا جز ًءا من هذا التغيير الذي ال يأتي
سوى “مرة واحدة في العمر”.
رؤيتك للتطور الحاصل في دور ال
 .2ما هي
ِ
مرأة باململكة العربية السعودية خالل العشر
سنوات املاضية؟
عاما .وعندما ُعدت ،ذُهلت
عشت بالخارج أحد عشر ً
من عدد النساء اللواتي حصلن على التعليم العالي
واملؤهالت العليا .فغالبية الفتيات الصغيرات في
وقتنا هذا لديهن طموحات كبيرة وحريصات للغاية
على مواصلة الحياة الوظيفية .كما فتحت الحكومة
أبوابًا كثيرة للمرأة وشجعت على إحداث تلك الطفرة.
ومختصر القول ،آن األوان الذي تفخرين فيه بكونك امرأة
في اململكة العربية السعودية.
 .3ما مدى حماستك إزاء التزام اململكة بتوسيع
نطاق إمكانات املرأة على غرار ما هو موضَّ ح في
رؤية 2030؟

أرى أن املبادرات الحكومية رائعة ،كما أن التغييرات
التي جرت بالفعل واعدة للغاية .أتمنى أن أرى سيدات
كثيرات يعتلين املناصب الحكومية الرفيعة كمناصب
السفراء على سبيل املثال ،ألنني أومن أن هناك
الكثيرات من النساء السعوديات ممن يتمتعن بقدرات
مكنهن أداء دور هام في تنمية وطننا.
عالية و ُي ِ
بلد يوجد به مثل هذا العدد من الشباب،
 .4في ٍ
هل تلحظين تغي ًرا في سلوك ومعتقدات الفتيات
السعوديات؟
األجيال الصغيرة من الفتيات ال تؤمن باملحال ،فهن
قويات وطموحات ومتحمسات .إال أن هذا ليس أمرًا
جدي ًدا بالكلية .فقد أحرزت املرأة في األجيال األكبر سنًا
ً
هائل في مجال التكنولوجيا الحيوية والفيزياء
تقدما
ً
واألعمال ،من بين أمورٍ أخرى .وأرى أن األجيال األصغر
سنًا ستواصل السير على نفس الطريق -إن لم تحقق
املزيد -في ظل الدعم الزائد املوجه إليهن.
 .5هل لدى النساء أنفسهن شغف يحثهن على أداء
دور أكبر في املجال العام في املجتمع السعودي
ٍ
أو في االقتصاد؟
نعم ،أعتقد ذلك ،وقد بدا هذا بالفعل جل ًيا في وسائل
اإلعالم التقليدية واالجتماعية .تعمل املرأة على كسر
األعراف التقليدية التي قيدها بها املجتمع ،وأصبحت
تشعر بمزي ٍد من األريحية تجاه تولي املناصب العامة.
 .6ما الذي ستجنيه اململكة العربية السعودية
في ضوء سعي الحكومة إلى تحقيق أهدافها
ذات الصلة باملرأة في رؤية  2030على مدار العشر
سنوات املقبلة؟
تشجيع اإلناث على أن يصرن جز ًءا من القوة العاملة
سيكون له أثره في تمكين املرأة وتعزيز االقتصاد.
فالحث على تحقيق املزيد من االستقاللية سيربي
األجيال الصغيرة من اإلناث على القوة واالعتماد على
الذات والتحلي بالقدرة .وسيكون لهذا أثره في تقليل
ً
فضل عن الفائدة
الضغط على العائلين من الرجال،
الكبيرة لغير املتزوجات واألرامل على وجه الخصوص.
لك العمل في شركة عبد
.7
بصفتك امرأة ،ماذا يعني ِ
ِ
اللطيف جميل؟ وما مدى انعكاس النهج الحديث
للحكومة على بيئة العمل؟ وما مدى تطبيقه على
املرأة في شركة عبد اللطيف جميل؟

تفرعها إلى قطاعات جديدة ،جعلت توظيف املزيد من
النساء على جميع املستويات بما فيها املناصب
العليا أولوية لها .وقد ساعد هذا ،بالتوازي مع رؤية
الحكومة  2030بشأن دخول اإلناث مجال العمل ،على
خلق بيئة داعمة للموظفات.
 .8هل تقدم الشركة نموذ ًجا للشركات السعودية
األخرى كي تحتذي به؟
منظما بمؤسسة النقد
بكل تأكيد .بصفتنا كيانًا
ً
العربي السعودي ( ،)SAMAنهدف في شركة عبد
اللطيف جميل لوكالة التأمين إلى االلتزام الصارم
باألخالق والشفافية في جميع أعمالنا .ولكن ً
بدل من
أن نكون وسيطا في “املعامالت” ،نسعى أن ينظر
إلينا اآلخرون بصفتنا مستشارين وخبراء استشاريين
نشجع على إقامة املشاريع التجارية والنمو واالبتكار.
نؤمن بأنه علينا أن نقدم لعمالئنا أفضل الخدمات وأال
نتقاعس أب ًدا عن تقديم النصح بشأن املجازفات غير
التقليدية .كما نسعى إلى إحياء الوعي بالسوق من
خالل التواصل مع جميع الجهات املعنية ذات الصلة.
 .9هل تلحظين انضمام املزيد من النساء إلى
شركة عبد اللطيف جميل لوكالة التأمين؟ وما هي
تطلعاتهم حيال التقدم الوظيفي داخل املؤسسة؟
تحرص شركة عبد اللطيف جميل لوكالة التأمين
تاما على استخدام السعوديات في مختلف
ً
حرصا ً
ُ
مستويات العمل داخل املؤسسة .وننشد في
الوقت الحالي توظيف سيدات في مناصب مختلفة
بداي ًة من وظائف السكرتارية وحتى وظائف االمتثال
والتسويق على سبيل املثال.
 .10هل تنوين تقديم طلب للحصول على رخصة قيادة
في العام املقبل على خلفية إعالن الحكومة األخير
بشأن قيادة النساء؟
لدي في الوقت الحالي رخصة قيادة من اململكة
املتحدة ودولة اإلمارات العربية املتحدة ،كما قُ ْدت
السيارة في الواليات املتحدة األمريكية واململكة
املتحدة ودولة اإلمارات العربية املتحدة .وهذا يعني
أنني أنتوي دون شك التقدم بطلب للحصول على
رخصة قيادة في اململكة العربية السعودية أيضً ا .أرى
أن خيار القدرة على القيادة أمر هام ج ًدا بالنسبة للمرأة
ِّ
سيمكنها ويمنحها مزي ًدا من االستقاللية.
ألنه

