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ملحات بارزة

عكفت شركة عبد اللطيف جميل على االستثمار انطالًقا من قلب الجزيرة 
العربية وفي مختلف أرجاء منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وتركيا 

وما وراءها ملا يناهز السبعين عاًما - مسلطة الضوء بذلك على فرٍص جديدة 
لالستثمار والنمو. ُنبرهن كل يوم على قدرتنا على فتح آفاق جديدة، وها 

نحن اآلن نفتح ميادين جديدة.
نساعد من يسعون لألفضل لينالوا األفضل: وسائل أفضل وحياة أفضل 
 وإمكانات أفضل. نحن نساعد الشركات التي تتطلع إلى األبعد، للوصول 

إلى ما هو أبعد. إلى أسواٍق جديدة ومواطن جديدة واعتبارات جديدة. 
يمكننا القيام بذلك ألننا مصرون في بحثنا عن إمكانات جديدة؛ ونحن ننجح ألننا 
ال نغفل أبًدا عن أهمية هذا الهدف. في هذه املجلة، نميط اللثام عن إسهاماتنا 
واستثماراتنا في تطوير االقتصادات جنًبا إلى جنب مع رفع مستوى املعيشة 

في املنطقة.

editor@aljmagazine.com :فريق التحرير - يمكنكم التواصل مع فريق التحرير من خالل إرسال بريد إلكتروني إلى 
 تشير العبارة "عبد اللطيف جميل" على نطاق واسع إلى عدة كيانات قانونية متميزة ومنفصلة ومستقلة. 

عبد اللطيف جميل ليست في حد ذاتها كيان متحد أو جمعية أو تكتل لشركة مالكة، ولكنها تشير فقط إلى كيانات 
قانونية منفصلة كلًيا، ُيشار إليها مجتمعة باسم "عبد اللطيف جميل". عبد اللطيف جميل ليست شركات متحدة على 

النحو املحدد في الفقرة رقم 1161 )5( من قانون الشركات لعام 2006.
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رياح التغيير 
تحدث ثورة 

عاملية في 
عالم الطاقة

سلط تقرير جديد من املجلس العاملي لطاقة الرياح 
الضوء على التطور املستمر وإمكانية االستغالل 

التجاري لطاقة الرياح في مختلف أنحاء العالم.

ستمثل طاقة الرياح جزًءا أساسًيا في تحقيق األهداف 
الطموحة املوضحة في اتفاق باريس، وهو اتفاق 

ملكافحة تغير املناخ برعاية األمم املتحدة ُوقع في 
2016، لضمان أال يصل االرتفاع في درجة حرارة األرض، 

وهو االرتفاع الذي ال سبيل لتجنبه، إلى درجتين 
مئويتين وذلك عن طريق اتخاذ الحكومات ومؤسسات 
الصناعة إجراءات إيجابية. ولتحقيق هذا الهدف، فال بد أن 
ترتفع نسبة طاقة الرياح في الطاقة املتجددة من 15% 

اليوم إلى %65 بحلول عام 20501.

ويسرد تقرير مجلس GWEC أسبابًا كثيرة تدعو 
للتفاؤل. فالواقع االقتصادي أكثر فعالية في توضيح 

مزايا اعتماد طاقة الرياح مصدرًا للطاقة من أي حملة 
عالقات عامة. ففي أمريكا الشمالية والالتينية 

وشمال أفريقيا والهند، تبلغ تكلفة الكيلو واط ساعة 
في العطاءات املقدمة 0.03 دوالر أمريكي، بينما وصل 

عطاء في املكسيك إلى أقل من 0.02 دوالر أمريكي 
للكيلو واط ساعة.

وحسب ما ورد في التقرير، “أصبحت طاقة الرياح اليوم 
أكثر التقنيات تنافسية من حيث السعر وذلك في 

الكثير من األسواق في العالم، إن لم يكن معظمها2.” 
ويضيف التقرير: “طاقة الرياح تتحول اآلن سريًعا لتصبح 

طاقة تجارية غير مدعومة، وتنافس بنجاح في السوق 
طاقة الوقود األحفوري والطاقة النووية اللتان تحظيان 

بدعم هائل.”

فاالستثمارات في طاقة الرياح تجاوزت 107 مليارات 
دوالر أمريكي في عام 2017، كما يجري العمل في 
محطات لطاقة الرياح يبلغ إجمالي قدرتها 52 جيجا 

واط، وهو ما يصل بإجمالي قدرة محطات طاقة الرياح 
عاملًيا إلى 539 جيجا واط. كما أنه بين عامي 2007 

و2016، قفزت محطات طاقة الرياح قفزة هائلة على 
مستوى العالم بنسبة 399.2%3.

ويقول السيد ستيف سوير، األمين العام ملجلس 
GWEC: “طاقة الرياح تقود التحول عن طاقة الوقود 

األحفوري، وتواصل التغلب على منافسيها من 
حيث األسعار واألداء 

واملوثوقية4.

وسواُء أكانت في البر 
أو في البحر، فإن طاقة 

الرياح أساسية في تحديد 
مدى استدامة الطاقة في 

املستقبل.”

وهناك دول عديدة تحقق تقدم كبير في طاقة الرياح. 
فالدنمارك، مثال، وصلت في 2017 إلى توليد %44 من 

إنتاجها من الكهرباء من طاقة الرياح وأضافت محطات 
بقدرة 342 جيجا واط5. أما أورغواي فقد ولدت ما يقرب 

من %30 من الكهرباء من طاقة الرياح، بينما تراوحت 
النسبة في البرتغال وإيرلندا وإسبانيا وأملانيا ما بين 
%17 إلى %25 من إجمالي إنتاج كل دولة من الكهرباء. 

ويرى أندريا فونتانا، العضو املنتدب ملنطقة أوروبا 
في شركة فوتوواتيو رينيوابل فينتشرز )FRV(، إحدى 

شركات عبد اللطيف جميل للطاقة، أن هناك عدة 
جوانب للتقدم تساهم في التفاؤل بشأن طاقة 

الرياح. وقد عّلَق قائالً: “ال شك أن قطاع الرياح قطاع 
تنافسي للغاية، وقد شهدنا ذلك في املناقصات 

العامة التي ُعقدت في 2017 حيث تأكد االتجاه إلى 
تقديم عطاءات أقل من حيث تكلفة الطاقة. كما أن 

أداء املعدات وقدرتها شهدا زيادة كبيرة، مع انخفاض 
في تكاليف التركيب والتشغيل والصيانة وهذا كله 

يسهم في تقديم أسعار أكثر تنافسية.”

“في الكثير من املناقصات، ال يكون هناك مفر من 
التنافس بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وقد 
أثبتت طاقة الرياح اليوم أنها قادرة على املنافسة. 
فطاقة الرياح تتميز بالتأكيد بأن تكلفتها تصمد في 

وجه املنافسة وتتفوق، في بعض الحاالت، على 
أنواع الطاقة التقليدية، مما يمكنها من املنافسة 

في املناقصات دون الحاجة ألي دعم.”

ستيف سوير
 األمين العام للمجلس 

العالمي لطاقة الرياح

https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2017/Nov/IRENA_Turning_to_renewables_2017.pdf
http://files.gwec.net/register?file=/files/GWR2017.pdf
http://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2017/Jul/IRENA_Renewable_Energy_Statistics_2017.pdf
http://gwec.net/cost-competitiveness-puts-wind-in-front/
http://gwec.net/wp-content/uploads/vip/GWEC_PRstats2017_EN-003_FINAL.pdf
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بناء مستقبل طاقة الرياح باالبتكار 
والكفاءة

وعلى الرغم من أن الضغط لتحقيق 
أسعار أقل في املناقصات يضغط أكثر 
على املطورين، إال أن أندريا متفائل رغم 

ذلك. “انخفاض األسعار يضغط على 
العائد، ولكن ذلك ليس ضارًا بالضرورة،” 

كما استدرك. “بل إنه يدفع الجميع لرفع 
مستوى الكفاءة.”

وُيضيف موضًحا: “الضغط من أجل 
أسعار أقل يدفع إلى املزيد من اإلبداع 

والكفاءة ليس من املطورين أو 
املستثمرين أمثال FRV فحسب، بل 

من جميع األطراف املعنيين من مالك 
األراضي وموردي التقنيات واملستثمرين 

والرعاة وصوالً إلى االستشاريين 
ومقدمي القروض. وشركة FRV ال 

تخشى املنافسة، وتعتقد أن نضج 
مجال طاقة الرياح وانخفاض اعتمادها 

على الدعم تطور إيجابي.

“وفي تطويرنا ملشروعاتنا الخاصة، 
سنحتاج إلى التحلي بمزيد من 

التنافسية والكفاءة. ولكن خبرتنا في 
تطوير املشروعات منذ 11 عاًما توفر لنا 

املقومات الالزمة للتغلب على هذا 
التحدي والسعي بجد لتحقيق الكفاءة 

في كل ما نقوم به.”

وتشير تحليالت املجلس العاملي إلى أن 
محطات طاقة الرياح ستزيد زيادة ملحوظة 

في عام 2019 بعد أن ظلت ثابتة نسبًيا 
في 2018. ويوضح أندريا قائاًل “التوقع 
ليس سهاًل ألنه يرتبط ارتباًطا وثيًقا 

بالسياسات العاملية.” “ولكننا نتوقع 
أن تعود املحطات إلى الزيادة في 2019، 

وخاصة في الدول النامية مثل الهند 
والصين، واملناطق الناضجة التي وضعت 

لنفسها أهداًفا جديدة، مثل أوروبا التي 
تضع اآلن أهدافها لعام 2030.”

التوقعات العاملية
صعود طاقة الرياح ال يقتصر على منطقة 

واحدة، بل هو ظاهرة عاملية. وفي عام 
2017، حققت جميع املناطق في العالم 
تقدًما مهًما في إجمالي محطات طاقة 
الرياح بها. ففي أفريقيا والشرق األوسط 

زاد عدد املحطات بمقدار %15.9، وفي 
آسيا بمقدار %12، كما حققت مناطق 
أوروبا )بزيادة %10.4( وأمريكا الالتينية 

)بزيادة %16.8( وأمريكا الشمالية )بزيادة 
%8( تطورات مهمة في قدراتها لتوليد 

الطاقة من الرياح.

ويقول أندريا “الهند من األسواق األخرى 
ذات اإلمكانيات العظيمة في مجال 
طاقة الرياح. وهذا السوق تنافسي 

للغاية وقد أصبح فيه اآلن الكثير من 
الشركات املحلية ذات الخبرة واملكانة 

 الجيدة.” وعلى الرغم من أن هوامش 
الربح ضعيفة جًدا للشركات األجنبية وأن 

الهيكل التنظيمي في الهند معقد 
ويفرض الكثير من التحديات، يقول أندريا 

إن شركة FRV ناقشت فرص الشراكة 
مع شركات إنتاج التوربينات الهندية 
وستواصل تتبع النقاط التي يمكن 

الدخول إلى السوق الهندي عن طريقها. 

وتعــد أمريكا الالتينية، وخاصة األرجنتين، 
من مناطق العالم األخرى التي ســلط 

التقريــر الضوء عليها بصفتها من املناطق 
الواعدة. ووفًقا ملا جاء في النشــرة 
الســنوية للسوق لعام 2017 الصادرة 

عن GWEC فإنه “إذا واصل الســوق 
]في األرجنتين[ النمو باملعدل نفســه 

الذي شــهده في العامين السابقين، 
 فسيعني ذلك زيادة االستثمارات 

في املستقبل6.” 

وشركة FRV من الشركات الكبرى التي 
تدرس الفرص املتاحة في األرجنتين، حيث 
يقول أندريا: “نحن نراقب عن كثب صعود 
سوق الطاقة املتجددة هناك.” “وعامل 

القدرة في بعض املناطق في األرجنتين 
مذهل للغاية مقارنة بباقي أنحاء العالم. 

ففي جنوب البالد، تهب الرياح القوية 
بانتظام على مدار العام. ولكن هناك 

عامالن يحتاجان لدراستهما بدقة وهما 
العائدات وإمكانية الحصول على تمويل 

للمشروعات. وقد اتضح لنا أن التمويل 
متوفر، وخاصة ملشروعات طاقة الرياح، 
ولكن مستوى العائدات ال يعادل بعض 

األسواق األخرى.”

ويتزايد نشاط FRV باستمرار في أسواق 
طاقة الرياح في بعض الدول األخرى 

بأمريكا الالتينية. فالشركة لها نشاط 
في شيلي، حيث تطور مشروًعا هجيًنا 

يجمع بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح 
لتوليد 540 جيجا واط ساعة سنويًا7، كما 
تسعى بجد لالستفادة من الفرص التي 

توفرها أسواق كولومبيا وبيرو وأوروغواي 
)والتي زادت إجمالي محطات طاقة الرياح 

بها بمقدار 295 جيجا واط، أي ما يعادل 
%24.4، في عام 2017 وحده(8. 

ويقول أندريا “نعتقد أن الجمع بين 
الطاقة الشمسية وطاقة الرياح سيزيد 

انتشاره بالتأكيد في املستقبل. 
“فالطاقة الشمسية وطاقة الرياح 

مناسبان جًدا مًعا: فالطاقة الشمسية 
توفر لك اإلنتاج نهارًا والرياح يمكنها، في 

الكثير من الحاالت، تكملة ذلك بتوليد 
الكهرباء ليالً،

مما يوفر لك إمكانية توليد الطاقة 
على مدار 24 ساعة، ومن الطبيعي أن 

الشركات تفضل هذا عن املحطات التي 
تولد الطاقة نهارًا فقط.”

االستفادة من طاقة الرياح في 
منطقة الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا وتركيا
وألنها جزء من عبد اللطيف جميل للطاقة، 

فإن شركة FRV تبحث أيًضا عن سبل 
تحقيق أثر إيجابي في اململكة العربية 

السعودية وملواطنيها ومجتمعها. 
فباإلضافة إلى اإلمكانيات الواعدة للطاقة 

الشمسية في اململكة، والتي يدركها 
العالم كله، فقد حباها اهلل أيًضا بظروف 

مثالية إلقامة محطات طاقة الرياح.

ففي املناطق الشرقية الشمالية 
والوسطى، وكذلك بالقرب من الجبال في 
الغرب، تتوفر ملحطات طاقة الرياح الظروف 

املثالية للتشغيل وتحقيق أرباح. ففي 
املناطق الثالثة جميًعا، تزيد سرعة الرياح في 

املتوسط بمقدار %33 عن املستوى الالزم 
إلقامة محطة لطاقة الرياح ناجحة تجاريًا9.

أندريا فونتانا
FRV العضو المنتدب )ألوروبا( بشركة

http://files.gwec.net/register?file=/files/GWR2017.pdf
http://frv.com/en/frv-awarded-540-gwh-in-chile/
http://gwec.net/wp-content/uploads/vip/GWEC_PRstats2017_EN-003_FINAL.pdf
https://www.alj.com/en/perspective/renewable-energy-gcc-human-impact/
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10 Global Wind Report – Annual Market Update 2017, Global Wind Energy Council, 25 April 2018

ويشرح أندريا املوقف قائالً: “في اململكة 
العربية السعودية، يبين البرنامج الوطني 

للطاقة املتجددة طموحات الحكومة بوضوح 
تام، فهي عازمة على تنويع املصادر بدالً من 

االعتماد على النفط مصدرًا وحيًدا للطاقة، 
مما يجعل من اململكة بيئة جيدة لالستثمار 

في الطاقة املتجددة.”

“نحن ندرس مناقصات الطاقة الشمسية 
وطاقة الرياح التي أُعلن عنها في 2017، 
 وسنواصل تحليلنا للسوق وتقييمنا له. 

 كما نتابع بحرص أيًضا جميع البرامج التي 
تعلن عنها الحكومة السعودية ممثلة في 

وزارة الطاقة.”

هناك الكثير من الفرص أيًضا، كما يذكر أندريا، 
في مناطق أخرى من الشرق األوسط وفي 

مختلف أنحاء آسيا مثل لبنان وباكستان 
ومصر. “فلو نظرنا إلى لبنان مثاًل لوجدنا 

أن مجلس الوزراء أقر مجموعة جديدة من 
مشروعات طاقة الرياح. وباكستان أيًضا بها 
سوق مغري جًدا، ونحن ندرك أن السلطات 
هناك ستطرح قريًبا مناقصة جديدة تتعلق 
بتوليد الكهرباء من الرياح. ونحن نحلل كل 

ذلك تحلياًل دقيًقا.”

شركة FRV: مجموعة متزايدة من مشاريع 
الطاقة املتجددة قيد التنفيذ

سواُء أكان األمر يتعلق بأمريكا الالتينية أو 
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

وتركيا أو غير ذلك، فإن شركة FRV طموحاتها 
واضحة. ويوضح أندريا ذلك قائالً: “حتى اآلن 

فإن مشروعات طاقة الرياح قيد التنفيذ يبلغ 
إجمالي قدرتها 1.1 جيجا واط من املشروعات 

التي وصلت إلى مرحلة متقدمة في 
التنفيذ: فاألراضي تم توفيرها، وحمالت 
قياس الرياح بدأت، وأبراج قياس الرياح 

تسجل بيانات الرياح، ودراسات الربط البيني 
والعوامل البيئية التي تسبق دراسات 

الجدوى يجري العمل بها.” “وقد وصلنا إلى 
هذه املرحلة في املكسيك، مثالً، وهدفنا 
في األشهر القادمة هو تعزيز املشروعات 

قيد التنفيذ هناك لنضمن أننا في وضع 
يسمح لنا بتقديم عطاءنا في مناقصة 

طاقة الرياح القادمة.”