من املعروف أن العنصر الرجالي كان الغالب في عبد
اللطيف جميل نظرًا لطبيعة األعمال التجارية الرئيسة
بها .ومع ذلك ،ال تزال عبد اللطيف جميل تثبت نجاحها
في كونها الشركة الرائدة في توظيف اإلناث وتدريبهن
وتوفير فرص عمل لهن .وعالوة على ذلك ،وبعد
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مستقبل متغير :الدور
االقتصادي للمرأة في
اململكة العربية
السعودية

من بين الطموحات الجريئة املتعددة املشار
ً
إجمال في رؤية  ،20301تجسد خطة
إليها
اململكة العربية السعودية لتطوير اقتصادها
على مدار العشر سنوات القادمة وما يليها
تصميما على دعم مشاركة املرأة في
ً
املجتمع واالقتصاد:

فرصا للجميع
“سوف يوفر اقتصادنا ً
 الرجال والنساء والشباب والكبارمكنهم املشاركة بأقصى
 حتى ُي ِما في وسعهم  . . .وما تزال املرأة
السعودية تمثل ثروة عظيمة
من ثروات اململكة .سنواصل
العمل على تنمية مواهب املرأة
واالستثمار في مجال قدراتها
اإلنتاجية ومساعدتها على دعم
مستقبلها ومساهمتها لتطوير
مجتمعنا واقتصادنا ،ال سيما وأن
ما يزيد على  50%من خريجي
الجامعات من اإلناث”.
 اململكة العربية السعودية “رؤية 2030امللهمة
لم ُيلتفَ ت جي ًدا إلى تلك التطلعات
ِ
عندما نُشرت رؤية  2030للمرة األولى ،وهو
أمر طبيعي في بل ٍد لم تؤد فيه املرأة تاريخ ًيا
سوى دورًا محدو ًدا في املجال العام .إال
نحو
أن الحال يتغير في وقتنا هذا وعلى ٍ
سريع الخطى.
ففي سبتمبر من العام  ،2017أعلنت الحكومة
أنها ستسمح للمرأة السعودية بالقيادة للمرة
األولى اعتبارًا من يوليه  .20182وبعد مرور
شهر من صدور هذا القرار ،صدر قرار آخر ُيع ِلن
عن السماح للمرأة أيضً ا بمشاهدة املباريات
الرياضية في ثالثة مالعب رياضية رئيسية
3
بالرياض وجدة والدمام.
ورغم أن هذين القرارين ال يمثالن في حد
ذاتهما سوى تغييرًا طفيفً ا نسب ًيا ،إال أن
الطموح الذي يعكسه القراران في محاولة
لتجسيد إمكانات املرأة السعودية قد بدا جل ًيا
وجسد الرغبة القوية للمملكة في تنفيذ
َّ
التزامها بدعم مشاركة املرأة ومساهمتها

Business Wire, 24 September 2017
The Bayt.com Status of Working Women in the Middle East Survey,
Bayt and YouGov, November 2014
Opening Doors: Gender Equality and Development in the Middle East and North Africa,
The World Bank, 2013
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		 Saudi Arabia allows cinemas for first time in over 35 years, Center for International
Communication, Ministry of Culture and Information, Saudi Arabia, 11 December 2017
Saudi Arabia Marks 87th National Day With Series of Concerts, Plays and Entertainment Events,
Business Wire, 24 September 2017
Saudi Arabia Marks 87th National Day With Series of Concerts, Plays and Entertainment Events,

7

8

9

اقتصاديًا وإثبات أن تلك الرغبة القوية تتعدى
كونها مجرد كلمات تُكتب.
وفي إطار سعي اململكة العربية السعودية
إلى إعادة نمذجة اقتصادها بعي ًدا عن االعتماد
على الصناعات التقليدية القائمة على
املواد الهيدروكربونية ،سيتحول السعي إلى
مساعدة املرأة على أداء دورٍ أكثر انفتا ًحا
واستقاللية في املجتمع إلى أن يصير “رهانًا
4
اقتصاديا سيؤتي أُ ُكله دون ريب”.
سعي دؤوب
يعكس القراران األخيران اللذان سمحا للمرأة
بالقيادة وبدخول املالعب الرياضية الثالثة
ً
ً
متواصل في دور املرأة
تحول
الرئيسة
وإسهاماتها في مجتمعات منطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا وتركيا على مدار
السنوات القليلة املاضية .وال شك أن الحدود
التقليدية املجتمعية تتغير بما يتسق
مع االعتقاد القائل بأنه كلما صار التوجه
أكثر شمولية ،تحققت االستفادة للتقدم
االقتصادي ككل.
لقد قضينا بالكلية على الهوة الحاصلة بين
اإلناث والذكور في مجالي التعليم والرعاية
الصحية على سبيل املثال .ووفقً ا للتقرير
الصادر عن البنك الدولي ،يذهب السواد
األعظم من الفتيات الصغيرات في املنطقة
إلى املدرسة ،كما أن عدد اإلناث املسجالت
في الجامعة يفوق عدد الذكور .وعلى مدار
عاما املاضية ،انخفض معدل وفيات
العشرين ً
األمهات في منطقة الشرق األوسط وشمال
أفريقيا بنسبة  60%وهي أكبر نسبة انخفاض
5
في العالم.
وفي عام  ،2015تمكنت املرأة السعودية
للمرة األولى من التصويت في انتخابات
البلدية والترشح لها 6،بينما أُع ِلن في ديسمبر
من العام  2017عن السماح ثانية بفتح دور
العرض السينمائي في اململكة بعد توقف
7
عاما.
استمر ألكثر من ً 35
وعالوة على ذلك ،وفي سبتمبر من
العام  ،2017شهدت احتفاالت اململكة
باليوم الوطني مشاركة املرأة في عدد
من الفعاليات منها الحفالت املوسيقية
ُظمت
وعروض الليزر واملسرحيات 8،والتي ن َ

Opening Doors: Gender Equality and Development in the Middle East and North Africa,
The World Bank, 2013
Saudi Arabia to allow women into sports stadiums as reform push intensifies,
The Guardian, 30 October 2017

5

6

جميعها برعاية الهيئة العامة للترفيه باعتبار
ذلك جز ًءا من مسئولياتها املتمثلة في إثراء
قطاع الترفيه (وردت اإلشارة إليه أيضً ا في
رؤية  .)2030وفي خطوة تمهيدية للقرار
س ِمح للمرأة للمرة األولى
التالي للحكومةُ ،
بدخول استاد امللك فهد الدولي 9ملشاهدة
االحتفاالت .وصرح ولي العهد األمير محمد بن
سلمان قائ ً
ال:
ً
فاعل
“بفضل اهلل تعالى ،صارت اململكة عض ًوا
في مجموعة العشرين ،وهي املجموعة التي
تتشكل من أقوى اقتصاديات العالم .ومع
استمرار طموحاتنا العريضة ،وبفضل الدور الذي
أداه شباب وشابات اململكة ،نأمل أن يصبح
وطننا نموذ ًجا رائ ًدا في جميع املناحي ،حيث
نسعى بكل ما أوتينا من قوة إلى تحقيق
أهداف رؤية اململكة العربية السعودية ”.2030
مجتمع ُعرِف بقيمه املتحفظة ،تلوح
وفي
ٍ
في األفق الدالئل على وجود تح ُّول في
املواقف فيما بين النساء العامالت أيضً ا .وما
ُفعل نظام
تزال اململكة العربية السعودية ت ِّ
والية الرجال الذي يوجب على املرأة ضرورة أخذ
اإلذن بالسفر أو بالحديث مع الرجال .ومع ذلك،
وبسؤال النساء عن مدى الراحة التي يشعرن
بها في بيئات العمل املختلطة بين النساء
والرجال ،وقع اختيار  73%من النساء العامالت
على خيار “مريح للغاية” أو “مريح إلى ح ٍد ما”.
ووقع اختيار  9%فقط منهن على خيار “غير
10
مريح إلى ح ٍد ما” أو “غير مريح على اإلطالق”.
فرص العمل
حتى عهد قريب ،كان التقدم الذي حققناه
حيال دور املرأة في الحياة الثقافية
واالجتماعية ،وفي مجاالت أخرى كالصحة
والتعليم غير ذي أثرٍ ولم ينعكس على
مساهمتهن االقتصادية في تنمية اململكة.
ووفقً ا ملا كشف عنه تقرير البنك الدولي:
“ ُرغم إحراز غالبية دول منطقة الشرق
ً
هائل في
تقدما
األوسط وشمال أفريقيا
ً
سد الفجوة بين الجنسين في نتائج التعليم
والصحة ،لم ُتتَرجم بعد هذه االستثمارات في
مجال التنمية البشرية إلى معدالت مرتفعة
متناسبة من املشاركة النسائية في الحياة
11
االقتصادية والسياسية”.