“وفي شيلي، لدينا مشروع قيد التطوير 
بطاقة 140 ميجا واط، كما نسعى للحصول 
على طاقة 100 ميجا واط أخرى في أوروبا 

 ونضع اللمسات األخيرة على اتفاقية 
للتطوير املشترك.”

واألمر في أوروبا مختلف قلياًل ألنها سوق 
ناضج تجاوز مرحلة النمو ونحن لم نبدأ العمل 

فيه في مجال طاقة الرياح إال من عامين 
فقط. وألنه سوق ناضج، فإنه من األسهل 

دخول مشروعات قيد التطوير بدالً من 
البدء من الصفر بالطريقة التي اتبعناها في 

األسواق األقل نضًجا مثل املكسيك وشيلي10.”

ومع تواصل التقدم في التكنولوجيا 
وانخفاض األسعار، فإن املجلس العاملي 

لطاقة الرياح كله ثقة من أن طاقة الرياح، 
واملحطات الهجينة التي توظف أيًضا الطاقة 
الشمسية، توفر مستقباًل مشرًقا للمزج بين 

أنواع الطاقة في العالم.

http://files.gwec.net/register?file=/files/GWR2017.pdf
https://vimeo.com/202723242/db1ecd32ec
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صورة لمدينة يريفان وجبل أرارات بأرمينيا

شركة FRV تكتب 
تاريخ الطاقة 

املتجددة في 
أرمينيا

تريستان هوغيرو، مدير العمليات بمنطقة الشرق في شركة FRV يصافح رئيس الوزراء 
األرميني كارين كارابتيان

 روبيرتو دي دييغو أروزامينا 
 المدير التنفيذي لعبد اللطيف 

جميل للطاقة

إقليم جيغاركونيك بأرمينيا الذي 
تقع به منطقة ميتس ماسريك

 ،FRV من اليسار إلى اليمين: تريستان هوغيرو، مدير العمليات لمنطقة الشرق بشركة
ونيقوالس فاسكويل العضو المنتدب لشركة FRV بمنطقة الشرق األوسط وأفريقيا؛ 

وهايك هاروتيونيان، نائب وزير الطاقة والموارد الطبيعية؛ ورئيس الوزراء كارين كارابتيان؛ 
)R2E2( وروبين جيفورغيان مدير صندوق أرمينيا للموارد المتجددة ورفع كفاءة الطاقة

حققت شــركة فوتوواتيو رينيوابل فينتشــرز )FRV(، وهي إحدى 
شــركات عبــد اللطيف جميل للطاقة، إنجــازًا تاريخًيا بنجاحها في 

الحصول على عقد بناء وتشــغيل واحدة من أولى محطات 
الطاقة الشمســية الكبرى في أرمينيا.

وبموجــب االتفاق، الــذي ُمنح في مناقصة تنافســية نظمها 
 )R2E2( صنــدوق أرمينيــا للموارد املتجددة ورفــع كفاءة الطاقة

 FRV وأشــاد به البنك الدولي، ســيبني تحالف تقوده شــركة
محطــة Masrik-1 للطاقــة الشمســية بقدرة 55 ميجا واط 

وبتعرفــة تبلغ 0.0419 دوالر أمريكي/كيلو واط ســاعة. 

وســيبدأ العمل في املحطة، املقرر 
إقامتها بالقرب من ميتس ماســريك 

وفاردينــز بإقليم جيغاركونيك األرميني 
على مســاحة 100 هكتار تقريًبا أي ما 
يعادل مســاحة 150 ملعب كرة قدم 
مجتمعــة، في بداية عام 2019 ليبدأ 

تشــغيلها قرب نهاية عام 2020.

وســتوفر محطة Masrik-1 ما يقرب 
من 300 وظيفة للســكان املحليين 
في أثناء إنشــائها وعمرها االفتراضي الذي ُيقدر بعشــرين عاًما، 

وســتعادل أثر مليون طن من انبعاثات ثاني أكســيد الكربون 
وتوفر وظائــف على املدى القريب والبعيد.

وتقول بوســوتروت، املديرة القطريــة ألرمينيا بالبنك الدولي: 
“محطة Masrik-1 للطاقة الشمســية من املشــروعات الرائدة 
فــي ارمينيــا ومنطقة جنــوب البلقان بأثرها وُتعد فرصة رائعة 

ألرمينيــا لتحقيــق املزيد مــن التطوير لقدراتها الواعدة في مجال 
الطاقة املتجددة.”

 وصرح روبيرتو دي دييغو 
 أروزامينا، املدير التنفيذي 

لعبد اللطيف جميل للطاقة: قائالً:
“يوفر اهتمام أرمينيا املتزايد 

بالطاقة املتجددة فرًصا هائلة 
لعبد اللطيف جميل للطاقة، ويزيد 

من انتشارنا عاملًيا، ويعد دلياًل 
على تزايد عدد الدول التي اختارت 

الطريق الصحيح بالتركيز على 
الطاقة النظيفة. 

“ومــع تطبيق دول مثل اململكة 
العربية السعودية ملبادرات 
مــن قبيل البرنامج الوطني 

للطاقــة املتجددة والذي تخطط 
بموجبه إلقامة مشــروع للطاقة 

 الشمســية يســتطيع توفير 9.5 جيجا وات من الطاقة، فإن 
 مجــال الطاقة املتجــددة ما زال مجاالً ذي إمكانيات هائلة 

وواعدة عاملًيا.”

وفــي هــذا العام فقط، أعلنت عبــد اللطيف جميل للطاقة عن 
رســو مشــروع هجين لتوليد 540 جيجا وات ساعة من الرياح 
والطاقة الشمســية في تشــيلي عليها، وتوفيرها تمويل 

ملزرعة رياح مكســيكية ســتوفر الطاقة لعدد 150 ألف منزل، 
وأعلنــت عن دعمهــا إلطالق أول قمر صناعي أردني مصغر. 

https://player.vimeo.com/video/277237218


1 Data: Population, Total, The World Bank, accessed April 2018
2 Orchestrating infrastructure for sustainable Smart Cities, IEC, 2014 
3 Orchestrating infrastructure for sustainable Smart Cities, IEC, 2014
4 Mortality and burden of disease from ambient air pollution, World Health Organization, accessed April 2018

5 Air pollution, World Health Organization, accessed April 2018
6 Reshaping Economic Geography: World Development Report 2009, The World Bank, 2009
7 Urban Economic Challenges and the New Urban Agenda, UN Habitat, accessed May 2018
8 Vision 2030, Kingdom of Saudi Arabia

اململكة العربية السعودية 
تستعد لريادة العالم في مجال 

املدن الذكية
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في الوقــت الذي تمضي فيه الحكومة 
الســعودية قدًما في خططها املذهلة لبناء 

مدينة ذكية جديدة تعرف باســم نيوم، مع 
طموحــات بــأن تصبح املدينة األكثر تطورًا في 

العالــم، ُتقّيم عبد اللطيف جميل مســتقبل 
املدن الذكية، وتطرح بعض األســئلة عنها: 

مــا املقصــود بها، وما طريقة عملها، وما 
النظريات التي تســتند إليها، وما سبب 

أهميتها لحياة ســليمة في املســتقبل - 
علــى الصعيدين االقتصادي والبدني؟

مقدمة
يشــهد النمو الســكاني زيادة سريعة غير 

مســبوقة فــي التاريخ، ففي عام 1960، لم 
يكــن عدد ســكان العالم يتجــاوز ثالثة مليارات 

نســمة إال قليــالً. أما اليــوم، فقد ارتفع هذا 
الرقــم ارتفاًعــا كبيرًا؛ حيث يقــدر البنك الدولي 

عدد ســكان العالــم في عام 2016 بنحو 
7.44 مليــار نســمة - بزيادة تقارب %146 في 
56 عاًمــا فقط. ولو كررنــا هذه املقارنة في 

اململكة العربية الســعودية، فســتذهلنا 
األرقــام أكثر. ففــي عام 1960، بلغ تعداد 

الســكان في اململكة 4.09 مليون نســمة. 
وبحلول عام 2016، وصل عدد الســكان 32.28 

مليــون نســمة - وهي زيادة بلغت 689% 
علــى مدار نفس الفتــرة الزمنية والتي ال 

تتجــاوز 56 عاًما ذاتها1.

ومع هذا االرتفاع في عدد الســكان، يشــهد 
الطلــب علــى املوارد، من الغذاء واملاء 

وحتــى الطاقة ومســاحات العيش والهواء 
النظيــف ارتفاًعا مهــوالً. فقد ُصممت املدن 

حول العالم لســكان األمس باســتخدام 
تكنولوجيــا األمــس، ولكنها بدأت اليوم في 
االنهيــار تحــت ضغط تلبيــة احتياجات عدد من 

الســكان لــم يكن في تصور أحد. 

يــزداد هذا التحدي تعقيــًدا بوتيرة مخيفة. 
وفًقــا لوكالة املعايير الدولية السويســرية 

ُتعرف باســم اللجنة التقنيــة الكهربائية 
الدولية )IEC(، “يزداد عدد الســكان في 

املناطــق الحضرية بمعدل 150 ألف نســمة 
تقريًبــا يومًيــا، إما نتيجة للهجرة أو بســبب 

الجدد2.”  املواليد 

تحديــات الزيادة الســكانية في الحضر
نظرًا للزيادة الســكانية التــي تنمو بمعدل 

مذهــل، تواجه املدن ثــالث تحديات تؤثر على 
االستدامة: 

اقتصاديـًـا: من حيــث تزويد املواطنين   .1
بالقــدرة على تطويــر إمكاناتهم 

االقتصادية
اجتماعًيــا: حيث تجتمع مشــكالت توفير   .2
الفرص واالســتقرار واألمان لتؤثر ســلبًيا 

علــى جودة الحياة
بيئًيــا: إما نتيجة ملشــكالت من صنع   .3

اإلنســان أو طبيعيــة ناتجة عن الطقس 
أو الظواهــر الجيولوجية3. 

ولــو ألقينا نظرة أدق علــى البيئة، وهي 
مجــرد تحٍد واحد من بيــن هذه التحديات، 

التضــح لنــا حجم املهمة التــي يتعين على 
املــدن حــول العالم القيام بهــا. وفًقا للمرصد 

الصحــي العاملي التابــع ملنظمة الصحة 
العامليــة )WHOGHO(، ُيســهم تلوث الهواء 

املحيــط في %5.4 مــن إجمالي الوفيات4. 
ويعيــش حالًيا %92 من ســكان العالم في 

مناطــق يتجاوز فيهــا تلوث الهواء الحدود 
التــي أقرتها منظمة الصحــة العاملية في 

.5 توجيهاتها

وعلــى الصعيد االقتصــادي، يتوقع البنك 
الدولي أن يشــهد املســتقبل وصول 

مســاهمة املدن والبلدات فــي نمو الناتج 
املحلــي اإلجمالــي حول العالم إلى 675%. 
وتقــول األمم املتحــدة إن هذه التوقعات 

تنطبــق على جميع البلدان، فالتوســع 
الحضــري يدفع عجلــة النمو االقتصادي 

نتيجــة الرتفاع نصيــب الفرد من الدخل وزيادة 
اإلنتاجيــة، وهما نتاج التوســع الحضري 

وعمليــة التكتــل االقتصادي7. ومع ذلك، 
فــإن الضغط لتلبية هــذه التوقعات وتوفير 
ظــروف حيــاة أكثر رفاهية لــن تؤثر فيه األيام 

بالزيادة.  إال 

إن التعامــل مع التحــدي البيئي، مع إطالق 
العنــان إلمكانات املدينــة االقتصادية وتحقيق 
العدالــة االجتماعية في نفــس الوقت، اختبار 

صعــب للحكومــات في كل مكان. 

وهو اختبار فشــلت فيــه مدن كثيرة في 
اليوم.  عالم 

فهــل حل هذه املشــكالت يكمن في 
مفهــوم املدن الذكية الجديدة وإنشــائها 

وتطورها؟ 

https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL
http://www.iec.ch/whitepaper/pdf/iecWP-smartcities-LR-en.pdf
http://www.iec.ch/whitepaper/pdf/iecWP-smartcities-LR-en.pdf
http://www.who.int/gho/phe/outdoor_air_pollution/burden/en/
http://www.who.int/airpollution/en/
http://documents.worldbank.org/curated/en/730971468139804495/pdf/437380REVISED01BLIC1097808213760720.pdf
http://vision2030.gov.sa/sites/default/files/report/Saudi_Vision2030_EN_2017.pdf
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االســتفادة من اإلمكانات السعودية
أعربــت الحكومة الســعودية في خطة 

التنميــة الوطنيــة التي أقرتهــا تحت مظلة 
رؤيــة 2030 عن أملها فــي أن تصبح ثالث مدن 

ســعودية من بيــن أفضل 100 مدينة في 
العالــم8. وتنص أيًضا على:

نضمن  “حتى 
في  استمرارنا 
جودة  تحسين 

الحيــاة للجميع 
وتلبيــة احتياجات 

مواطنينا 
ومتطلباتهم، ســوف نواصــل حرصنا على 

توفيــر خدمات عاليــة الجودة مثل خدمات 
امليــاه والكهربــاء والنقل العام والطرق 

بالطريقــة الصحيحــة. كما نحرص على 
االهتمام بزيــادة املناطق املفتوحة 

واملناظــر الطبيعيــة لتلبية االحتياجات 
الترفيهيــة لألفراد والعائالت.”

ال شــك وأن الســعودية تحتل موقًعا متميزًا 
يؤهلها إلنشــاء مدينة عاملية جديدة، وذلك 

بفضــل موقعها على حدود ثالث قارّات - 
آســيا وأوروبا وأفريقيا - وأنها ال يفصلها عن 

نصف ســكان العالم ســوى رحلة ال تتجاوز 
خمس ســاعات بالطائرة9. ُتعد السعودية من 

أهم دول منطقة الشــرق األوسط وشمال 
أفريقيا وتركيا، وســوقها املالي، تداول، هو 

الســوق املهيمن في دول مجلس التعاون 
الخليجي برأســمال سوقي يبلغ 466 مليار 

دوالر أمريكي.

وإضافة إلى قوتها االقتصادية، تســتفيد 
اململكة العربية الســعودية أيًضا من شــغف 

سكانها شــبابها بالتكنولوجيا. وتدعم 
تركيبتها الســكانية املتغيرة - نصف عدد 

الســكان تقريًبا تقل أعمارهم عن 25 عاًما10 - 
الحملة اإلصالحية لســمو ولي العهد األمير 

محمد بن ســلمان. وتشــهد البالد حالًيا دفعة 
لتحقيق تنوًعا اقتصاديًا يتماشــى مع أهداف 

رؤية 2030 وتعتمد على ارتفاع مســتويات 
التعليم بها، إضافة إلى ارتفاع نســبة 

االســتثمارات التي يتم ضخها في البنية 
األساســية للمملكة، وخاصة في قطاعات 

الســكك الحديدية والنقل البحري والجوي، 
ارتفاًعا لم يســبق له مثيل. 

ومن أهم املشــروعات التي أطلقتها 
اململكة، مشــروع توسعة مطار امللك عبد 

العزيــز الدولي بجدة )KAIA( بتكلفة قدرها 
7.2 مليــار دوالر أمريكــي، وتطوير ميناء امللك 

عبــد اهلل بالقــرب من الوادي الصناعي بمدينة 
امللــك عبــد اهلل االقتصادية بتكلفة 5 مليارات 

دوالر أمريكــي، باإلضافة إلى خطط الهيئة 
 )SAGIA( العامة لالســتثمار بالسعودية

الســتثمار أكثر من 141 مليار دوالر أمريكي في 
مشروعات الســكك الحديدية وخطوط القطار 

والحافالت بحلول عام 2024. وتشــمل هذه 
املشــروعات مشروع قطار الحرمين السريع 

الــذي يربط بيــن املدينة ومكة عبر مدينة 
امللــك عبــد اهلل االقتصادية، ومطار امللك عبد 

العزيز الدولي وجدة ومشــروع قطار الرياض.

واستناًدا إلى الرؤية وما أحرزته البالد من تقدم، 
فقد تكون املدن الذكية الخطوة املبتكرة 

املنطقية التالية من منظور تهيئة أجواء 
تساعد على مواجهة تحديات مجتمعاتنا 
الحضرية املتنامية، بدالً من زيادتها تعقيًدا.

املقصود باملدن الذكية؟
املــدن الذكية هي مدن جديدة مصمّمة 
خصيًصا لالســتفادة من جميع إمكانات 

التكنولوجيا بهدف التعامل مع املشــكالت 
الصعبة املرتبطــة بالتطور الحضري الضخم، 

ومن أهمها مشــكالت االستدامة واالزدحام 
والنقل واســتخدام الطاقة. كما تسعى في 
نفس الوقت إلى تحســين جودة الحياة من 
خــالل توفيــر بعض املزايا مثل فرص الحصول 

على رعاية صحية أســرع، والتمتع بخدمة نقل 
أكثــر تكامالً، وخفض التلوث11.

وتعريــف املدن الذكيــة تعريًفا دقيًقا أمر ليس 
ســهالً. فوفًقا ملجلس املدن الذكية، وهي 

شــبكة من الشــركات الرائدة يدعمها عدد من 
أهم الجامعــات واملختبرات والهيئات املعنية 

بوضــع املعاييــر: “ال يزال قطاع املدن الذكية 
في مرحلة تتســم بعدم الوضوح وما زلنا 

نفتقــد تعريًفا متفق عليه عاملًيا12.”

ومع ذلك، فهناك معايير مشــتركة تنطبق 
علــى جميع املــدن الذكية حول العالم. فوفًقا 

لتقرير املــدن الذكية الصادر عن الحكومة 
البريطانية، تشــترك املدن الذكية في “عملية، 

أو مجموعــة من الخطوات، تجعل املدن 

1 Case Study: City of Seoul, Ecube Labs via Smart Cities 
 Council, accessed April 2018

1 London Tube trains recycle waste energy into electric 
 power, Smart Cities Council, 2 October 2015
2 London Underground – Inverter Trial Project, UK 
 Power Networks Services, April 2018

كيف اســتعانت سيول 
بالتكنولوجيــا الذكية 

لتنظيــف املدينة
يبلغ عدد ســكان عاصمة كوريــا الجنوبية 
ســيول أكثر من 25 مليون نســمة، وهي 

مدينــة كبيرة ينتج عنهــا كميات ضخمة 
القمامة. من 

وقــد نجم عن عدم توفــر ما يكفي من 
صناديــق القمامــة العامة وعدم وجود 
برنامــج فّعال لجمعها اســتفحال هذه 

املشــكلة. وبالفعــل، كانت املدينة 
تشــهد زيادة فــي القمامة املتناثرة 

ببســاطة ألن صناديــق القمامة كانت 
تفيــض بما بها.

ثبت مســؤولون فــي املدينة 85 “مكعًبا 
نظيًفا” في وســط املدينة، وهي 

عبــارة عن صناديــق للنفايات العامة 
وســالل مهمــالت للتدوير تم ربطها 

بشــبكة كمبيوتر تســتقبل تحديثات 
مباشــرة عن مســتوى القمامة في هذه 

الصناديــق. وباســتخدام هذه البيانات، 
تمكن املســؤولون مــن وضع خطط أكثر 

فعاليــة لجمع القمامة.

وفــي غضون ثالثة أشــهر، تقلصت تكلفة 
جمــع القمامة بنســبة %83، وانتهت 
ظاهــرة صناديق القمامة املتكدســة 

وكان “هنــاك انخفاض ملحوظ في 
القمامة املتناثرة في الشــوارع1.”

صالحة للســكن وأكثر مرونة وبالتالي أسرع 
في االســتجابة للتحديات الجديدة13.” 

ويشــير نفس التقرير إلى أن املدن الذكية 
تجمع بين البنية األساســية القوية ورأس 
املال االجتماعي، ويشــمل توفر املهارات 

املحلية واملؤسســات املجتمعية، 
والتقنيات )الرقميــة( لدعم التنمية االقتصادية 

املســتدامة وتوفير بيئة جذابة للجميع.

 وباملثــل، يقول تقرير املدن الذكية 
:IBM لشركة

“تســهم الحوسبة اإلدراكية وقدرتها على 
تشــجيع املواطنين على املشاركة في 

توفير فرص جديدة للمؤسســات الحكومية 
من أجل تحســين حياة املواطنين وبيئة 

العمــل، وخلق تجــارب مصممة خصيًصا لكل 
فرد وتحقيق اقصى اســتفادة من البرامج 

والخدمات14.” 

وبصرف النظــر عن تعريف املدينة الذكية، 
فإن التكنولوجيا عنصر رئيســي فيها. ووفًقا 
ملجلس املــدن الذكية فهي “املدينة التي 

تكــون فيهــا التكنولوجيا الرقمية جزًءا ال يتجزأ 
من جميع وظائفها15.” 

فــي الوقت الذي تزداد فيه قوة املعالجة 
بمعــدل متزايــد، وُيعيد فيه الذكاء الصناعي 

والبيانات الضخمة والحوســبة السحابية 
وإنترنت األشــياء تشكيل حياتنا، تهدف املدن 

الذكية إلى االســتفادة من هذه األدوات 
لتحقيــق تحول هائل في قدراتها يلبي 

احتياجــات الحياة في القرن 21. 

املدينة الذكيــة بين الفكرة والتطبيق
وهناك عناصر من هذه النظريات مســتخدمة 

حالًيــا فــي العديد من املدن. ففي لندن، 
 SCOOT مثالً، نجح اســتخدام النظام املروري

فــي تقليل زمن االنتظار في العاصمة 
البريطانية بنســبة %12، وذلك باستخدام 

كمبيوتــر متصــل باإلنترنت ملراقبة تدفق حركة 
املرور من 15 ألف جهاز استشــعار لتنســيق 

توقيت اإلشــارات بين جميع إشارات املرور16. 
وُيســتخدم هذا النظام حالًيا في أكثر من 250 

بلــدة ومدينة في أنحاء البالد.

وفي ســياق متواصل، احتلت سنغافورة 
املرتبــة األولى في جميع الفئات األربع 
- النقل والصحة والســالمة واإلنتاجية - 

 املســتخدمة في املؤشر العاملي 
لألداء لعام 2017 والصادر عن مؤسســة 

Juniper Research وضــم أفضل 20 مدينة17. 
ويعود جزء كبير من نجاح ســنغافورة إلى 

املفهوم الشــامل في التحول إلى مدينة 
ذكية رائدة عاملًيا.

استعانت ســنغافورة بالتكنولوجيا الذكية 
لتحســين انسياب حركة املرور على طرقها 
واســتخدمت سياسة الحكومة في نفس 
الوقــت لتقليل عدد املركبات18. كما قامت 
بتجربة املراقبة بالفيديو الذكي الكتشــاف 

األنشــطة اإلجرامية واستخدمت منصات 
الخدمــات الرقمية وأجهزة املراقبة عن بعد 
لزيــادة إمكانية فرص الحصول على الرعاية 
الصحية وتحســينها وخاصة بين كبار الســن.

يحظــى مفهوم املــدن الذكية مؤخرًا بالكثير 
من االهتمام حول العالم؛ وأصبح مســؤولو 
التخطيــط الحضري الذين نادوا طوياًل بفوائد 

املــدن الذكيــة يجدون اليوم املزيد من الحلفاء 
لهم فــي الحكومات املحلية والوطنية. ومع 
الكشــف عن التطورات التكنولوجية، ترسخت 
بئطار املدن الذكية، وتم تأمين االســتثمارات 

إلنشــائها، ومن املتوقع أن تصبح املدن 
الذكيــة الطابــع الجديد للحياة في الحضر في 

جميع أنحاء العالم.

خــالل تجربة قام بها مســؤولو النقل في 
لنــدن فــي عام 2015، وجدوا أن تركيب 

نظــام عاكس علــى خطوط مترو األنفاق 
قــد يمّكنهم من اســتعادة الطاقة التي 

“ُتفقــد عادة عند اســتخدام قطارات 
للمكابح.” املترو 

وكانــت النتائج مذهلة: في أســبوع واحد، 
فقــد تم توليــد طاقة من عاكس واحد 
تكفــي لتشــغيل محطة مترو األنفاق 

ليوميــن1. وحالًيا ُتدرس هــذه التكنولوجيا 
بوصفهــا جزًءا من مشــروع تحديث ضخم 

مــن املتوقع إجــراؤه في خطوط مترو 
أنفــاق لندن األربعة2.

9 Saudi Arabia: Transport and Logistics Opportunities, Saudi Arabia General Investment Authority, September 2016
10 Saudi youth anxious to see progress on prince’s reform plan, Financial Times, 27 July 2017
11 Do we really need smart cities? TechRadar, 20 March 2016
12 Definitions and overviews, Smart Cities Council, accessed April 2018
13 Smart Cities: Background paper, UK Department for Business Innovation and Skills, October 2013

14 Smarter Cities: New cognitive approaches to long-standing challenges, IBM, accessed April 2018
15 Definitions and overviews, Smart Cities Council, accessed April 2018
16 Pedestrian SCOOT system, TRL, accessed April 2018
17 Smart Cities – What’s In It For Citizens? Juniper Research, 12 March 2018
18 Smart Cities – What’s In It For Citizens? Juniper Research, 12 March 2018

http://www.worldhighways.com/sections/key-projects/features/worlds-largest-bridge-deck-for-kaia-expansion/
https://www.ft.com/content/50503280-618f-11e7-8814-0ac7eb84e5f1
https://www.techradar.com/news/world-of-tech/future-tech/do-we-really-need-smart-cities-1316958
https://smartcitiescouncil.com/smart-cities-information-center/definitions-and-overviews
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/246019/bis-13-1209-smart-cities-background-paper-digital.pdf
https://www.ibm.com/smarterplanet/us/en/smarter_cities/overview/
https://smartcitiescouncil.com/smart-cities-information-center/definitions-and-overviews
https://trl.co.uk/projects/pedestrian-scoot-system
https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/singapore-best-performing-smart-city-globally-study-10038722
https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/singapore-best-performing-smart-city-globally-study-10038722
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ومــن املرجح تشــغيل هذه املدن الجديدة 
باســتخدام ســبع أنواع من التقنية يرى البنك 

الدولــي أنها ســتحقق تحوالً في طريقة 
 توفيــر الخدمــات للمواطنين19. وهذه 

هي: التقنيات 

شــبكات الجيــل الخامس، التي من   .1
املتوقع أن تصبح أســرع من شــبكات 

الجيــل الرابع للمحمــول بنحو 60 ضعًفا 
ومن املتوقــع توفرها بحلول 2020.

بلوكتشــين، وهي تقنية مالية تســمح   .2
بالتخلص من الوســطاء، مثل أســواق 
األوراق املاليــة التــي تؤدي حالًيا دور 

الضامــن، عند إجراء املعامالت20. 
الــذكاء الصناعي، ويســتخدم حالًيا   .3

في هونغ كونغ وشــنغهاي وســيدني 
ونيويــورك لتوفير مواقف ذكية للســيارات 

وزيــادة فعالية الطاقــة في البنايات.
املركبــات ذاتيــة القيادة، والتي من   .4
املتوقــع أن يكــون لها أثر هائل في 

العقــود القادمة. وتشــير األبحاث إلى 
إمكانيــة الجمع بين ســيارات األجرة 

ذاتيــة القيادة وأنظمة الســكك الحديدية 
الســريعة داخل املناطق الحضريــة لتقليل 
عدد الســيارات فــي املدينة بنحو 2190% .

أقمــار صناعية فائقة الصغر الستكشــاف   .5
الفضــاء بتكلفة منخفضة، التي ســتكون 

العنصر األساســي في تشــغيل 20 
مليــار غرض متصل، وتتوقع شــركة غارتنر 

اســتخدامها بحلول عام 222020 .  

االستدالل بالســمات البيولوجية،   .6
ممــا قد يحقق زيادة ســريعة في عدد 

األشــخاص الذين يمكنهــم إثبات هويتهم 
 حــول العالم وبالتالــي الحد من االحتيال 

والفساد. والفقد 
طائــرات بدون طيار، وعنــد دمجها بالذكاء   .7

الصناعــي يمكن اســتخدامها ألداء كل 
شــيء تقريًبا مــن توصيل الطرود وحتى 
املهمــات الخطيرة مثــل فحوص الصيانة 

على األســطح أو األبراج

إن التحديــات املســتمرة للحياة في الحضر 
تحظــى بكثير من االهتمام في الشــرق 

األوســط، وخاصة اململكة العربية الســعودية 
التي تــؤدي فيها دورًا محوريًا. 

وفــي آيار/مايو 2018، اســتضافت اململكة 
أول مؤتمــر دولي ألنســنة املدن في جامعة 

طيبــة في املدينة، وُعقــد املؤتمر للبحث 
في “الطرق الحديثة لتشــييد املســاحات 
العامــة ومراكز املدن واألحياء لتحســين 

املناطــق الحضرية وجــودة الحياة بها، 
كــي تصبح املدن أماكــن مريحة ومالئمة 

للعيش23.” 

حــرص كبار الخبــراء واألكاديميين من جميع 
أنحــاء العالم على التوجــه إلى اململكة 

العربية الســعودية للمشــاركة في املؤتمر. 
وفــي ضوء اإلعالن عن إنشــاء مدينة نيوم 
قبل ســبعة أشــهر فقط من املؤتمر، فإن 

حرصهــم ليس غريًبا.

 نيوم - مدينة ســعودية ذكية 
لريادة عاملية

تسعى اململكة العربية السعودية إلى دفع 
عجلة برنامج التنوع االقتصادي والتحديث، 

ولكن مشروع مدينة نيوم حظي باهتمام 
كبير لم يتكرر إال مع أقل القليل من 

املشروعات األخرى.

كشف سمو ولي العهد األمير محمد بن 
سلمان النقاب في تشرين األول/ أكتوبر 2017 

عن خطط البالد لبناء مدينة ذكية عاملية 
ُتعرف باسم نيوم.

ســتمتد املدينة على مساحة قدرها 10,230 
ميــل مربع وتمتــد بين اململكة العربية 
الســعودية واألردن ومصر )وهو موقع 

كبيــر بمــا يكفي لبناء 37 مدينة في حجم 
ســنغافورة24(، ومن املقرر أن تكون نيوم 

مركزًا للتكنولوجيا املتطورة ألســرع الصناعات 
نمــًوا فــي العالم. وقع االختيار على هذا 

املوقع اإلســتراتيجي لالستفادة من طرق 
التجــارة في البحــر األحمر وخليج العقبة وقناة 

الســويس، كما أن هناك جســر جديد - جسر 
امللك ســلمان - للربط املباشــر بين اململكة 

العربية السعودية ومصر.

وبالنسبة السم املدينة، حرصت اململكة 
على اختيار اسم يعكس طموحاتها: فقد 

اشُتق اسمها من الكلمة اليونانية neo والتي 
تعني جديد، وكلمة مستقبل العربية.

في حزيران/يونيو 2017، تم تعيين الســيد/ 
كالوس كلينفيلــد، الرئيس 

التنفيذي الســابق لشركة 
ســيمنز، في منصب الرئيس 

التنفيذي ملشروع نيوم. 
ويعــود له الفضل في حصول 

املشــروع على هذا الزخم 
الكبير قبل تســليمه إلى 

الســيد نظمي النصر في تموز/
يوليو 2018.

ويقول سمو ولي العهد 
األمير محمد بن سلمان 

“سوف نبني املدينة من 
الصفر.” “سنوفر فيها طائرات 

بدون طيار ونجعل منها مركزًا 
لتطوير علم الروبوت. نريد 

ابتكار شيء مختلف. نيوم مكان للحاملين 
الذين يريدون صنع عالم جديد، وشيء 

استثنائي25.”

يتم تمويل املشــروع بالشراكة بين صندوق 
االســتثمارات العامة السعودي ومجموعة 
من املســتثمرين العامليين بتكلفة تبلغ 

500 مليــار دوالر أمريكــي، وبهذا ُتعد املدينة 
واحدة من أهم الدعائم اإلســتراتيجية للتنوع 

االقتصــادي في البالد. تركز املدينة على 
تسع قطاعات اقتصادية: 

الطاقة واملياه  .1
التنقل  .2

التقنيات الحيوية  .3
الغذاء  .4

التصنيع املتطور  .5
اإلعالم  .6
الترفيه  .7

الخدمات التقنية والرقمية  .8
املعيشة )اإلسكان والتربية والرعاية    .9

الصحية وغيرها(  

وعن طريق زيادة قوة اململكة العربية 
السعودية في هذه القطاعات التسع، تشير 

التقديرات الرسمية إلى أنه بإمكان مدينة 
نيوم املساهمة بما يصل إلى 100 مليار 

دوالر أمريكي في الناتج املحلي اإلجمالي 
للسعودية بحلول 2030، وُيصبح نصيب الفرد 

من الناتج املحلي اإلجمالي هو األعلى 
في العالم26 – ويرجع الفضل في ذلك جزئًيا 
إلى استخدام الروبوتات واألتمتة الستبعاد 

الوظائف الروتينية التي يشغلها حالًيا 
العاملون ذوو املهارات املنخفضة27.

وفي بيانه أثناء مؤتمر اإلعالن عن مدينة نيوم، 
كشف ولي العهد محمد بن سلمان عن مزيد 

من التفاصيل حول الطريقة التي ستعمل 
بها هذه املدينة الذكية املستقبلية - والتي 

يمكن لحوالي %70 من سكان العالم الوصول 
إليها خالل ثماني ساعات. وقد ذكر قائاًل28:

“تشمل التقنيات املستقبلية لتطوير 
مدينة نيوم مزايا فريدة، يتمثل بعضها في 

حلول التنقل الذكية بدًءا من القيادة الذاتية 
وحتى الطائرات ذاتية القيادة، األساليب 

الحديثة للزراعة وإنتاج الغذاء، الرعاية الصحية 
التي تركز على اإلنسان وتحيط به من أجل 

رفاهيته، الشبكات املجانية لإلنترنت الفائق 
السرعة أو ما ُيسمى بـ”الهواء الرقمي”، 

التعليم املجاني املستمر على اإلنترنت 
بأعلى املعايير العاملية، الخدمات الحكومية 
الرقمية املتكاملة التي تتيح كافة الخدمات 

للجميع بمجرد اللمس، معايير جديدة لكود 
البناء من أجل منازل خالية من الكربون، 

وتصميم إبداعي ومبتكر للمدينة يحفز على 
املشي واستخدام الدراجة الهوائية تعززها 

مصادر الطاقة املتجددة. 

كل ذلك سيخلق طريقة جديدة للحياة يأخذ 
بعين االعتبار طموحات اإلنسان وتطلعاته، 

وتطبيق أحدث ما توصلت إليه أفضل 
التقنيات العاملية.”