Vision 2030, Kingdom of Saudi Arabia, April 2017
Saudi Arabia driving ban on women to be lifted, BBC News, 27 September 2017
Saudi Arabia to allow women into sports stadiums, BBC News, 29 October 2017
Women Can Drive Now in Saudi Arabia. Here’s What They Still Can’t Do.
Fortune, 28 September 2017
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و ُرغم ذلك ،فالحال يتبدل اآلن عن ســابقه،
ونشــهد تزاي ًدا في عدد السعوديات الالئي
يدخلن ســوق العمل .و ُرغم أن القطاع العام
ال يــزال صاحــب النصيب األكبر في توظيف
النســاء ،ارتفع عدد النساء العامالت في
القطاع الخاص بنســبة  130%بين عامي 2012
و  ،2016حيــث ارتفــع من  215ألف في عام
 2012ليصــل إلى  496ألف في عام ،2016
وذلــك وفقً ا للبيانــات التي أعلنها وزير العمل
والتنميــة االجتماعية في مارس من
12
العام .2017
وتمثل املرأة في الوقت الحالي  30%من
إجمالي قوة العمل السعودية في القطاع
الخاص مقابل  12%في عام .2011
ووفقً ا لإلحصائيات التي نشرتها املؤسسة
العامة للتأمينات االجتماعية ،التحق بسوق
العمل في القطاعين العام والخاص ما يزيد
على  500ألف سيدة سعودية في األشهر
السبع األولى من عام  2017وحده .في حين
برنامجا جدي ًدا
ُوضع في نوفمبر من العام 2017
ً
للنقل “وصول” وهو مخصص للمرأة العاملة،
وقد سجل فيه ما يزيد على  3100سيدة
عاملة في القطاع الخاص في األسابيع
الثالثة األولى من انطالقه.
وتتمثل غالبية الوظائف املتاحة للمرأة في
القطاع الخاص في مجاالت بيع التجزئة
انصب تركيز
والضيافة واإلنشاءات .وقد
َّ
عدد كبير من الحمالت الحكومية املطالِبة
بالسعودة والحمالت النسائية الهادفة إلى
تشجيع املرأة على اللحاق بركب قوة العمل
على قطاعي البيع بالتجزئة والضيافة على
وجه الخصوص.
وفقً ا لإلحصائيات التي أعلنتها وزارة العمل،
شهد عدد النساء العامالت في قطاع البيع
بالتجزئة على وجه الخصوص زيادة كبيرة
حيث تضاعف بما يساوي  12مرة بارتفاعه من
عدد  10000سيدة في عام  2010ووصوله
إلى  122000سيدة في عام  .2014وقد جاء
هذا عقب إصدار وزير العمل قرارًا في 2011
يقضي بأن يكون جميع العاملين في املحال
املتخصصة في مستحضرات التجميل واألزياء
النسائية وكذا في املتاجر متعددة األقسام

في األقسام املخصصة فيها للمستلزمات
13
النسائية من النساء السعوديات.
نح أيضً ا ترخيص مزاولة
وفي أواخر عام ُ ،2013م َ
14
مهنة املحاماة ألول محامية سعودية.
دفع النمو االقتصادي
في ضوء منح املرأة مزي ًدا من الحرية وعدي ًدا
من الفرص التي ِّ
تمكنها من املشاركة
االقتصادية ،تضطلع اململكة العربية
السعودية باتخاذ إجراءات استراتيجية استباقية
تهدف من ورائها إلى تحقيق اثنين من أهدافها
الرئيسة الواردة في رؤية  .2030ويتمثل
الهدف األول منهما في خفض معدل البطالة
باململكة من  11.6%إلى  ،7%في حين يتمثل
الثاني في زيادة معدل مشاركة املرأة في
قوة العمل إلى  30%15مع مطلع عام ،2030
مع العلم بأن وزارة العمل والتنمية االجتماعية
تسعى إلى الوصول إلى نسبة  28%من
مشاركة املرأة في قوة العمل بحلول عام
16
 2020باعتبار ذلك هد ًفا مؤقتًا.
تصل نسبة السعوديات العامالت في الوقت
الحالي إلى ما يقرب من  ،15%ووفقً ا ملا
أعلنه البنك الدولي ،تصل معدالت مشاركة
املرأة في قوة العمل إلى أقل معدالتها
في  13دولة من أصل  15في منطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا 17.وهذا مقارنة بالرقم
العاملي (في  )2016الذي يمثل  39.39%من
قوة العمل 18.بل إن هذا الرقم يرتفع بنسبة
أكبر في العديد من األقاليم التي يرتفع بها
إجمالي الناتج املحلي :فرنسا ( ،)47.2%وأملانيا
( ،)46.2%واليابان ( ،)42.7%وكوريا الجنوبية
( ،)41.4%والنرويج (.)47.0%
وكشفت نتائج البحث الذي أجراه معهد
ماكينزي العاملي عن تحقيق فائدة تجارية
عظيمة من زيادة معدالت مشاركة املرأة
في قوة العمل في منطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا .وإذا حدث وعملت كل دولة
في املنطقة حتى عام  2025على املواءمة
بين القوة الدافعة بالدولة والزيادة األكثر
ارتفا ًعا في نسبة اإلناث في قوة العمل ،يذكر
معهد ماكينزي في تقديراته أن ذلك سيضيف
 600مليار دوالر أمريكي كل عام إلى اقتصاد
19
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

Bayt and YouGov, November 2014
The Status and Progress of Women in the Middle East and North Africa,
The World Bank, accessed November 2017
33
How Female Drivers Can Spur Growth in Saudi Arabia, Bloomberg, 27 September 2017
34
Bab Rizq Jameel launches a company for female recruitment in Saudi Arabia,
Abdul Latif Jameel, 15 September 2015
35
Bab Rizq Jameel launches a company for female recruitment in Saudi Arabia,
Abdul Latif Jameel, 15 September 2015
36
Bab Bab Rizq Jameel enables more women to enter the workforce in Saudi Arabia by helping
generate thousands of employment opportunities, Abdul Latif Jameel, 20 June 2016
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تُدلِّل هذه األرقام على اإلمكانات االقتصادية
الضخمة غير املستغلة في القوة العاملة
النسائية .في ضوء االحتمال القائم حال ًيا
وبنا ًء على التغيرات السياسية الهامة رغم
قلتها ،أكدت الحكومة ثاني ًة على عزمها إطالق
العنان لتمكين املرأة.
ومن املتوقع أن ُيح ِدث قرار السماح للمرأة
بالقيادة تأثيرًا كبيرًا على اقتصاد اململكة.
وفي الواقع ،تشير بعض التقديرات إلى
وصول قيمة األثر االقتصادي إلى  90مليار
دوالر أمريكي بحلول عام  - 203020ما يشير
إلى ارتفاع محتمل في الناتج املحلي
اإلجمالي للمملكة بنسبة  0.4%-0.9%كل
عام حتى ذلك الحين.
سيترتب على تقليل نسبة اعتماد املرأة
السعودية على السائقين الذين يكونون
في الغالب من القوة العاملة األجنبية“ ،وفرة
األموال “باململكة” لتداولها في النشاط
االقتصادي” 21.ويعمل في الوقت الحالي
ما يقدر بعدد  800ألف سائق لدى النساء
في اململكة العربية السعودية  -في حين
تستأجر أسرة واحدة من كل خمس أسر سائقً ا
لهذا الغرض - 22بتكلفة إجمالية تصل إلى 5.1
مليار دوالر أمريكي في العام 23.وقد تتمكن
األسر بنا ًء على هذا القرار من توفير  400دوالر
أمريكي شهريًا وهو املبلغ الذي كان ُينفَ ق
في السابق على السائقين ،ما يسهم في
تحقيق زيادة ملموسة في قدرة تلك األسر
24
على اإلنفاق.
استفادة مؤكدة لصناعة السيارات
ال شك أن استصدار تراخيص القيادة للنساء
سيترك تأثيرًا مباشرًا على صناعة السيارات.
فوفقً ا الستطالع أجرته “إيبسوس” في
ديسمبر  ،2017قالت غالبية النساء ( )70%أنهن
من املرجح أن يَقُ ْدن السيارات بأنفسهن بعد
رفع الحظر عنهن في هذا الشأن.
وذكرت غالبيتهن أيضً ا أنهن من املرجح أن
يشترين سيارات جديدة ،في حين ستنهي
أسرة من كل أسرتين لديهما سائق عمله
25
واستعمال السيارة التي كان يقودها.
ومن املتوقع أن يتضاعف في الغالب عدد

السيارات على الطرق السعودية ،األمر الذي
يتطلب إقامة سالسل إمداد تسير جن ًبا إلى
جنب مع صناعة السيارات كي تستفيد
من الطلب املتزايد على االكسسوارات
والصيانة واإلصالح ومنشآت غسل السيارات
والتأمين 26.ومن املتوقع على مدار السنوات
العشر املقبلة أن يزيد عدد السيارات بنسبة
إضافية قدرها  ،20%وهو ما يعد نتيجة مباشرة
للمرسوم الصادر 27.ويتضح جل ًيا أن أصحاب
شركات التأمين واملصنعين هم أكثر
الفئات املستفيدة.
وقد كانت ردة فعل كبار مصنعي السيارات
على هذا املرسوم حماسية ومفصحة عن
مكنونها .فسرعان ما نشرت شركتا فورد
وفولكس فاجن اإلعالنات التي تهنئ املرأة
بصدور هذا املرسوم 28،ولذا فإنه من املرجح
أن تشهد السعودية زيادة في عدد الحمالت
التسويقية التي تركز على املرأة وفي عدد
العائالت التي تمتلك سيارتين.
ومع ذلك ،سيترك املرسوم تأثيرًا عكس ًيا
أيضً ا على بعض األعمال التجارية .فقد أعلنت
شركة أوبر ،على سبيل املثال ،أن ما يزيد على
29
 80%من الركاب السعوديين لديها من اإلناث.
وقد يبدو منطق ًيا أن هذا األمر سينخفض مع
بداية صيف  .2018ومن املرجح أن يتأثر سائقو
شركة كريم تأثرًا سلب ًيا أيضً ا .كما يوجد ما
يزيد على  100ألف سيارة أجرة “رسمية” في
اململكة 30،التي قد ينخفض الطلب عليها
كذلك نظرًا لزيادة عدد السعوديات الالئي
يسعين إلى استخراج رخصة قيادة
شخصية ألنفسهن.
مزايا غير مباشرة
على مستوى االقتصاد الكلي ،ستمثل الزيادة
امللحوظة في عدد النساء العامالت في
اململكة العربية السعودية نجا ًحا وطن ًيا كبيرًا.
وعلى غرار التأثير االقتصادي الجوهري املباشر،
سيغير هذا حياة املرأة والعائالت واألطفال
في السعودية في نواحي عدة ،بداية من
الرفاة العقلي والرضا وانتها ًء بالتخفيف من
وطأة الفقر ودعم اآلفاق التعليمية لألجيال
السعودية القادمة.
ووفقً ا لالستطالع الذي أجرته شركة “”YouGov

Driving ban survey Saudi Arabia, Ipsos, December 2017
The real winner from Saudi’s new stance on women drivers, The National, 22 October 2017
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The real winner from Saudi’s new stance on women drivers, The National, 22 October 2017
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Saudi Arabia wants to revitalize its economy. Letting women drive will be part of that.
The Washington Post, 29 September 2017
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?Saudi Arabia bought a huge stake in Uber. What does that mean for female drivers
The Washington Post, 2 June 2016
30
Women allowed to drive in the Kingdom of Saudi Arabia from 2018: Will this reshape
mobility patterns? New Mobility, 3 October 2017
31
The Bayt.com Status of Working Women in the Middle East Survey,