1 5 Smart Cities Case Studies,, Urban Tide,  
 8 December 2014

2 Ten Reasons Why Barcelona is a Smart City,  
 VilaWeb, 26 February 2014

تقليل االزدحام باالســتعانة 
بنظام صف الســيارات 

الذكي في برشــلونة
وفًقا لشركة Urban Tide، فإن 40% 

من االزدحام املروري في مناطق وسط 
املدينة ينتج عن بحث السائقين عن 

أماكن إليقاف سياراتهم1. وكما هو الحال 
مع أي مدينة كبيرة، كانت برشلونة ُتعاني 
من تكدس خانق للسيارات، ولكنها اتخذت 

إجراء حاسًما تجني ثماره اآلن.

فعن طريق تركيب أجهزة استشعار في 
مساحات إيقاف السيارات في جميع 

أنحاء املدينة، تمكنت من استخدام 
تطبيق على الهاتف الذكي لتزويد 

السائقين بمعلومات متجددة لحظة 
بلحظة عن األماكن املتوفرة.

وقد كان لهذه الخطوة العديد من 
التأثيرات البارزة: مثل تقليل الوقت الضائع، 

وتحسين انسياب املرور، والحفاظ على 
البيئة من خالل تقليل استخدام الوقود 
والحد من التلوث السمعي. كما وفرت 

“بيانات حول أنماط إيقاف السيارات، 
ملساعدة املسؤولين في تحسين إدارة 

التنقل داخل املدينة2.”

19 Top 7 disruptive technologies for cities, The World Bank, 12 April 2018
20 Top 7 disruptive technologies for cities, The World Bank, 12 April 2018
21 Creating Future Cities with Self-Driving Vehicles, Urban Redevelopment Authority of Singapore,  
 26 November 2017

22 Gartner Says 8.4 Billion Connected “Things” Will Be in Use in 2017, Up 31 Percent From 2016,  
 Gartner, 7 February 2017
23 KSA’s Madinah to host 4-day international conference on ‘humanizing cities’, Arab News,  
 26 April 2018

24 Saudi Arabia’s Neom: Oasis or Sand Castle? Bloomberg, 24 October 2017
25 Saudi Arabia’s new city, Neom, a mecca for robots, The Washington Times, 24 October 2017 
26 Neom fact sheet, Discover Neom, accessed April 2018
27 Saudi Arabia’s new super city: Fast facts, Fox Business, 24 October 2017

28 Neom – The Destination for the Future, Discover Neom, 24 October 2017

http://blogs.worldbank.org/sustainablecities/top-7-disruptive-technologies-cities
http://blogs.worldbank.org/sustainablecities/top-7-disruptive-technologies-cities
https://www.ura.gov.sg/Corporate/Resources/Ideas-and-Trends/Creating-Future-Cities-with-Self-Driving-Vehicles
https://www.gartner.com/newsroom/id/3598917
http://www.arabnews.com/node/1290191/saudi-arabia
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-10-24/saudi-arabia-s-neom-oasis-or-sand-castle
https://www.washingtontimes.com/news/2017/oct/24/saudi-arabias-new-city-neom-mecca-robots/
http://www.neom.com/
https://www.foxbusiness.com/features/saudi-arabias-new-super-city-fast-facts
http://www.neom.com/
https://www.youtube.com/embed/6-bYWLzem08?ecver=2
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كيف ســتعمل مدينة نيوم؟
لقــد كان الطموح الذي دفــع للتخطيط 

ملدينة نيوم غير مســبوق. فســيتم 
إنشــاء املدينة في منطقة حرة مســتثناة 

مــن أنظمة وقوانيــن اململكة االعتيادية، 
كالضرائــب والجمــارك وقوانين العمل. 

تــم تطبيــق هذا النموذج بنجــاح في منطقة 
الشــرق األوسط وشــمال أفريقيا وتركيا، 
ولكن نيوم ســرعان ما ســتصبح املدينة 

األكبــر فيها. وهو ما ســوف يمنحها القوة 
والحريــة لضمان “النمــو وتحقيق ثروات 

للمنطقــة واملســتثمرين واملواطنين29.”

يبلغ متوســط ســرعة الرياح في املنطقة 
10.3 متــر في الثانية30 كمــا أنها غنية 

باملصادر الشمســية ما يتيــح للمدينة 
االعتمــاد الكامل علــى الطاقة املتجددة. 

أمــا أنظمــة النقل بهــا، فمن املقرر أن تكون 
“خضــراء %100” و”ذاتية التشــغيل”31، بينما يمتد 
التــزام املدينة بتحقيق مســتوى عاملي من 

جودة الحياة ليشــمل التعليم واإلســكان 
الصحية. والرعاية 

تأســس مفهوم مدينة نيوم على ســتة 
أساسية: محاور 

اإلنســان أوالً: تهدف املدينة إلى   .1 
خلــق “مجتمع مثالــي” يتمتع بظروف 

مريحة. عيش 
ظروف املعيشــة واملواصالت الصحية:   .2
ســيتم بناء املدينة بحيث تشــجع على 

املشــي وركوب الدراجات، كما سيتم 
اســتخدام التقنيات املتطورة لتأســيس 

“بنيــة تحتية للمواصــالت ال مثيل لها32.” 
خدمات التشــغيل الذاتي: ســوف تكون   .3

املدينــة األولى فــي تقديم “حكومة 
إلكترونيــة” - نظام مــدار آلًيا لتقديم 

الخدمــات الحكومية.
التحــول الرقمي: ســوف توفر املدينة   .4

شــبكة لإلنترنت فائقة الســرعة وتعليم 
علــى اإلنترنت - وكالهمــا مجاني تماًما 

- لجميــع املواطنيــن من خالل مبادرة 
الرقمي.” “الهواء 

االستدامة: سوف تستخدم املدينة الطاقة   .5

املتجددة فقط وسوف تحرص على أن 
تكون “املباني خالية من الكربون33.”

التصميم اإلبداعي: ســوف تشجع   .6
املدينــة على اســتخدام تقنيات ومواد 

جديــدة لضمان قدرتهــا على تلبية 
متطلباتها املســتقبلية.

وكما أكد ســمو ولي العهد الســعودي 
األمير محمد بن ســلمان، فســوف يتم 

التركيز على اســتخدام الــذكاء الصناعي 
والروبــوت والطائرات ذاتيــة القيادة، بينما 
لن نجد محالت الســوبر ماركت بشــكلها 

املعتاد. وبدالً من ذلك، فســوف ُتســتخدم 
األتمتة في توصيل املشــتريات مباشــرة 

إلــى املنازل عند الحاجة إليها. وقد تفســر 
جميــع هذه الطموحات الســبب الذي دفع 

املحلليــن الفنييــن إلى تســمية نيوم “بمدينة 
املنشطات34.”

ملتزمــون بالتطور إلى نموذج املدن 
الذكيــة في جميع أنحاء اململكة

وفًقا للمعهد امللكي للمســاحين القانونيين، 
“فــإن قطاعات الطاقة واملياه والنقل من 
أهــم القطاعات في املدن الذكية35.” وُتعد 

جميــع هذه القطاعات الحيوية جزًءا من “البنية 
 األساســية للحياة” والتي يمتلك فيها 

عبد اللطيف جميل خبرة عاملية واســعة. 

يعتقــد عمر املاضي، املدير العام التنفيذي 
في عبد اللطيف جميل لالســتثمارات، أن هذه 

اإلمكانــات قد تؤدي دورًا محوريًا في خارطة 
اململكة نحو التقدم.

 وقال املهندس عمر املاضي: “كانت 
عبد اللطيف جميل في قلب الحراك 

االقتصادي السعودي منذ أكثر من ستة 
عقود. وقد شهدت أعمالنا تطورًا وتنوًعا 

ملحوًظا إذ أننا نعمل اآلن في قطاعات العمل 
السبع التي تسهم في البنية األساسية 

للحياة. وفي مسيرتنا لخدمة مجتمعنا، 
استعنا بمعرفة وخبرات عاملية وطورنا من 

مهارات املواطنين السعوديين وعززنا من 
جودة الحياة في البالد. إننا فخورون بهذه 

اإلنجازات، ولن نتوانى عن بذل ما في وسعنا 
لتوفير مستقبل أفضل للجميع.”

“تدعــم عبد اللطيــف جميل أهداف رؤية 
اململكــة 2030 دعًما غير مشــروط. تتمتع 

نيــوم بإمكانــات تجعلها في مصاف املدن 
األذكــى فــي العالم - ونحن جاهزون ألداء 

دورنا في املســاعدة فــي تنفيذ هذا 
املذهل.” املشروع 

وإضافــة إلى املزايــا الهائلة من موقع 
املدينــة بالقرب مــن اململكة العربية 

الســعودية ومصر واألردن، فســوف تخلق 
نيــوم فرًصــا هائلة للمســتثمرين الدوليين نظرًا 

ألنها تســتقطب الخبــرة العملية واملعرفة 
الكيفيــة التكنولوجية بهــدف تحويل الرؤية 

إلى واقع ملموس.

ومن بين املؤسســات العاملية التي تشــجع 
التحــول نحو املدن الذكية مؤسســة املدن 

الجديــدة وهي مجموعة غيــر ربحية تعمل 
بهــدف “إيجاد مدن أكثر شــمولية وتواصاًل 
وذات منــاخ صحي وحيــوي36.” كما تنظم 

أجنــدة متجددة مــن املعارض واملؤتمرات 
والحلقات الدراســية في جميــع أنحاء العالم، 

وتجمــع الخبراء واملبدعيــن من العديد من 
املجــاالت الرائدة التي ُتعد أساســية ملفهوم 

الذكية. املدينة 

وفي فعالية “مدن على الطريق” الثالثة التي 
عقدتها املؤسسة في تشرين الثاني/ نوفمبر 

2016 في طوكيو، قال السيد/ حسن جميل: 
“يمثل التنقل في الحضر عاماًل مهًما في 
تمكين املدن من املساهمة في التقدم 

االقتصادي واالجتماعي والبيئي. ُتبنى 
املدن حول وسائل النقل: ولهذا من الضروري 

دراسة طريقة عمل وسائل النقل في 
املدينة، وطريقة بناء الطرق، وتصميم حركة 

املواصالت داخلها. التنقل الحضري والسالمة 
عنصران محوريان في عملية التخطيط للمدن 

في اململكة العربية السعودية.”

واليــوم، تصبح هذه األولويات أكثر أهمية من 
ذي قبــل، فمن املتوقع أن تقلل تكنولوجيا 
املرور الذكية، على ســبيل املثال، من حركة 

املــرور في نيوم بنحو %25 وتقلل من 
االختناق بنحو 3740%. 

من خالل االســتثمار في فهم التخطيط 
الحضري والصناعات الرئيســية مثل الطاقة 

والنقل واملياه والتي تشــكل “البنية 

األساســية للحياة”، تعمل عبد اللطيف جميل 
علــى تعزيز عالقاتها وبناء الخبرات التي 

تمكنها من االســتعانة في اململكة بالعلوم 
املتطورة وتســاعد في خلق مستقبل نابض 

بالحيــاة يعتمد على التكنولوجيا ملدنها. 

شــريك جدير بالثقة ملستقبل أكثر ذكاء
لطاملــا دعمت عبد اللطيف جميل جهود 

اململكة العربية الســعودية لتحقيق التنوع 
االقتصادي واالســتدامة والنمو. وعملت على 

مدى ســبعة عقود على توفير مستقبل 
أفضل لجميع املواطنين الســعوديين، كما أن 
التزامهــا طويل األمد بجعل املدن أكثر مالئمة 

للعيش أمر واضح.

ومــع الخطط بانتهــاء املرحلة األولى من 
 مشــروع نيوم بحلول عام 2025، فإن 

عبــد اللطيف جميل متحمســة لإلمكانيات 
التي ســيوفرها املشــروع. وبالفعل فقد صرح 

ســمو ولي العهد األمير محمد بن ســلمان 
قائــالً: “هذا املشــروع ليس مكانًا ألي 

مســتثمر أو أي شــركة تقليدية. املشروع 
فقــط للحاملين الذين يريدون خلق شــيء 

جديــد في هذا العالم38.”

من خالل عبد اللطيف جميل لالســتثمارات، 
ومبادرتهــا املتفانية لجذب تمويل القطاع 

الخاص الجديد إلى االقتصاد الســعودي، 
تســعى عبد اللطيف جميل لتحقيق 

طموحها لتصبح الشــريك االستثماري األكثر 
ثقة في البالد. 

وقــد عّلَق عمر املاضــي، كبير املديرين 
التنفيذيّيــن في شــركة عبــد اللطيف جميل 

لالســتثمار، قائــالً: “تلتزم عبــد اللطيف جميل 
لالســتثمارات بدفع االســتثمار األجنبي 

املباشــر في البنية األساســية السعودية. 
ومــن خالل اختيار الصناعات الرئيســية التي 

تســهم في اململكة العربية الســعودية 
ومنطقة الشــرق األوسط وشــمال أفريقيا 

وتركيــا اقتصاديًا واجتماعًيــا ونمائًيا والدعوة 
لهــا، فإن عبد اللطيف جميل لالســتثمارات 

قد تســاعد في دفــع عجلة التقدم خالل 
الســنوات 50 املقبلة.”

“إن تركيزنــا ينصب على القطاعات الناشــئة 
والواعــدة، حيث تتمتع الفــرص بإمكانية 

التوســع املســتدامة، مما يجعلنا الشريك 
املفضــل ألي كيان كبيــر يرغب في القيام 

بنشــاط تجاري في هــذا الجزء من العالم.”

ومــن خالل الجمع بيــن التجارب العاملية 
والخبرة املحلية واســتناًدا إلى ســجل 
نجاحاتهــا فــي مجال النقل واألراضي 

والعقــارات والطاقة والخدمــات البيئية، تفخر 
عبــد اللطيف جميل لالســتثمارات بتقديم 

يد العون للمســتثمرين ملســاعدتهم على 
االســتفادة من التطــورات املثيرة في البالد 

وتحقيــق أقصى اســتفادة من إمكانات 
طموحــات املدينة الذكيــة في اململكة.

ملعرفــة املزيــد، تفضل بزيارة املوقع 
.www.alj.com اإللكتروني 

نيوم باألرقام
التكلفة املتوقعة: 500 مليار دوالر أمريكي  •

املساحة املستهدفة: 26,500 كيلو متر مربع  •
موعد اكتمال املرحلة األولى: 2025  •

إمكانية وصول %70 من سكان العالم إليها في   •
أقل من 8 ساعات بالطائرة

468 كم من الشواطئ البكر  •
10 درجات مئوية أقل من متوسط درجة الحرارة   •

في دول مجلس التعاون الخليجي
يقدر مساهمتها في الناتج املحلي اإلجمالي   •
السعودي 2030 بنحو 100 مليار دوالر أمريكي

29 Neom: New Way, New Era, Discover Neom, accessed April 2018
30 Neom fact sheet, Discover Neom, accessed April 2018
31 Neom: New Way, New Era, Discover Neom, accessed April 2018
32 Neom fact sheet, Discover Neom, accessed April 2018

33 Neom fact sheet, Discover Neom, accessed April 2018
34 “A smart city on steroids” – what will it be like to live in Saudi Arabia’s $500bn digital oasis, Neom? 
 Verdict, 4 November 2017 
35 Smart cities, Royal Institution of Chartered Surveyors, 2 February 2017

36 Our Mission, New Cities Foundation, accessed April 2018
37 Neom: New Way, New Era, Discover Neom, accessed April 2018
38 Saudi Arabia seeks new economy with $500 billion business zone with Jordan, Egypt,  
 Reuters, 24 October 2017

“إن التنوع في اقتصاد اململكة العربية السعودية هو أحد التطورات الرئيسية التي 
سوف تشهدها البالد في السنوات املقبلة. فقد بدأ املستثمرون الدوليون بالفعل 

في مالحظة اإلمكانات الكبيرة ملشروعات مثل نيوم، وتستعد عبد اللطيف جميل 
لالستثمارات ملساعدة الشركات العاملية الطموح في فهم الفروق الدقيقة والفرص 

التي يقدمها اقتصاد اململكة املنتعش.”

 عمر املاضي 
 الرئيس التنفيذي لشركة عبد اللطيف 

جميل للطاقة في اململكة العربية السعودية

https://www.alj.com/en/
http://www.neom.com/
http://www.neom.com/
http://www.neom.com/
http://www.neom.com/
http://www.neom.com/
https://www.verdict.co.uk/neom-saudi-arabia-city-future/
http://www.rics.org/uk/knowledge/glossary/smart-cities/
https://newcities.org/about/
http://www.neom.com/
https://uk.reuters.com/article/uk-saudi-economy-city/saudi-arabia-seeks-new-economy-with-500-billion-business-zone-with-jordan-egypt-idUKKBN1CT1BM


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

مجلة عبد اللطيف جميل
الصيف 2018

من-اليسار-لليمين: خافيير هويرجو، كبير مسؤولي االستثمار بشركة FRV؛ وأمينة عدوان؛ ورافائيل بنجوميا األب، رئيس المجلس االستشاري لمؤسسة جامعة IE؛ ودانيال ساجي فيال، الرئيس التنفيذي لمجموعة FRV؛ وخافيير دي سيندرا، عميد 
.IE ؛ وجيفري غيرارد العضو المنتدب لمؤسسةIE كلية الحقوق بجامعة

سمو ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان يلتقي 
الملك فيليب السادس ملك إسبانيا

إعالن الفائزين بأحدث 
FRV منح

سيحظى طالبان من األردن واملكسيك 
بفرصة ملواصلة تعليمهما في جامعة 

Instituto de Empresa املرموقة )IE( في 
سيغوفيا بإسبانيا، وذلك بعد انضمامهما 

للقائمة املتزايدة للمستفيدين من برنامج 
املنح الدراسية الذي تديره شركة فوتوواتيو 

 رينيوابل فينتشرز )FRV( وشركة عبد 
اللطيف جميل للطاقة، وذلك في إطار التزام 
عبد اللطيف جميل للطاقة باملساهمة في 

النهوض باملجتمعات التي تعمل بها. 

 وقــد اُختير الطالبــان لالنضمام لبرنامج 
منــح القادة الشــباب املوهوبين بعد 

منافســة حامية مع بقيــة املتقدمين 
والذيــن نجحــوا جميًعا في إبهــار لجنة الحكام 

بمســتواهم املتميز.

وقد حصلت الدارســة األردنية أمينة عدوان 
على املنحة فيما يتعلق بمشــروع FRV في 

األردن والذي يحمل اســم مفرق 2 )بطاقة 
65 ميجا وات تيار مســتمر(، بينما ســيحصل 

الدارس املكســيكي الذي سُيعلن عن 
اســمه قريًبا فيما يتعلق بمحطة بوتوســي 

للطاقة الشمســية )بطاقة 342 ميجا وات 
تيار مســتمر( في والية سان لويس دي 

باملكسيك. بوتوسي 

وفي أثناء البرنامج الدراســي للطالبين 
في جامعة IE، والذي ســيمتد ألربعة 

أعــوام ويحصالن في نهايته على درجة 
علمية، ســتتكفل املنحتان بجميع تكاليف 

تدريبهما وتعليمهما، شــاملة املصروفات 
الدراســية وتكاليف اإلقامة واملواد الدراسية 

واالنتقاالت والوجبات.

وقــد صــرح روبرتو دي دييغو أروزامينا، الرئيس 
التنفيــذي لعبــد اللطيف جميل للطاقة، قائالً: 
“ينفذ برنامج منح القادة الشــباب املوهوبين 

إحدى أولوياته الرئيســة وهي التزامنا 
باملســاعدة في تنمية املجتمعات التي 

نعمل بها.

تفخــر عبد اللطيــف جميل بتاريخها العريق في 
دعم ريــادة األعمال والتعليم والتدريب في 
الشــرق األوسط وخارجه، بما في ذلك منح 

تويوتا- معهد ماساتشوســتس للتكنولوجيا 
)MIT( ومعمل عبــد اللطيف جميل العاملي 

.MIT في معهد )J-WEL( للتعليــم

وقــد أعلنــت هذه الجوائز مؤخرًا عقب زيارة 
ولي العهد الســعودي األمير محمد بن 

سلمان إلى إسبانيا.

“نحن نعطي الشــباب املوهوبين، بمن فيهم 
شــباب الشرق األوسط، الفرصة إلتمام دراستهم 

في جامعة ذات مســتوى رفيع بما يســاعدهم على 
التعلم واكتساب املهارات.”

 روبيرتو دي دييغو أروزامينا 
المدير التنفيذي لعبد اللطيف جميل للطاقة
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 مختبر جميل ملكافحة الفقر 
في معهد ماساتشوستس 

للتكنولوجيا يطلق مبادرة لتعزيز 
 فرص الالجئين في الحصول 

على التعليم العالي 

اآلن أصبحت مواصلة التعليم العالي في مجاالت تحليل 
البيانات واقتصاد التنمية أمرًا متاًحا لالجئين حول العالم، وذلك 
بفضل املبادرة الرائدة لعقد شراكة بين فريق برامج املاجستير 
املصغر في مختبر جميل ملكافحة الفقر )J-PAL( في معهد 
ماساتشوستس للتكنولوجيا )MIT( ومركز مبادرة التحرك من 

.)ReACT( أجل الالجئين

ويهدف هذا التعاون الجديد إلى تمكين الالجئين من خالل 
التدريب الذي يساعدهم على االستفادة من معارفهم املحلية 

واكتساب قدرات فنية، ليصبحوا خبراء في مجال اقتصاديات 
التنمية والسياسات العامة.

يحصل الطلبة الذين يتم اختيارهم على رعاية من مبادرة التحرك 
من أجل الالجئين لاللتحاق ببرنامج املاجيستير املصغر في 

معهد MIT لدراسة تحليل البيانات واالقتصاد وسياسات التنمية 
)DEDP( في هذه املؤسسة العلمية املرموقة. 

تجمع برامج املاجستير املصغر بين التعليم على اإلنترنت 
وورش العمل التي ُتعقد وجًها لوجه وفرص التدريب مدفوعة 

األجر وذلك لتمكين الالجئين من النهوض بأنفسهم في املجالين 
التعليمي واملهني على نحو سهل وميسور التكاليف. وبرامج 
املاجستير املصّغر هي برامج متخصصة في التعليم األكاديمي 

واملهني، معتمدة من منصة MITx – منصة التعليم الرقمي 
التابعة ملعهد MIT - وتسمح للملتحقين بها بالتقدم الحًقا 

بطلب انتساب إلى برنامج ماجستير كامل في معهد MIT أو 
في جامعات أخرى. 

ويهدف مختبر جميل ملكافحة الفقر )J-PAL( من خالل هذه 
الجهود املستمرة إلى تزويد الالجئين باألدوات الالزمة للتخطيط 

ملستقبلهم األكاديمي والحصول على فرص عمل. وهو ما 
يدعم في نهاية املطاف رؤية مختبر جميل ملكافحة الفقر 
)J-PAL( التي تسعى لتقليل الفقر من خالل ضمان وضع 

السياسات وإعداد البرامج استناًدا إلى األدلة العلمية.

 وفي سياق متصل، تقول أنا سكريمف، وهي باحثة في 
مرحلة ما بعد الدكتوراه في مختبر جميل ملكافحة الفقر: “نأمل 
أن يكتسب الطلبة الالجئين الذين ُيختارون ملنح مبادرة التحرك 

ألجل الالجئين مهارات فنية قوية وخبرة مهنية مثمرة في 
مجال وضع السياسات باالستناد إلى األدلة العلمية، ونأمل أن 

يتمكنوا من تطبيق ما تعلموه في مجتمعاتهم.”

حسن جميل في مخيم الزعتري للالجئين في األردن

“التعليم والتعلم هما أساس أي مجتمع قوي، ولهذا فإن توفير فرص املشاركة في 
برامج املاجستير املصّغر في معهد MIT ُيعد لبنة أساسية يمكن االستناد إليها في 

إعادة بناء مجاالت التعليم والعمل لالجئين حول العالم.”

“تبني هذه املبادرة على الدعم الذي قدمناه في مجال ريادة األعمال وعلوم الكومبيوتر 
للالجئين في األردن؛ وهذه املبادرة الجديدة هي جهد مشترك بالتعاون ما بين مختبر 

جميل ملكافحة الفقر، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ومبادرة التحرك ألجل 
الالجئين، لتكون إضافة نوعية جديدة في مجال تعزيز فرص الالجئين، وتوسيع الفرص 

املتوفرة لهم وتذليل الصعوبات التي تواجههم في الحصول على التعليم العالي.”

حسن جميل، رئيس مجتمع جميل باململكة العربية السعودية

اضغط هنا ملعرفة املزيد عن الشراكة بين برامج املاجستير 
املصغر ومبادرة التحرك ألجل الالجئين. 

http://react.mit.edu/page/about-react-hub
https://www.youtube.com/embed/LxbmV9AKrfc?ecver=2
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سانجاي إي سارما؛ أستاذ الهندسة الميكانيكية 
ونائب رئيس مجتمع التعليم المفتوح بمعهد 

)MIT( ماساتشوستس للتكنولوجيا

إطالق شرارة 
نهضة عاملية 
في التعليم: 

عام على البدء
مــع احتفال معمل عبــد اللطيف جميل العاملي 

للتعليم بمعهد ماساتشوســتس للتكنولوجيا 
)MIT( بمرور عام على إنشــائه في أيار/مايو 2018، 
حاورت مجلة فتح اآلفاق األســتاذ ســانجاي سارما، 

نائــب رئيس معهــد MIT للتعليم املفتوح، عن أول 12 
شــهرًا من عمر املعمل وأهدافه للمســتقبل.

 مــا تقييمــك ألول عام من عمر معمل 
عبد اللطيــف جميل العاملي للتعليم؟ 

لقد وضعنا ألنفســنا عدة أهداف. كان من ضمن 
هــذه األهــداف الوصول إلى العدد الالزم من الرعاة 

ألنشــطتنا، وقد نجحنــا في ذلك. كما كنا نأمل أيًضا 
في الوصول إلى مســتوى معين من معرفة العالم 

باملعمــل ألنه يمثل جهًدا ســيكون له أثر على التعليم 
فــي العالم، وقــد حققنا تقدًما جيًدا في هذا الصدد. 

وهــذه كلهــا إنجازات نفخــر بها. ولكن لعل أهم ما تحقق 
هــو املحتوى الفكــري الرائع لهذه الجهود، والذي جمع 

بيــن املعاصرة، بمعنى تناوله ملشــكالت حيوية مثل 
مســتقبل العمل، والتأصيــل بمعنى أننا نتناول هذه 
املشــكالت من منظور التفكير التأصيلي املســتند 

إلى العلم. 

هل ســررت باالســتقبال الذي حظي به املعمل 
من املهتميــن بالتعليم في العالم؟ 

نعــم، فقد رأينا اهتماًمــا باملعمل من مختلف أنحاء 
العالم، ومن علقوا على املعمل قالوا إن املشــكالت 

التــي نعمل على حلهــا مهمة لهم جًدا. فلو أخذنا 
مســألة “عالم املســتقبل” مثالً، فقد يظن البعض أنها 

تخــص دول العالــم املتقدم، مثل الواليات املتحدة، 
ولكــن اتضح أنها مهمة أيًضا بالقدر نفســه ملناطق 

أخرى من العالم. 

هــل يمكن أن توضــح لنا بإيجاز أهم التحديات 
التــي تواجه التعليم عاملًيا؟ 

يمكن تناول هذا الســؤال من منظورين أساســيين: 
أولهما ما يكشــفه لنــا العلم عن التعلم، والثاني 
ما يكشــفه لنا التغير في الســمات الديموغرافية 
والتقنيــات، والتقــدم. وكال املنظورين يوضحان لنا 
ضرورة أن يتغير التعليم، على جميع املســتويات. 
فالتعليــم ال بــد أن يــزداد تنوًعا، وال بد أن يكون أكثر 

عمليــة ليجرب املتعلم بنفســه، وال بد أن يكون أيًضا 
تقديمه بأســاليب أكثر مرونة. وكل ذلك يعني أن كل 

جهــة معنيــة بالتعليم تواجه تحديات هائلة. 

هــل هناك جانــب معين من جوانب عمل املعمل 
يشــعرك بالفخر عن هذا العام األول؟ 

نعم؛ فأنا منبهر بتنوع األفراد والدول املشــاركون في 
معمــل عبد اللطيف العاملي للتعليم. كل شــيء 
من املؤسســات األمريكية ذات التمويل الجيد إلى 

املؤسســات التي تعمل في بعٍض من أفقر مناطق 
العالم. والعمل الذي نقوم به يســتطيع أن يصل إلى 

جميع أنحاء العالم. 

ما طموحك للمعمل في األعوام الخمســة أو 
العشرة املقبلة؟

نحتــاج إلى البناء علــى إنجازاتنا التي تحققت حتى 
اآلن وأن نتعمق أكثر في املشــكالت التي نراها. 

فعمــق الفــرص والتحديات التي يواجهها األفراد في 
التعليم ســيتضح لنا أكثر مــع زيادة قاعدتنا البحثية. 

وخطوتنــا التالية التي يملؤنــا الحماس لتحقيقها هي 
تحويل هذه املعرفة إلى فهم ودروس مســتفادة 

جديدة والتوصل إلى طرق جديدة لنشــرها. 

https://www.youtube.com/embed/CsyHSlfRfNw?ecver=2
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 مــا خططك لتطوير عمل معمل 
عبــد اللطيف جميل العاملي 

للتعليم؟
من املبادرات التي ندرســها إعداد 

سلســلة من البودكاست، حتى يمكن 
ألعضاء املعمل االســتماع إليها من أي 

مــكان، ليتابعــوا أوالً بأول ما يحدث على 
نحو يجمع بين الســهولة والراحة. فمن 
األســاليب التي أؤمن بها جًدا “الصدفة 

املوجهة” في االكتشــافات. فعندما 
نتابع أفضل األســاليب من مختلف أنحاء 

العالم، ســتبدأ عقولنا في ربط األمور 
ببعضهــا ممــا يهيئ الفرصة للتوصل إلى 

أفكار جديدة ومتنوعة. ولهذا الســبب نريد 
أن نوفر شــبكة مهولة من املعلومات 

والدروس املســتفادة حتى يفهمها 
العاملــون في املجال ونأمل أن يؤدي 

ذلــك لتوصلهم إلى أفكار جديدة. 

ما مــدى أهمية دعم مجتمع جميل 
ملســاعدتكم على تحقيق هذه 

األهداف؟
باإلضافة إلــى توفير ما نحتاجه للتحرك، 
فإن مجتمــع جميل أكثر الكيانات التي 

تدعمنــا وًدا وقربًا. فهذا الصباح مثالً، 
تلقيت رســالة تتعلق بجهة آسيوية 
نحــاول إقامة عالقات معها. وأجمل 

ما في الرســالة أنها ليســت من قبيل 
“الســالم عليكم، يسرني أن أقدم لكم 
فــالن.” بــل كان األمر أكثر عمًقا من ذلك. 

“هناك مشــروع، وهذا تحليل له. فهل 
ترون أن هذا يمكن أن يناســب بعض 

املشــروعات التي تنفذونها؟” فمجتمع 
جميل ال يقدم مجرد مســاعدة، بل يقدم 
مســاعدة منتقاة بعناية ومستندة إلى 

معلومــات وفيرة، ولذلك فإنها تكون 
دائًما مساعدة مهمة. 

هــل هناك فرص للتعاون مع معامل 
 عبــد اللطيف جميل األخرى في 

معهد MIT؟
 هناك تكامل تام بين معامل 

 .MIT عبد اللطيف جميل األخرى هنا في
فمعمل عبد اللطيف جميل ملكافحة 

الفقر متخصص في األبحاث وتقديم 
الخدمات ومعمل عبد اللطيف جميل 

لألمن املائي والغذائي العاملي 
متخصص في األبحاث، ومعمل عبد 

اللطيف جميل العاملي للتعليم 
متخصص في التعليم. وبطبيعة الحال، 
فإن تركيزنا على التعليم له مكان في 

املعملين اآلخرين. وهناك روابط طبيعية 
 بيننا تفتح الطريق أمام شبكة غنية 

 من اإلمكانيات. وهذا أمر مثير جًدا. 
وفي األسبوع التالي، سنعقد حلقة 

دراسية عبر اإلنترنت ألعضاء معمل 
عبد اللطيف جميل العاملي للتعليم 

 ملناقشة نشرة السياسات التي 
أصدرها معمل عبد اللطيف جميل 
 ملكافحة الفقر مؤخرًا تحت عنوان 

 ”Roll Call: Getting Children into School“
مع فريــق معمل عبد اللطيف جميل 

الفقر. ملكافحة 

أعلنت عبــد اللطيف جميل عن برنامج 
دعــم يضم مجموعة من املبادرات 

الجديدة التي سيســتفيد منها ذوي 
االحتياجــات الخاصة في اململكة العربية 

الســعودية ملساعدتهم على الحصول 
علــى وظائف وفرص للتدريب.

ومن بين هذه املبادرات:

أنــت القائد: يهدف البرنامج إلى   •
تمكيــن ذوي االحتياجات الخاصة من 
العمــل في مجال النقل عن طريق 
توفير ســيارات مجهزة خصيًصا لهم 
ال تتطلب قيادتها ســوى استخدام 

اليدين فقط، مع املســاعدة في 
التمويل لشراء السيارات. 

برنامــج تاجر: يهدف البرنامج إلى   •
مســاعدة ذوي االحتياجات الخاصة في 

بدء أنشــطة تجارية صغيرة في مراكز 
التســوق. كما يوفر البرنامج أداة تجارة 

إلكترونيــة صديقة لذوي االحتياجات 
الخاصة تســاعدهم في إنشاء أعمال 

خاصة بهم.

التدريــب املهني: يهــدف البرنامج   •
إلــى التكفــل بقيمة البرامــج التدريبية 
املهنيــة ملســاعدة ذوي االحتياجات 
الخاصــة على اكتســاب خبــرة عملية، 

وذلــك بالتعاون مــع أكاديمية 
نفيســة شمس.

فــرص املالعب: بالتعاون مع   •
باب رزق جميل، ســوف يحصل ذوي 

االحتياجــات الخاصة على فرصة للعمل 
في نقاط البيع داخل االســتادات في 

الفعاليــات الرياضية الجماهيرية. 

برنامــج عضد: يتيح هذا البرنامج   •
لجميع الشــركات تقديم التبرعات 
لســداد قيمة الدورات التدريبية أو 

شــراء سيارة ركوب أو تكلفة العالج. 