على النساء العامالت في منطقة الشرق
األوسط 31،تمثلت الدوافع الثالثة األولى
الداعية إلى الحصول على عمل واالستمرار
فيه في:
“ .1أن أحقق االستقالل املالي؛
 .2وأن أكون قادرة على دعم األسرة 		
معيش ًيا واملشاركة املالية فيها؛ و
وسع من تطلعاتي للحياة”.
 .3أن أُ ِّ
يساعد املرسوم الصادر بشأن السماح للمرأة
بالقيادة في تسهيل عملية تحقيق هذه
التطلعات الثالث ،كما ال ينبغي التقليل من
أهمية اآلثار الواقعية.
ووفقً ا ملا أورده تقرير صادر عن البنك الدولي،
ً
ملحوظا في
“قد ينتج عن عمل املرأة تحسنًا
دخل األسر بما يساوي  ،25%ما يترتب عليه
32
خروج العديد من األسر من دائرة الفقر”.
فضي هذا إلى تأمين مزايا كثيرة
وقد ُي ِ
لألجيال القادمة.
وتلقي علياء مبيض ،مديرة االقتصاديات
الجغرافية واالستراتيجيات باملعهد الدولي
للدراسات االستراتيجية ،الضوء على ميل
املرأة إلى استثمار نسبة كبيرة من دخولهن
على تعليم أطفالهن .وترى عليا مبيض
أن نسبة كبيرة من النساء العامالت في
اململكة العربية السعودية سيرفعن معدالت
تسجيل الفتيات في املدارس العليا .وأضافت
ً
“عامل جوهريًا يساعد
قائلة أن هذا يمثل
على التخفيف من وطأة الفقر ورفع
33
مستوى املعيشة”.
العمل من أجل مستقبل أكثر ازدها ًرا في
اململكة العربية السعودية . . .
لم تغُ ض شركة عبد اللطيف جميل الطرف أب ًدا
عن مواهب املواطنات السعوديات ومهاراتهن
كلل
وسعيهن .فقد عملت لعقود عدة دون
ٍ
أو تعب على االرتقاء ببيئة املواطنين كافتهم
ورفاهيتهم في جميع أنحاء اململكة العربية
السعودية وعلى نطاق أوسع في منطقة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا وتركيا.
وفــي عام  ،2015أعلنت مبادرة باب رزق
جميــل  -إحدى املبادرات الرائدة ملجتمع
فرصا لتعليم الشــباب
جميل والتي توفر ً

Labor force, female (% of total labor force), The World Bank, accessed November 2017
How advancing women’s equality can add $12 trillion to global growth,
McKinsey Global Institute, September 2015
20
How Female Drivers Can Spur Growth in Saudi Arabia, Bloomberg, 27 September 2017
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Driving ban survey Saudi Arabia, Ipsos, December 2017
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Saudi Royal decree will help families save money currently spent on private drivers,
Arab News, 27 September 2017
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الســعودي وتدريبه وتوظيفه  -عن انطالق
شــركة باب رزق جميل لتوظيف اإلناث في
فعالي ٍة أُقيمت في مدينة جدة .فقد ســاعدت
الشــركة في النصف األول من هذا العام
34
فقط في توفير  18015وظيفة للنســاء.
وقد ألقت الســيدة روال باصمد املدير العام
األول في شــركة توظيف اإلناث في باب رزق
جميل الضــوء على “إيمان املجموعة التام
باملســاواة بين الجنسين وبدور املرأة الهام
فــي بناء مجتمــع من ِتج واقتصاد مزدهر” أثناء
وضع أهداف الشــركة سع ًيا وراء “تزويد املرأة
في اململكة العربية الســعودية بمنصة
مكنهــا مــن خاللها بناء مهاراتها وتعزيز
ُي ِ
35
وضعها في ســوق العمل املحلي”.
ومع مطلع عام  ،2016عقدت شــركة
باب رزق جميل شــراكات مع ما يقرب
من  1400شــركة من شركات القطاع الخاص
وســاهمت في توفير ما يزيد على 100000
فرصة عمل للنســاء في اململكة العربية
الســعودية 36.واستطردت باصمد قائلة:
“نلتزم ...باالســتثمار في مجال تنمية املواهب
الشــابة الصاعدة وترســيخ مشاعر الفخر عند
املرأة السعودية”.

وقد ساعدت مبادرة باب رزق جميل لتوظيف النساء التي
أطلقها مجتمع جميل في خلق فرص عمل وتوفيرها لعدد
 26634سيدة في اململكة العربية السعودية العام املاضي.
وارتفع إجمالي عدد الوظائف التي وفرتها مبادرة باب رزق
جميل لتوظيف النساء منذ عام  2007ليصل إلى  121529وفقً ا
إلحصائيات عام  ،2016وذلك في ضوء املشروعات واملبادرات
التي ُأجريَت في عدد  96مدينة وقرية.