يوقد تم اســتعراض برنامج دعم ذوي 
االحتياجــات الخاصة في فعالية أُقيمت 

في مستشــفى عبد اللطيف جميل 
للتأهيــل الطبي في جدة. ويهدف 

البرنامــج إلى دعم أهداف رؤية اململكة 
2030 لتمكيــن ذوي االحتياجات الخاصة 

لضمان اســتقاللهم ودمجهم في 
املجتمــع بوصفهم أفراًدا فاعلين فيه.

وفي هذا اإلطار، قال الســيد/ رويد 
 الصــواف، نائب املدير العام 

لعبد اللطيــف جميل للحلول املهنية 
للســيارات واإلكسسوارات: “توفير فرص 
متســاوية للجميع - رجاالً ونساًء، شبابًا 

وشــيوًخا - هو أهم أهداف رؤية اململكة 
العربية الســعودية 2030. ومن خالل 

اإلعالن عن هذه املبادرات، فإننا نســهم 
بفعالية في مســاعدة ذوي االحتياجات 

الخاصــة في الحصول على الفرص 
نفســها التي نأمل أن يحظى بها الجميع.”

تدابير جديدة لدعم الباحثين عن عمل 
من ذوي االحتياجات الخاصة

رويد الصواف، نائب المدير العام لشركة عبد اللطيف جميل للحلول االحترافية للمركبات وملحقاتها )يسار( وأحمد كثيري من عبداللطيف جميل لالستثمارات )يمين(، يقدمان عرضاً لعبد 
الكريم العتيبي، أحد المستفيدين من البرنامج في إطالقه.
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1 Green light for crown prince-led Saudi privatization program, Arab News, 25 April 2018
2 Saudi Crown Prince approves Privatization Program, Saudi Gazette, 25 April 2018
3 Saudi targets $11 billion non-oil revenues by 2020, CPI Financial, 25 April 2018

برنامج 
التخصيص 

سيؤتي ثماره
أقرت اململكة العربية السعودية في األسابيع القليلة 

املاضية خطة برنامج التخصيص الكبير، واملعروفة باسم 
خطة التنفيذ 2020، والذي ُينتظر أن يحقق زيادة في 

 فرص العمل ويؤدي إلى دخول أحدث التقنيات 
العاملية للمملكة.

وقد أطلق البرنامج مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية 
الذي يرأسه سمو ولي العهد األمير محمد بن سلمان،

وُيعد مرحلة مهمة في سعي اململكة لتحقيق أحد أبرز 
أهداف استراتيجية التنمية في رؤية 2030: تعزيز دور القطاع 

الخاص بوصفه قاطرة لتنويع االقتصاد في جميع أنحاء 
اململكة. 

وبموجب رؤية 2030، تهدف اململكة العربية السعودية 
إلى زيادة إسهام القطاع الخاص في إجمالي الناتج 

املحلي من %40 إلى %65. ووفًقا ملا جاء في الرؤية:

“وسنعمل ... على تنمية اقتصادنا وتحسين جودة خدماتنا 
من خالل خصخصة بعض الخدمات الحكومية وتحسين 

بيئة العمل واستقطاب أفضل الخبرات واالستثمارات على 
مستوى العالم واستغالل موقعنا االستراتيجي الفريد 

في إنشاء حلقة وصل بين القارات الثالث.”

وتسعى خطة التنفيذ 2020 إلى تطبيق إصالحات 

ومبادرات الخصخصة في مجاالت البنية األساسية والطاقة 
واملياه والنقل واالتصاالت والبتروكيماويات والتمويل. 

ويتناول نطاق الخطة ثالثة ركائز أساسية :
وضع األطر التشريعية والتنظيمية التي تسمح   •

بتحقيق تقدم في الخصخصة.
مساعدة املؤسسات املناسبة على تنفيذ الخصخصة   •

وذلك بإنشاء “مؤسسات مختصة بتنفيذ السياسات.”
تحديد املواعيد النهائية واإلشراف على تنفيذ   •

الخصخصة.

وهناك أحد عشر هدًفا آخرين غير مباشرين ، مثل جذب 
االستثمار األجنبي املباشر وتسهيل الحصول على 

الخدمات الصحية، تم وضعها أيًضا ويدعمها تطبيق خطة 
التنفيذ 2020.

وقد أشاد بالبرنامج الكثير من كبار الشخصيات في عالم 
 األعمال من مختلف أنحاء العالم ورحبوا به واعتبروه 

عالمة أكيدة على أن اململكة العربية السعودية ترحب 
برجال األعمال.

ويأمل املسؤولون أن يحقق تنفيذ هذه املبادرة 11 مليار 
دوالر أمريكي من اإليرادات غير النفطية بحلول عام 2020 . 

وذكر مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية في بيان له أن:
“مبادرات البرنامج سُتنفذ مع الوضع في الحسبان 

مصالح جميع املستفيدين مع تعزيز عدالة الصفقات 

مع القطاع الخاص. وسيؤدي البرنامج إلى زيادة الرقابة 
على مقدمي الخدمات لضمان حصول املستفيدين على 

أفضل الخدمات.”

وفي املرحلة األولى، سيستهدف التنفيذ 10 قطاعات، 
تشمل الصحة واإلسكان والتعليم والحج والعمرة. كما 

دارت تكهنات من فترة طويلة عن خصخصة النوادي 
السعودية اململوكة للدولة.

وُتعد خطة التنفيذ 2020 أحدث حلقة في سلسلة من 
اإلصالحات االقتصادية واالجتماعية التي تهدف لتحقيق 
تحول في اململكة العربية السعودية وتعزيز مكانتها، 
على مستوى الشرق األوسط وشمال أفريقيا وعلى 

الساحة العاملية، على مدى العقود املقبلة.

وبصفتها من أكثر الشركاء محل الثقة في اململكة العربية 
السعودية، ستواصل عبد اللطيف جميل لالستثمارات 

بذل الجهود لدعم إصالحات الحكومة الرشيدة وطموحاتها 
لتحقيق مستقبل أفضل لكل مواطن. ومع املكانة 
املتميزة لعالماتنا التجارية ودرايتنا التامة باألسواق 

وعالقاتنا اإلستراتيجية التي تمتد في جميع جوانب عالم 
األعمال، سنستغل تراثنا وفهمنا للمملكة لتشجيع 

الشركات من مختلف أنحاء العالم على االستفادة من 
فرص االستثمار والتنمية في اململكة.

http://www.arabnews.com/node/1290976/saudi-arabia
http://saudigazette.com.sa/article/533494/SAUDI-ARABIA/Saudi-Crown-Prince-approves-Privatization-Program
http://cpifinancial.net/news/post/44840/saudi-privatisation-programme-%20targets-11-billion-non-oil-revenues-by-2020
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معمل عبد اللطيف جميل 
العاملي للتعليم يحتفل بعام 

من نشر التميز في التعليم

احتفــل معمل عبد اللطيف جميل 
العاملــي للتعليم )J-WEL( بالذكرى 

األولى إلنشــائه في أيار/مايو 
املاضــي، مع وعد بمواصلة العمل 

من أجــل إصالح التعليم وتحقيق 
تحول بــه في مختلف أنحاء العالم.

ويقــع مقر املعمل في معهد 
للتكنولوجيا   ماساتشوستس 

 )MIT( ويحصــل على التمويل من 
 هبة ســخية من السيد محمد 

 MIT عبــد اللطيف جميل، أحد خريجي
في عام 1978، ويهدف إلى تشــجيع 
التميــز في التعليم األولي والعالي 

وكذلــك التعلم في أماكن العمل.

وعلــق الدكتور فيجاي كومار، الرئيس 
التنفيــذي للمعمل، على هذه 

املناســبة قائالً: “هذه ليست سوى 
البدايــة، وقد كان عاًما مثيرًا أوضح 

لنا الفرصــة الهائلة املتاحة لتحقيق 
تطوير مؤثــر للتعليم عاملًيا والجهد 

الكبير املطلوب لذلك.”

وقد أقر الســيد رافايل ريف، رئيس 
 معهــد MIT، بدور معمل 

عبــد اللطيف جميل العاملي 
للتعليم في مســاعدة املعهد على 

تحقيق “أكبــر طموحاتنا أال وهو تعليم 
أكبر عدد ممكن من البشــر على 

مستوى العالم.” 

وقد أشاد السيد فادي محمد جميل، 
رئيس مجتمع جميل، بأول 12 شهرًا 
من عمر املعمل، وعّلَق قائالً: “نحن 

نعي تماًما أهمية إحداث تحول 
في مجال التعليم واملعرفة على 

كافة املستويات، وتزويد األفراد 
من الشباب ومن هم في سن 

العمل باملهارات والقدرات الالزمة 
للمستقبل، وبالتالي ستعمل 

املدارس، والجامعات، والبيئات 
التعليمية، وأصحاب العمل معًا 

لتحقيق هدف مشترك. وتشمل 
الشرائح املستهدفة التي يركز عليها 

معمل عبداللطيف جميل العاملي 
للتعليم )J-WEL( املتعلمين في 

البلدان النامية، واملحرومين من 
التعليم مثل النساء والفتيات، 
والنازحين والالجئين الذين تتزايد 

أعدادهم، والقوى العاملة التي تحتاج 
إلى املعرفة واملهارات في مجال 

العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، 
والرياضيات.”

وقد اســتضاف املعمل تجمعين 
ألعضائــه في حرم معهد MIT، أطلق 

 عليهما اســم “أسابيع معمل 
عبــد اللطيف جميل العاملي 

للتعليــم.” وقد حضر كل واحد منهما 
أكثــر مــن 220 ضيًفا من 30 بلًدا. وقد 

قــدم املعمل أيًضا منًحا قاربت 
قيمتهــا 500 ألف دوالر أمريكي 

ألعضــاء هيئة التدريس في معهد 
MIT لتمويــل االبتكار واألبحاث في 

التعليم. مجال 

وصرح ســانجاي سارما نائب رئيس 
معهــد MIT للتعليم املفتوح قائالً: 
“يتحــول معمل عبد اللطيف جميل 
للتعليم العاملي ســريًعا إلى ذراع 

معهــد MIT لتحقيق التحول املرجو 
فــي التعليم في مختلف أنحاء 

العالــم، وال يقتصر ذلك على مجال 
التعلم الرقمي، بل يشــمل أي نوع 
من التغيير نســعى لتحقيقه في 

التعليم.” مجال 

ســانجاي إي سارما؛ أســتاذ الهندسة الميكانيكية 
ونائــب رئيس مجتمــع التعليم المفتوح بمعهد 

)MIT( ماساتشوســتس للتكنولوجيا

 فادي محمد جميل 
رئيس مجتمع جميل الدولية

https://www.youtube.com/embed/CsyHSlfRfNw?ecver=2
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نستكشف معكم التجارة 
املتنامية بين اململكة العربية 

السعودية ومنطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا وتركيا 

بأكملها وأسواق الشرق األقصى 

عيون على 
الشرق

مقدمة
منــذ عقد مــن الزمان، كان العالم يصارع الحتواء 

التحديــات التي ترتبــت على األزمة املالية العاملية 
والتــي لم تتــرك دولة، إال أقل القليل، إال وأثرت فيها، 

ووصفها صندوق النقد الدولي بأنها أســوأ أزمة ركود 
عاملية منذ ثالثينات القرن العشــرين1.

أما اليوم، فقد بدأت الثقة تعود إلى األســواق.

فإجمالــي الناتــج املحلي العاملي الحقيقي من 
املنتظر أن يزيد بنســبة %3.2 في 2018 و%3.1 في 

20192. ففي اســتبيان أجراه بنك اإلمارات لالســتثمار، 

ذكــر %65 مــن األفراد أصحاب أعلى ثروات صافية في 
دول مجلــس التعــاون الخليجي أنهم يعتقدون أن 
وضع االقتصاد العاملي يتحســن أو مســتقر3. كما 

وصــف البنــك الدولي عام 2017 بأنه كان “أقوى بكثير 
مــن املتوقــع4”، بينما أعرب صندوق النقد الدولي عن 

اعتقــاده أن “االقتصــاد العاملي ما يزال ُيبدي زخمًا 
واسع النطاق5.”

ولكن ما زالت هناك بعض نذر الخطر في الســاحة 
التجاريــة العاملية، وخاصــة مع قلق الكثيرين من وجود 

رئيس للواليات املتحدة يعتنق سياســات تقوم 
على الحماية ورد الفعل الذي قد تثيره سياســاته 

تلــك. ومن بين الجهات الكثيــرة القلقة تأتي منظمة 
التجــارة العامليــة )WTO(، والتي ترى أن “زيادة اللجوء 

إلى إجراءات تعكس سياســة تجارية تقييدية وما 
يترتــب عليها من حالة من عدم اليقين بين الشــركات 

واملســتهلكين يمكن أن يؤدي إلى دورات من 
االنتقــام يكون لها أثــر كبير على التجارة العاملية 

ومخرجاتها6.”

ومع ذلك، ما زالت هناك طرق إســتراتيجية للنجاح 
متاحة أمام االقتصادات املســتعدة لتنويع عالقاتها 

وتركيز طاقاتها باتجاه الشــرق. والكثير من دول 
مجلــس التعــاون الخليجي أقامت عالقات وثيقة ال 
تزداد إال متانة مع الشــرق األقصى. فقد ذكرت جريد 

الواشــنطن بوســت أن7 “هذه العالقات املتزايدة، والتي 
ال تحظــى في معظمهــا بانتباه كبير، بين الخليج 
وآســيا يمكن أن تعيد تشــكيل األنماط الجغرافية 

السياسية والعالقات.”

ويتوقــع املنتــدى االقتصادي العاملي للصين، القوة 
العظمى في الشــرق، أن تحل محل الواليات املتحدة 

بصفتهــا القــوة االقتصادية املهيمنة في العالم 
بحلول عام 20308. وذكر املنتدى أن “سياســة الصين 
القائمــة على تعزيــز قدراتها وإقامة عالقات اقتصادية 
مــع الكثير من الــدول جعلت الدول األخرى “تنظر إليها 

على أنها شــريك ومستثمر دولي مهم.”

وقد بادرت اململكة العربية الســعودية منذ زمن 
طويــل بإقامة عالقات تجاريــة وثيقة مع الصين، جعلت 

من الصين أكبر مصّدر للســلع إلى اململكة وثاني 
أكبر ســوق لصادرات اململكة. ويحتل املركز الرابع 

دولة أخرى من دول الشــرق األقصى هي ســنغافورة9.
وفي عام 2014، أشــارت مجلة اإليكونيميســت إلى 

أن اململكة العربية الســعودية “صاحبة القدرة األكبر 
علــى تغيير ديناميكيات االســتثمار في منطقة دول 
مجلــس التعــاون الخليجي، ويرجع ذلك بقدر كبير إلى 

املشــروعات الكبرى العديــدة التي تخطط لها وتتطلب 
تمويــاًل خارجًيا كبيــرًا وخطوات إضافية باتجاه تحرير 

االقتصاد”، وأن “االســتثمارات الصينية في اململكة 
تنمو بمعدل سريع10.”

وال شــك أنه باملبادرة الصينية الطموحة “الحزام 
والطريق” التي تهدف لربط 70 دولة في آســيا 

وأفريقيا وأوروبا وأوقيانوســيا عن طريق خطوط 
جديدة للســكك الحديدية والشــحن11، فإن الصين تظهر 

عزمها على إنشــاء طرق جديدة للتجارة تناســب القرن 
الحادي والعشرين.

ولكــن ما أثر العالقــات التجارية التي تمضي بخطى 
واســعة بين اململكة العربية السعودية ودول 

منطقة الشــرق األوسط وشمال أفريقيا وتركيا، 
التي تنمو ســريًعا، والقوى الشــرقية بما فيها الصين 

واليابان وكوريا ومجموعة اآلســيان، وخاصة ســنغافورة 
وماليزيا، على تدفق االســتثمارات في املســتقبل 

بين الشــرق األوسط والشرق األقصى؟

1 Press Release: Statement by the IMF Mission to the Russian Federation, International Monetary Fund, 1 June 2009
2 Strong trade growth in 2018 rests on policy choices, World Trade Organization, 12 April 2018
3 2018 GCC Wealth Insight Report, Emirates Investment Bank, accessed May 2018
4 Global Economy to Edge Up to 3.1 Percent in 2018 but Future Potential Growth a Concern, The World Bank, 9 January 2018
5 Global Economy: Good News for Now but Trade Tensions a Threat, International Monetary Fund, 17 April 2018
6 Strong trade growth in 2018 rests on policy choices, World Trade Organization, 12 April 2018
7 The Gulf states are turning to Asia in a big way. Here’s why it matters. The Washington Post, 21 April 2017
8 Why China could lead the next phase of globalization, World Economic Forum, 22 November 2016
9 Saudi Arabia: Trade Statistics, Global Edge, accessed May 2018
10 GCC Trade and Investment Flow, The Economist Intelligence Unit, 2014
11 Inside ‘Belt and Road,’ China’s mega-project that is linking 70 countries across Asia, Europe and Africa, Business Insider, 31 January 

https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/14/01/49/pr09193
https://www.wto.org/english/news_e/pres18_e/pr820_e.htm
http://www.eibank.com/assets/pdf/GCC_Wealth_Insight_Report_2018.pdf
http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/01/09/global-economy-to-edge-up-to-3-1-percent-in-2018-but-future-potential-growth-a-concern
https://blogs.imf.org/2018/04/17/global-economy-good-news-for-now-but-trade-tensions-a-threat/
https://www.wto.org/english/news_e/pres18_e/pr820_e.htm
https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2017/04/21/the-gulf-states-are-turning-to-asia-in-a-big-way-heres-why-it-matters/?noredirect=on&utm_term=.cf59550612ef
https://www.weforum.org/agenda/2016/11/china-lead-globalization-after-united-states
https://globaledge.msu.edu/countries/saudi-arabia/tradestats
http://perspectives.eiu.com/sites/default/files/GCC%20Trade%20and%20investment%20flows.pdf
http://uk.businessinsider.com/what-is-belt-and-road-china-infrastructure-project-2018-1/#belt-and-road-is-a-massive-trade-and-infrastructure-project-that-aims-to-link-china-physically-and-financially-to-dozens-of-economies-across-asia-europe-africa-and-oceania-1
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“نحن ندعم دخول املزيد من املنتجات غير النفطية من الدول العربية إلى السوق الصيني، وسنواصل تطوير 
هيكل التجارة وندفع من أجل التنمية املستدامة والثابتة للتجارة الثنائية. وسنعزز تبادل اآلراء والتشاور بين 

سلطات التجارة الصينية والعربية، ونستكمل مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الصين ومجلس التعاون 
الخليجي من أجل توقيع اتفاقية التجارة الحرة قبل املوعد املحدد17.”