130% spike in Saudi women joining workforce; 11.1 million expats in private sector,
Gulf News, 4 July 2017
Saudi Arabia Beyond Oil: The investment and productivity transformation,
McKinsey Global Institute, December 2015
Keys to The Kingdom: The slow rise of Saudi women, BBC, 9 April 2015
Vision 2030, Kingdom of Saudi Arabia, April 2017
130% spike in Saudi women joining workforce; 11.1 million expats in private sector,
Gulf News, 4 July 2017
Despite high education levels, Arab women still don’t have jobs,
The World Bank, 3 September 2016
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وقد بذلت مؤسسات أخرى تابعة لشركات
عبد اللطيف جميل الكثير من الوقت والجهد
واملوارد ملساعدة الحكومة على تحقيق
تطلعاتها بشأن مشاركة املرأة في االقتصاد.
 . . .وفي جميع أنحاء العالم
ال تقتصر مجهوداتنا على اململكة العربية
السعودية وحسب .ما يزال معمل
عبداللطيف جميل ملكافحة الفقر في
العالم ( ،)J-PALالذي تأسس في معهد
ماساتشوستس للتكنولوجيا ( )MITبالواليات
املتحدة ،يعمل على تقييم الدالئل العلمية
املحيطة بالسياسات الوطنية واإلقليمية
والدولية املحتملة للحد من الفقر .وقد تؤدي
عملية مساعدة املرأة على املساهمة
االقتصادية بصورة أكبر دورًا جوهريًا في تقديم
الحلول املمكنة للتخفيف من وطأة الفقر.
“إذا أمكننا ،كمجتمع ،تمكين املرأة سياس ًيا
– كزعيمات ،وناخبات ،ومواطنات فاعالت –
فإننا ِّ
نمكنهن من امتالك حياتهن االقتصادية.
ِّ
ويمكننا هذا من ضمان انعكاس مساهمتهن
االقتصادية على املزايا التي يحصلن عليها
إزاء رفعة وطنهن” 37،صرحت بهذا روهيني
باند ممثل برامج التسويق التابعة ملعمل
عبداللطيف جميل للتطبيقات العملية
ملكافحة الفقر في العالم ( )J-PALفي
مارس  2017أثناء انعقاد الفعالية املعنية
باليوم العاملي للمرأة .كما أُبرِز هذا األمر في
طبعة ربيع  2017ملجلة “فتح اآلفاق” ،لقراءة
املزيد ُيرجى النقر هنا.
وأضافت إيريكا فيلد ،ممثل برامج التسويق
التابعة ملعمل عبداللطيف جميل للتطبيقات
العملية ملكافحة الفقر في العالم (:)J-PAL
“على مدى العقد املاضي ،خ ُلص الباحثون
إلى مجموعة من األدلة على أثر التمكين
ً
فضل عن اآلثار
االقتصادي واالجتماعي للمرأة،
املتباينة التي يمكن أن تُح ِدثها السياسات

ً
واستكمال لدعم املرأة السعودية ومساعدتها على دخول سوق العملُ ،أنشئت أكاديمية نفيسة شمس للفنون والحرف في
عام ( 2006سميت بهذا االسم نسبةً إلى حرم عبد اللطيف جميل رحمها اهلل) .وقد وفرت األكاديمية منذ انطالقها تدري ًبا ملا يزيد
على  7000سيدة.

والبرامج االجتماعية على املرأة .وإنه ملن
األهمية بمكان أن نفهم هذه اآلثار ونقيسها
من أجل تصميم برامج التنمية التي تعزز
رفاهية املرأة والرجل على ح ٍد سواء”.
وحتى تاريخنا هذا ،أجرت البرامج التسويقية
التابعة ملعمل عبداللطيف جميل للتطبيقات
العملية ملكافحة الفقر في العالم ()J-PAL
تقييما في  39دولة من
ما يزيد على 140
ً
الدول التي تركز على آثار السياسات والبرامج
على السيدات والفتيات .ويشمل هذا الجهود
املبذولة ملنع زواج املراهقات وحملهن؛
تحسين فرص الحصول على التعليم الجيد،
ً
فضل عن فرص القيادة
والوظائف الجيدة،
التي ت ِّ
ُمكن املرأة من اتخاذ القرارات في

أسرهن ومجتمعاتهن ،وغير ذلك الكثير.
وفي إطار دعمها لبرامج البحث الهامة عامل ًيا
كمعمل عبداللطيف جميل للتطبيقات
العملية ملكافحة الفقر في العالم (،)J-PAL
وتزامنًا مع جهودها املبذولة لتمكين املرأة
اقتصاديًا ومساعدتها في الحصول على فرص
العمل ،ستواصل شركة عبد اللطيف جميل
بمجتمع يتمكن فيه كل
العمل على االرتقاء
ٍ
مواطن سعودي من توظيف إمكاناته  -ما
يساهم في تحقيق املصلحة الكبرى ويساعد
في ضمان إنجاز الوطن إلصالحاته الطموحة
وأهدافه بعيدة املدى التي أوردتها رؤية .2030

عبد اللطيف جميل لألراضي تكمل
مشروعين جديدين
افتتحت شركة عبد اللطيف جميل لألراضي
“تواصل شركة عبد اللطيف جميل لألراضي
أحدث مركزين متطورين لتويوتا ولكزس في
تطوير مواقع ومرافق عالية الجودة ،ما يعزز
مواقع رئيسية في اململكة العربية السعودية .من نموذج البناء الفعال والتصميم الخاص
وقد تم تطوير صاالت العرض الجديدة في
بنا ويضيف املزيد من القيمة للتطوير التجاري
الهفوف ومكة املكرمة لشركة عبد اللطيف
في جميع أنحاء البالد”.
جميل للسيارات لتقديم املبيعات والخدمات
ً
فضل عن عرض السيارات
وقطع الغيار،
املستعملة املعتمدة.
وستوفر املعارض للعميل تجربة على مستوى عاملي ،وذلك
انطال ًقا من نهج عبد اللطيف جميل «الضيف أوالً».
يمتد مركز الهفوف على مساحة  11931متر .2ويشمل صالة
عرض تتسع لـ  12سيارة ،و 34موقعًا للصيانة ،ومركز استقبال،
ومستودع ،وورشة صيانة ،ومركز لبيع قطع الغيار بالتجزئة ،وساحة
خارجية للسيارات تتسع لـ  22سيارة من طراز تويوتا ولكزس.

“وتعد املنشآت عالية الجودة في الهفوف
ومكة املكرمة شهاد ًة على قوة وتنوع
أعمال عبد اللطيف جميل ،وتعكس التزامنا
بتقديم الحلول املتكاملة على النطاق
التجاري وعلى مستوى املستهلك”.
فادي محمد عبد اللطيف جميل
نائب الرئيس ونائب رئيس مجلس إدارة عبد اللطيف جميل:

وتمتد صالة العرض في مكة املكرمة على مساحة  15900م
وتتسع لـ  14سيارة .وتشمل  54ورشة للتصليح ومبنى للتسليم
على مساحة  707م ،2ومركز استقبال ،ومستودع ،وورشة عمل،
ومركز لبيع قطع الغيار بالتجزئة ،وساحة خارجية للسيارات تتسع لـ
 54سيارة من طراز تويوتا ولكزس.
2

Celebrating International Women’s Day, Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab, 8 March 2017
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مجلة عبد اللطيف جميل
شتاء 2017/18

عبد اللطيف جميل للطاقة تحصل على
تمويل محطة للطاقة الشمسية لتوفير
الطاقة لحوالي  150ألف منزل في املكسيك
عقدت فوتوواتيو رينيوابل فينتشرز
( ،)FRVالتابعة لشركة عبد اللطيف جميل
للطاقة ،صفقة تمويل لتطوير محطة
طاقة شمسية في املكسيك لتعمل
بقدرة تبلغ  342ميجاواط من التيار
املستمر.

نظيفة تكفي حوالي  150ألف منزل ،بما
يساهم في خفض انبعاثات الغازات
الدفيئة بحوالي  600ألف طن من ثاني
أوكسيد الكربون سنويًا .ومن املقرر أن يبدأ
البناء في هذا املشروع في مطلع عام
.2018

محطة “بوتوسي” للطاقة الشمسية هي
أولى مشاريع عبد اللطيف جميل للطاقة
في البالد وتضاف إلى قائمة طويلة
من مشاريع الطاقة التي نفذتها الشركة
في أمريكا الالتينية ،حيث تضم القائمة
مشاريعا في كل من األوروغواي
املتنامية
ً
وتشيلي.

وصرح روبيرتو دي دييغو أروزامينا،
املدير التنفيذي لعبد اللطيف جميل
للطاقة :قائ ً
ال:

ستولد املحطة طاقة بمقدار  80ألف
ميجاواط/الساعة سنويًا ،وهي طاقة

“خالل األسبوع املاضي ،أعلنا أننا سنمد
حوالي  400ألف منزل بالطاقة النظيفة
في تشيلي واملكسيك .ولذا كان حقيق
على دول مثل اململكة العربية السعودية
دعم هذه املبادرات من خالل البرنامج
الوطني للطاقة املتجددة ،خاص ًة مع ما

تعد به الطاقة املتجددة من إمكانيات
وقدرات هائلة.
“إننا في هذا املشروع نبني على إنجازاتنا
في أمريكا الالتينية ،كما سنبني بشكل
خاص على الفرص البارزة املتوفرة لقطاع
الطاقة املتجددة في املكسيك .وإننا
قدما إلى تحفيز مشاريع الطاقة
نتطلع
ً
املتجددة في الدولة”.
وكانت عبد اللطيف جميل للطاقة قد
أبرمت اتفاقية التمويل ،من خالل  ،FRVمع
بنك التعمير األملاني ( )KFWواملصرف
الوطني املكسيكي للتجارة الخارجية
( )Bancomextومجموعة .ING

حصاد الفعاليات

إليكم ُملخص ُموجز عن بعض الفعاليات الرئيسة لألعمال التي ُعقدت في املنطقة

حفل توزيع جوائز زايد لطاقة املستقبل
مركز أبوظبي الوطني للمؤتمرات،
أبوظبي ،اإلمارات العربية املتحدة،
 15يناير 2018
http://www.zayedfutureenergyprize.
com/en/

القمة العاملية لطاقة املستقبل
مركز أبوظبي الوطني للمؤتمرات،
أبوظبي ،اإلمارات العربية املتحدة،
من  15إلى  18يناير 2018

https://www.worldfutureenergysummit.
com/

نؤكد مرة أخرى على أن شركة عبد اللطيف
جميل للطاقة هي راعي بالتيني لهذه
الفعالية السنوية ،التي تعد األضخم من
نوعها في املنطقة .سيكون من بين
الحضور مسؤولون تنفيذيون من شركة عبد
اللطيف جميل للطاقة وشركة فوتواتيو
رينيوابل فينتشرز ( )FRVوشركة أملار لحلول
املياه .إننا بانتظار استعراض مميز في
العدد القادم من مجلة فتح اآلفاق.
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االجتماع السنوي للمنتدي
االقتصادي العاملي
دافوس كولسترز ،سويسرا،
من  23إلى  26يناير 2018

https://www.weforum.org/events/worldeconomic-forum-annual-meeting-2018

املؤتمر السعودي للطاقة املتجددة
الرياض ،اململكة العربية السعودية،
من  14إلى  15فبراير 2018
https://renewableenergyksa.com/
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