 فينسنت هس لو 
رئيس مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ

ملزيد من االزدهار في الشــرق األوسط
يرى فينســنت هس لو، رئيس مجلس تنمية 
تجــارة هونغ كونغ )HKTDC( أن مبادرة الحزام 

والطريــق الصينيــة يمكن أن يكون لها فوائد 
غير مســبوقة لألسواق الداخلة ضمنها، 

وقــد ذكــر قائالً: “توفر املبادرة فرص تنموية 
هائلة لالقتصادات كلها، ســواء املتقدمة أو 

الناشــئة، في العالم كله12.”

ووفًقــا ملا ذكرتــه صحيفة الجارديان البريطانية 
فإن “الحزام” هو “سلســلة من املمرات البرية 

التي تربط الصين بأوروبا عبر آســيا الوســطى 
والشرق األوسط13.” 

ففــي حزيران/يونيو املاضي، تجمع أكثر من 
ثالثة آالف من املســؤولين الحكوميين 

وقــادة األعمــال من 51 دولة في مركز هونغ 
كونــغ للمؤتمرات واملعارض لحضور القمة 

الثالثــة ملبادرة الحزام والطريق. وتهدف خطط 
مبادرة الحــزام والطريق إلى “تعزيز التعاون 
االقتصادي والترابط من خالل مشــروعات 

عمالقة لتطوير البنى األساســية14.” وُينظر 
إلى هذه الخطط على أنها إشــارة على عزم 

الصين الجاد على ترســيخ عالقاتها االقتصادية 
بالدول األخرى، ســواء القريبة أو البعيدة عنها. 

وهذه األخبار تبدو جيدة لدول منطقة الشــرق 
األوسط وشــمال أفريقيا وتركيا، وخاصة 

مجموعــة دول مجلس التعاون الخليجي 
ذات القوة االقتصادية الكبيرة. وقد كشــفت 

الصين في أول ورقة سياســات لها عن 
العالــم العربي في كانون الثاني/يناير 2016، 
أن التجارة بين الشــرق األوسط وبكين زادت 
بنســبة %600 خالل العقد الذي انتهي في 

عــام 201415، لتصــل في ذلك العام إلى 230 
مليار دوالرًا أمريكًيا16. كما اســتعرضت الورقة 

أيًضــا بعًضــا من أبرز املجاالت التي يمكن أن 
تحقق فوائد أكبر للشــرق األوسط على 

املدى املتوسط والبعيد.

وتعــد زيادة الروابط التجاريــة بين الصين 
والشــرق األوســط أحد ثالثة أسباب، باإلضافة 

إلــى فرص النمو في مختلف أنحاء الشــرق 
األوســط وشــمال أفريقيا وسياسة الصين 

االقتصاديــة التي تقــوم على “االنطالق نحو 
 BMI Research العامليــة”، دفعت مركز 

للتنبؤ بأن اســتثمار الصين في أســواق 
البنى األساســية في الشــرق األوسط 

وشــمال أفريقيا سيســتمر في الزيادة في 
القادمة18.  السنوات 

وقد أقر معهد الشــرق األوسط بهذه 
التغيرات، وأكد أن الصين هي أكبر شــريك 

تجــاري للمنطقــة وأن تنمية العالقات التجارية 
مــع الــدول العربية “من أهم أولويات الصين” 
وذلك ملضاعفــة تجارتها مع املنطقة إلى 

600 مليــار دوالر بحلول عام 202019.”

والعالقة بين الشــرق األوسط والصين 
عالقة تقــوم ركائزها على االحترام املتبادل 

والراحــة والواقع االقتصادي. وقد عبرت 
اإليكونيميســت عن ذلك بقولها “الصين تولى 

وجهها شــطر الغرب، والدول العربية تولي 
وجهها شــطر الشرق”، وذكرت أن واردات الصين 
النفطية من الشــرق األوسط ستتضاعف من 

ثالثــة مالييــن برميل يومًيا في 2015 إلى 6 
مالييــن برميل يومًيا في 203520.

ما وراء الصين
ومع كل ما ســبق عن عالقة الصين بالشــرق 
األوســط، إال أن عالقات دول مجلس التعاون 

 الخليجي بالشــرق األقصى ال تتوقف 
عن الصين.

فاليابان مثاًل تســتورد %76 من النفط من 
اململكة العربية الســعودية واإلمارات العربية 
املتحــدة والكويت، وقد وصلت قيمة التجارة 
املتبادلــة بيــن اليابان ودولة اإلمارات 51 مليار 

دوالر في 201421. 

عزمت اململكة العربية الســعودية على 
نشــر رســالتها، مما دفعها إلى امُلشاركة في 

العديد من املبادرات التجارية والدبلوماســية 
الدولية عالية املســتوى خالل ربيع عام 

2017، باإلضافــة إلى املضّي في التعديالت 
التشــريعية العملية ووضع السياسات 

الذكية. االستراتيجية 

وفي عام 2017، أعلنت إندونيســيا أيًضا عن 
خططها لزيادة عالقاتها التجارية مع الشــرق 

األوســط، ويتمثل طموحها في زيادة صادراتها، 
بخــالف النفط والغاز، إلى دول مجلس 

التعــاون الخليجي بمقدار %5.6 )3.49 مليارات 
دوالر( وذلك من خالل إطالق سلســلة من 

البرامج الحكومية ووضع أهداف ربع ســنوية 
واإلعالن عنها22.  

وباملثل، فقد بدأ ســريان اتفاقية التجارة 
الحرة بيــن مجلس التعاون الخليجي 

وســنغافورة )GSFTA( منذ خمس سنوات 
في أيلول/ســبتمبر 201323. كما توجد عالقات 

قوية بيــن دول مجلس التعاون الخليجي 
وكوريــا الجنوبية. فوفًقا لتقرير صادر عن 
معهد الشــرق األوسط، وصلت صادرات 

كوريا إلــى دول مجلس التعاون الخليجي 
17.8 مليــار دوالر في عام 2013، جاء في 

مقدمتها الســيارات والصلب واملاكينات 
واإللكترونيات24.

ومن املؤشــرات على العالقات املتزايدة بين 
الشــرق األوسط والشرق األقصى ما لخصه 

تقرير، صادر عن معهد األبحاث الفرنســي 
 ،)IFRI( املتخصــص في العالقات الدولية

توصــل إلــى أن صادرات دول الخليج إلى اليابان 
وكوريــا الجنوبية والصين والهند تزيد عن 

ثالثــة أضعاف صادراتها إلى الواليات املتحدة 
واالتحاد األوروبي، والرقم مرشــح للزيادة حتى 

نهاية هذا العقد25. 

ويبدو هذا النمو في التجارة بين الشــرق 
األوســط والشرق األقصى بوضوح تام في 

الشكل التالي26:

اململكة العربية الســعودية تتصدر 
الريــادة في العالقات التجارية

بالنســبة للمملكة العربية السعودية، فإن 
زيــادة الروابط مع الصين واالقتصادات األخرى 

في الشــرق األقصى ضرورة اقتصادية ال 
غنى عنها. ومع مواصلة ســمو ولي العهد 
األمير محمد بن ســلمان للدفع باتجاه تنفيذ 
اإلصالحــات الطموحة بعيدة األثر الواردة في 

رؤيــة 2030، والتي تضع التنوع االقتصادي 
محورًا أساســًيا لها، فإن هناك تفاؤالً متزايًدا 
وإيمانـًـا باإلمكانيــات التي يمكن أن تتحقق 

بالتوسع شرًقا.  فينسنت هس لو 
رئيس مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ

الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في لقاء مع سمو ولي عهد 
المملكة األمير محمد بن سلمان في 31 آب /أغسطس 2016

12 Belt and Road: From Vision to Action, The 2nd Belt and Road Summit, 11 September 2017
13 The $900bn question: What is the Belt and Road initiative? The Guardian, 12 May 2017
14 The Middle East is the Hub for China’s Modern Silk Road, Middle East Institute, 15 August 2017
15 Is China pivoting towards the Middle East? World Economic Forum, 4 April 2017
16 The great well of China, The Economist, 18 June 2015
17 Full text of China’s Arab Policy Paper, Xinhuanet, 13 January 2016
18 China Set To Expand MENA Market Share, BMI Research, 11 January 2017
19 The Middle East is the Hub for China’s Modern Silk Road, Middle East Institute, 15 August 2017
20 The great well of China, The Economist, 18 June 2015

21 Japan-GCC: A renewable partnership, Gulf News, 29 February 2016
22 Indonesia Targets 5.6% Export Increase to GCC, Ministry of Foreign Affairs Republic of Indonesia, 
 1 June 2017
23 Gulf Cooperation Council-Singapore Free Trade Agreement comes into force on Sept 1,  
 The Straits Times, 1 September 2013
24 Korea and the GCC: Reaching a Sustainable Economic Partnership, Middle East Institute, 6 June 2014
25 The GCC States of the Persian Gulf and Asia Energy Relations, IFRI, September 2012.
26 Global Marine Trends 2030, Lloyd’s Register Marine & University of Strathclyde
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وتنــص رؤية 2030 على هدف طموح 
واضــح للمملكة: أن تكون “العمق العربي 

واإلســالمي، وقوة استثمارية رائدة، ومحور 
ربــط القارات الثــالث.” كما ترغب اململكة أيًضا 
في زيادة االســتثمار األجنبي املباشــر من 8 
مليــارات دوالر في 2017 إلى 18.6 مليار دوالر 

بحلــول عام 282020. وبحلول عام 2030، تهدف 
اململكة إلى أن يزداد االســتثمار األجنبي 

املباشــر من %3.8 من إجمالي الناتج املحلي 
إلى %5.7 منه29.

“إن انفتــاح اململكة على التجارة واألعمال 
ســيزيد انتاجيتنا وسيساعدنا في رحلتنا 

ليصبــح اقتصادنا أحد أكبر االقتصادات في 
العالم. ... وســنهيئ بيئة جاذبة للمســتثمرين 
املحليين واألجانب على حد ســواء، لنكسب 

ثقتهــم في مرونة اقتصادنا الوطني 
وإمكاناته الواعدة30.” 

وفــي مختلف أنحاء اململكة، هناك أدلة 
ملموســة على التزام الحكومة بطموحاتها 

املســجلة في رؤية 2030. فما بين إنشاء 
مطــار جديد في مطار القنفذة، إلى 

التوســعات في مطار امللك عبد العزيز 
الدولــي بجدة والتــي تبلغ تكلفتها 7.2 مليار 

دوالر، إلى زيادة القدرة االســتيعابية للنقل 
الجوي وزيادة ســنوية قدرها %21 في القدرة 

االســتيعابية مليناء امللك عبد اهلل31، فإن 
الســعودية تتحرك بخطى واثقة لتصبح مركزًا 

عاملًيا للخدمات اللوجســتية.

“ولتحقيــق االســتفادة الكاملة من هذه 
االســتثمارات، فإننا نخطــط للعمل مع 

القطــاع الخاص والدخول في سلســلة 
جديدة من الشــراكات الدولية إلتمام مشــاريع 

البنيــة األساســية وتحســينها وربطها على 
املســتوى الداخلي والخارجــي عبر الحدود. 
فمشــغلي النقل الجــوي والبحري وغيرهم 

ســيجدون التشــجيع والتحفيــز لتحقيق 
االســتفادة الحدود. فمشــغلي النقل الجوي 

والبحري وغيرهم ســيجدون التشــجيع 
والتحفيــز لتحقيــق االســتفادة القصوى من 

قدراتهــم وذلك بإرســاء عالقات وصالت 
متينــة راســخة مع مراكز التجــارة الحالية 

وكذلــك فتح طرق تجارية جديدة. وســيدعم 
ذلــك موقعنــا كبوابة لوجســتية مميزة إلى 

الثالثة32.” القارات 

نقطة محورية لالســتثمار األجنبي 
املباشر

يوًما بعد يــوم، تصبح اململكة العربية 
الســعودية وجهة أساسية لالستثمار األجنبي 
املباشــر. وألن اململكة أحد أبرز أعضاء مجلس 

التعــاون الخليجــي، فإنها توفر ميزة الوصول 
إلى أســواق كل دولة من الدول األعضاء 

األخرى دون جمارك.

وتســتفيد الشركات التي تستثمر في 
اململكة العربية الســعودية من عدة مزايا 

ماليــة، منهــا عدم وجود أي ضريبة على الدخل 
أو املبيعــات أو ضريبــة عقارية. كما يتمتع 

املســتثمرون األجانب بأن ضريبة الشركات ال 
تتجــاوز قيمتهــا %20 من إجمالي األرباح و5% 

ضريبة خصم من املنبع، وأي خســائر يمكن 
“ترحيلهــا إلى مــا ال نهاية للخصم من الضرائب 

في املستقبل”3334.

في عام 2017، ُعين سعادة املهندس/ إبراهيم 
العمر محافًظا للهيئة السعودية العامة 

لالستثمار )SAGIA(، والذي يضع ضمن أولوياته 
مواصلة تعزيز جاذبية اململكة لالستثمار على 

املستوى الدولية، وقد ذكر قائال35ً:

“عندما نلتقي في SAGIA باملســتثمرين 
األجانب ممن ليســوا على دراية باململكة، 

غالًبا ما يترك اللقاء لديهم مشــاعر من 
الدهشــة واالنبهار بفضل ما شاهدوه 

وسمعوه عند مناقشــة التغيرات التحويلية 
الجاريــة في ضوء رؤية 2030.

وانطالًقا من ردود أفعال املســتثمرين، فإنه 
من املحتمل أن يكون هؤالء املســتثمرون 

قد قدموا إلى الســعودية بتصور واحد 
وغادروا بتصوٍر مختلف.

“يصل عدد سكان مملكتنا إلى ما يقرب 
من 32 مليون نسمة تصل أعمار ما يزيد عن 
نصفهم إلى ما دون الخامسة والعشرين، 

ويزيد معدل النمو السكاني بما يقارب 2.5% 
سنويًا. يرتكز هذا السوق القوي القائم على 

املستهلك على نسب عالية نسبًيا من 
القوة الشرائية مقارنًة بأقراننا في املنطقة.

“كما تقدم اململكة العربية الســعودية 
قاعدة للمســتثمرين ُيمِكُنهم من خاللها 

الوصول إلى ســوق أكبر يصل عدد 
املســتهلكين فيه إلى ما يقرب من 1.5 مليار 
مســتهلك في بعٍض من أكثر أســواق العالم 

نمًوا وال يفصله عن اململكة ســوى رحلة 
جوية مدتها خمس ســاعات من الرياض.”

وقد حققت اململكة العربية الســعودية 
حتى اآلن اســتفادة من عالقتها الوثيقة 

متعــددة الجوانب مع الصين، والتي كانت 
تســتند في البداية إلى السياســة الخارجية ثم 
امتدت ركائزها لتشــمل عالقات اقتصادية تزداد 

رســوًخا36. ففي عام 2017، مثالً، قاد صاحب 
الســمو امللك سلمان بعثة تجارية إلى 

الصيــن، ترتب عليهــا توقيع اتفاقات اقتصادية 
وتجاريــة تزيــد قيمتها عن 65 مليار دوالر37. 

وقد كشف تحليل مجلة اإليكونيميست أن 
التدفق التجاري املتبادل بين اململكة والصين 

يزيد عن حجم التجارة بين اململكة والواليات 
املتحدة ، والتي طاملا كانت ُتعد أقوى 

حلفاء اململكة في الغرب، على املستويين 
االقتصادي والسياسي. وال شك أن البحرين 

ومصر وإيران واململكة جميعهم يستوردون 
من الصين أكثر من أي دولة أخرى38، ولكن 

اململكة انضمت إلى إيران وعمان في ارتفاع 
صادراتها إلى الصين أكثر من أي دولة أخرى39.

كمــا توجــد عالقات متينة مع بعض القوى 
الكبرى األخرى أيًضا في الشــرق. فهناك مثاًل 
“رؤية الســعودية اليابان 2030” وهي اتفاقية 

رســمية لتعزيز التعاون االقتصادي الثنائي بين 
الدولتيــن. وفــي ربيع عام 2017، التقى صاحب 

الســمو امللك ســلمان بن عبد العزيز رئيس 
الوزراء الياباني، شــينزو آبيه، في طوكيو 

للتوقيــع على االتفاقية.

وتســتند العالقات بين السعودية واليابان 
على مزيج من رؤية الســعودية 2030 

وإســتراتيجية اليابــان للنمو، والتي أعلن عنها 
في 2013 وبعدها بثالث ســنوات حددت ثالث 
متطلبــات لتحقيق األهداف الطموحة الواردة 

فيها، وكان أول هذه املتطلبات “التوســع 
اإلســتراتيجي في األسواق الواعدة40.”

كما أن هناك اســتثمارات أخرى تجري مع 
الشــركاء في الشرق. ففي بداية 2017، 

خصصت شــركة أرامكو السعودية 7 مليارات 
دوالر لشــراء حصة في مشــروع كبير للتكرير 
والبتروكيماويات مملوك لشــركة بتروناس 

املاليزية. ومن املحتمل أن ُيســتغل املشروع، 
املعروف باســم PRefChem، ليكون منصة 

لالســتثمارات األخرى في جنوب شرق آسيا41.

“اململكة العربية السعودية نقطة التقاء طرق التجارة الدولية الرئيسية 
بين القارات الثالثة: آسيا وأوروبا وأفريقيا. ومن هذا املنطلق، سنستغل 

موقعنا الجغرافي املتفرد لتعظيم مكاسبنا االقتصادية من ذلك، كما سنبرم 
شراكات إستراتيجية جديدة من أجل تعزيز تنمية اقتصادنا، وسندعم الشركات 

السعودية لزيادة صادراتها إلى العالم27.”

سعادة المهندس/ ابراهيم العمر 
)SAGIA( محافظ الهيئة العامة لالستثمار بالمملكة العربية السعودية

27 Vision 2030, Kingdom of Saudi Arabia.
28 Saudi Arabia: An Attractive and Fast-Growing Destination for Foreign Direct Investment, 
 Opening Doors, Summer 2017
29 Vision 2030, Kingdom of Saudi Arabia.
30 Vision 2030, Kingdom of Saudi Arabia.
31 Saudi Arabia: At the heart of global trade routes, Opening Doors, Spring 2018.

32 Vision 2030, Kingdom of Saudi Arabia.
33 Saudi Arabia: An Attractive and Fast-Growing Destination for Foreign Direct Investment, 
 Opening Doors, Summer 2017
34 A vision to become an investment powerhouse, Opening Doors, Winter 2017/18
35 The Middle East is the Hub for China’s Modern Silk Road, Middle East Institute, 15 August 2017
36 The Middle East is the Hub for China’s Modern Silk Road, Middle East Institute, 15 August 2017

37 Is China pivoting towards the Middle East? World Economic Forum, 4 April 2017
38 The great well of China, The Economist, 18 June 2015
39 Saudi Japan Vision 2030, accessed May 2018
40 Saudi Aramco to buy $7 billion stake in Petronas’ RAPID refinery project, Reuters, 28 February 2017

http://vision2030.gov.sa/sites/default/files/report/Saudi_Vision2030_EN_2017.pdf
https://openingdoors.alj.com/en/issue/summer-2017/saudi-arabia-attractive-fast-growing-destination-foreign-direct-investment/
http://vision2030.gov.sa/sites/default/files/report/Saudi_Vision2030_EN_2017.pdf
http://vision2030.gov.sa/sites/default/files/report/Saudi_Vision2030_EN_2017.pdf
https://openingdoors.alj.com/en/issue/spring-2018/saudi-arabia-at-the-heart-of-global-trade-routes/
http://vision2030.gov.sa/sites/default/files/report/Saudi_Vision2030_EN_2017.pdf
https://openingdoors.alj.com/en/issue/summer-2017/saudi-arabia-attractive-fast-growing-destination-foreign-direct-investment/
https://openingdoors.alj.com/en/issue/winter-2017/vision-become-investment-powerhouse/
http://www.mei.edu/content/map/middle-east-hub-china-s-modern-silk-road
http://www.mei.edu/content/map/middle-east-hub-china-s-modern-silk-road
https://www.weforum.org/agenda/2017/04/is-china-pivoting-towards-the-middle-east/
https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2015/06/18/the-great-well-of-china
https://www.mofa.go.jp/files/000237093.pdf
https://www.reuters.com/article/us-saudi-asia-malaysia-petronas-idUSKBN1670PL
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يبدو أن الجمــع بين اإلصالحات التنظيمية 
والجهود الدبلوماســية قد أتى بثمار طيبة 
أيضًا في مكان آخر. ففي فبراير/شــباط من 
العام الجاري، أكدت شــركة بيبسيكو على 

ثقتها في مســتقبل اململكة العربية 
الســعودية من خالل الكشــف عن خطط لفتح 
مصنــع إنتــاج كبير في الرياض. ومن املقرر أن 

يمد املصنع الخليج كله بمنتجات الشــركة 
بدايًة قبل أن يواصل توســعه في املســتقبل. 

وقال ســانجيف تشادا، الرئيس التنفيذي 
لشــركة بيبسيكو في آسيا والشرق األوسط 

وشــمال أفريقيا: “سيصبح املصنع واحدًا من 
أكبر املصانع في مجموعة بيبســيكو على 

مستوى العالم42.” 

وتهدف شــركة سوني، عمالق اإللكترونيات 
العاملي، إلى تعزيز حضورها في الشــرق 

األوســط وأفريقيا، وزيادة أنشطتها بنسبة 20 
باملئــة في 2017 من خالل إطالق مجموعة 

من املنتجات الجديدة ووضع اســتراتيجية 
تجارية متطورة43.

قادة تاريخيون في التجارة بين الشــرق 
األوسط والشرق األدنى

 منــذ 1955، عندما أبرم الســيد 
عبد اللطيف جميل اتفاًقا مع شــركة تويوتا 

اليابانية لصناعة الســيارات ليصبح املوزع 
 الرسمي لســياراتها في اململكة، ظلت 

عبــد اللطيف جميل في صدارة العالقات 
التجارية بين الشــرق األوسط والشرق األدنى. 

 وقد انتقلت رؤية املؤســس، 
عبــد اللطيــف جميل رحمه اهلل، للعاملين في 
عبــد اللطيف جميــل جياًل بعد جيل. وبتحقيق 

قيمة مضافة وتشــجيع التنمية في 
املجتمعات التي تباشــر نشــاطها بها، أقامت 

عبد اللطيف جميل عالقات دولية راســخة مع 
شبكة من الشركاء.

وكانت بدايات الشــركة في أســواق الشرق 
متواضعــة، وتمثلت فــي طلبية أولى 

مكونــة من 4 ســيارات تويوتا BJ مصممة 
للطــرق الوعــرة منذ أكثــر من 60 عاًما. واليوم، 

اســتغلت عبد اللطيف جميــل مكانتها، 
بوصفهــا من كبار موزعي وشــركات البيع 

بالتجزئــة للعديــد من العالمــات التجارية الرائدة 
في عالم ســيارات الركــوب، في تحقيق 

مســاهمة كبرى فــي التنمية االقتصادية 
للمملكة.

وعلى مدار 17 عاًما املاضية، أقمنا مشــروًعا 
مشــترًكا مع شركة دينسو وهي شركة 

يابانيــة أخــرى متخصصة في معدات تكييف 
الهواء والتبريد لســيارات الركوب ونقل 

الطعــام. وباإلضافة إلى تصنيع وتجميع 
مكيفات الهواء لشــاحنات تويوتا هيلكس، 

يتولى املشــروع أيًضا توزيع قطع غيار دينســو 
في مختلف أنحاء شــمال أفريقيا وكذلك 

تصنيع مكيفات هواء الســيارات في تركيا.

 وفي الشــرق أيًضــا، يوفر مركز 
عبد اللطيف جميل في ســنغافورة لعالمة 

DJ لقطــع الغيار، وهي واحدة من ثالثة 
عالمــات تجاريــة مملوكة لنا تعمل في مجال 

قطع غيار الســيارات، الفرصة إلجراء أعمالها 
 ،FBK و P2 للبحــوث والتطوير. أما عالمتا

عالمتــان تجاريتــان مملوكتان لنا في مجال 
قطع الغيار، فتباشــرا نشــاطهما في التصنيع 

مــن مصانع فــي ماليزيا والصين كما يوجد 
 لعبــد اللطيف جميل هناك أيُضا مراكز 

للتوزيــع. وبصفتها رائدة في العالقات بين 
 الشــرق األوسط والشرق األدنى، فإن 

عبــد اللطيــف جميل أيًضا لها عالقات مهمة 
مــع االقتصاد الصيني الهائل.

ففي عام 2018، ستحتفل عبد اللطيف جميل 
للســيارات في الصين بالذكرى العشــرين لبدء 
بيعها لســيارات تويوتا وليكزس بالتعاون مع 

اثنتين من الشــركات الشــريكة لتويوتا في 

 .)GAC )GTMC وشــركة )FAW )FTMS :الصين
وقــد قال محمــد عبد اللطيف جميل، رئيس 
مجلــس اإلدارة واملدير التنفيذي ملجموعة 
عبــد اللطيف جميــل: “التزامنا بإضافة قيمة، 

والخبــرة بالصناعــة، وجذورنا العميقة في البالد 
قد أكســبتنا مكانتنا كشــريك مفضل موثوق 

في صناعة السيارات.

وهذا التاريخ كان من األسباب األساسية التي 
دفعت شركة HIGER Bus، ثالث كبرى شركات 

إنتاج الحافالت في العالم وواحدة من أعلى 
500 عالمة تجارية من حيث القيمة في الصين، 

الختيار إقامة شراكة مع عبد اللطيف جميل 
لتســتطيع التوسع ودخول سوق اململكة 

السعودية. العربية 

يقول جيانج هايفنج، املدير العام لشــركة 
HIGER Bus في الخارج: “ســوف تؤدي شراكة 

HIGER مع عبــد اللطيف جميل للمعدات 
الثقيلــة إلــى عالمة تجارية أكثر قوة وتضمن 

للعمالء راحة البال.”

وعلق الســيد حسن جميل، نائب الرئيس 
 ونائب رئيس مجلس إدارة شــركة 

عبــد اللطيــف جميل، على ذلك قائالً: “هذا دليل 
آخر على مكانتنا بوصفنا شــريك اســتثماري 

ُمفضل للشــركات الدولية العاملة في 
اململكة العربية الســعودية واإلقليم.”

توجيه ودعم إســتراتيجي لشركاء 
االستثمار األجانب

كان نمو اململكة العربية السعودية وتطوير 
عالقات تجارية خارجية دائًما من املجاالت 
 األساسية التي تركز عليها عبد اللطيف 

جميل. وفي عام 2016، بدأ فصل جديد من 
 فصول تطبيق هذه الرؤية بتأسيس 

عبد اللطيف جميل لالستثمارات.

ُيعد تخصيص موارد كبيرة لهذا املشــروع، الذي 
أُقيم لتســهيل دخول االستثمارات األجنبية 
املباشــرة إلى اململكة العربية السعودية، 
دليــاًل على عــزم عبد اللطيف جميل على 

اإلســراع بتحقيق التنويع االقتصادي املذكور 
في رؤية 2030 واملســاعدة فيه. كما أنه يؤكد 

أننا أكثر الشــركاء االســتثماريين محل الثقة 
في املنطقة.

في ظل قيادة العضو املنتدب األول الســيد 
عمــر املاضي، الذي وصفه املنتدى االقتصادي 

العاملي بأنه “قائد عاملي شــاب” والرئيس 
التنفيذي الســابق ملجموعة فولكس فاغن 
في اململكة العربية الســعودية وكان قبل 

ذلــك أحد أعضاء الفريــق التنفيذي للهيئة 
 العامة لالســتثمار باململكة، تقدم 

عبد اللطيــف جميل رؤاها وتوجيهاتها 
ملجموعة متنوعة من شــركاء االستثمار 

الذيــن يبحثــون عن فرصة للوصول إلى الفرص 
الحقيقــة للتنمية والنمو في اململكة 

العربية الســعودية وبقية دول منطقة الشــرق 
األوســط وشمال أفريقيا وتركيا.

وتجمع عبد اللطيف جميل لالســتثمارات بين 
الدراية التامة بأســواق هذه املنطقة، بما في 

ذلك عالقات مع الحكومات واملؤسســات 
املالية وشــركاء من العالمات التجارية، وبين 

أصولها الجاهزة لالستخدام.

 وتبني الشركة على تراث عبد اللطيف 
جميل في استكشاف أسواق جديدة 

والتوسع دولًيا إلى املناطق الواعدة، وتوفر 
للمستثمرين الفرصة لالستفادة من شراكات 

إستراتيجية للوصول إلى األسواق االستهالكية 
املهمة والنامية في اململكة العربية 

السعودية ومنطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا وتركيا. 

ويقول السيد عمر املاضي: “تلتزم عبد اللطيف جميل لالستثمارات بدفع 
االستثمار األجنبي املباشر في البنية األساسية السعودية. ومن خالل 
اختيار الصناعات الرئيسية التي تسهم في اململكة العربية السعودية 

ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وتركيا اقتصاديًا واجتماعًيا 
ونمائًيا والدعوة لها، فإن عبد اللطيف جميل لالستثمارات ستساعد في 

دفع عجلة التقدم خالل السنوات 50 املقبلة.

“إن تركيزنا ينصب على القطاعات الناشئة والواعدة، حيث تتمتع الفرص 
بإمكانية التوسع املستدامة، مما يجعلنا الشريك املفضل ألي كيان كبير 

يرغب في القيام بنشاط تجاري في هذا الجزء من العالم. وبالجمع بين 
خبراتنا التشغيلية واالستراتيجية واملالية التي اكتسبناها في أسواق 
أخرى، وخاصة في الشرق، فإننا تتوفر لنا املقومات املثالية ملساعدة 

الشركات اليابانية والصينية ومن دول اآلسيان في تحقيق طموحها.”
 عمر املاضي 

عضو منتدب أول عبد اللطيف جميل لالستثمارات

 عمر الماضي 
عضو منتدب أول عبد اللطيف جميل لالستثمارات

لمعرفة المزيد عن الفرص المتاحة في المملكة العربية السعودية 
والتي يمكن للشركات التي تتحلى بالمبادرة في الصين واليابان 
 ودول اآلسيان اغتنامها، تفضل بزيارة قسم االستثمارات بموقع 

عبد اللطيف جميل اإللكتروني.

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

 姜海峰 جيانج هايفنج، المدير العام 
لشركة HIGER Bus في الخارج

41 Pepsi building ‘one of its largest plants’ in Saudi Arabia – reports, FoodBev Media, 22 February 2017
42 Sony aims to grow business by 20pc in region, TradeArabia, 6 April 2017

https://www.alj.com/en/investments/saudi-arabia/
http://www.alj.com/
https://www.foodbev.com/news/pepsico-to-build-one-of-its-largest-plants-in-saudi-arabia-reports/
http://www.tradearabia.com/news/RET_323042.html
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عبد اللطيف جميل للسيارات تضع 
املرأة السعودية على طريق 

النجاح في قيادة السيارات 

فتــح توقيع عبد اللطيف جميل للســيارات على اتفاق 
لتوفير أكثر من 500 ســيارة من طراز تويوتا الباب أمام 
عشــرات اآلالف من النســاء السعوديات للحصول على 

فرصة مريحة وميســورة التكاليف لاللتحاق بمدارس 
تعليم قيادة الســيارات في جميع أنحاء اململكة. 

وبموجب هذه الشــراكة، ســتقدم عبد اللطيف جميل 
للســيارات عدًدا من الســيارات ملدارس تعليم القيادة في 
جامعــة األميرة نورة بنــت عبد الرحمن في الرياض، وجامعة 
امللــك عبــد العزيز في جــدة، وجامعة اإلمام عبد الرحمن بن 

فيصــل في الدمام وجامعة تبوك.

وكما هو الحال في جميع ســيارات تعليم القيادة، 
فســوف يتم تجهيز أسطول ســيارات تويوتا خصيًصا بميزة 

التحكــم املزدوج حتــى يمكن لكل من املدرب واملتعلم 
التحكم في الســيارة. كما ســتقدم عبد اللطيف جميل 

للســيارات كافة خدمات الصيانة وقطع الغيار والدعم 
الفني لجميع الســيارات املقدمة ضمن الشــراكة.

جدير بالذكر أن النســاء الســعوديات قد حصلن على حق 
القيادة في الســعودية منذ 24 حزيران/يونيو 2018. وقد 
تقّدمــت أكثر مــن 20 ألف امرأة بطلب االلتحاق بمدارس 

 تعليــم القيادة خــالل أيام من اإلعالن عن هذا التغيير 
في 2017.

وُيعــد القانون الجديد عالمة فارقة أخرى في مســيرة تنفيذ 
برنامــج التحديــث الذي يأتي ضمن رؤية اململكة 2030، 
التي يقف ورائها ســمو ولي العهد الســعودي األمير 
محمد بن ســلمان، وتهدف إلى إحداث تغييرات هائلة 

علــى الصعيدين االجتماعي واالقتصادي في مســتقبل 
النســاء الســعوديات الالتي يبلغ تعدادهن 16 مليون 

امــرأة. كما يأتي في أعقــاب خطوات أخرى مهمة تتضمن 
فتح أبواب مالعب كرة القدم الســعودية أمام النســاء، 

ومنحهــن حق التصويت في االنتخابات البلدية والترشــح 
لها منذ عام 2015، وإعادة فتح دور الســينما ألول مرة منذ 

35 عاًما.

مًعا من البداية
شــهدت جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن في شــهر 

 أيار/مايو 2018 اإلعالن عن الشــراكة التي تجمع بين 
عبــد اللطيف جميل للســيارات وأربع جامعات تحت عنوان 

“مًعا من البداية.”

وقــد حضر هذه الفعالية لفيف من الشــخصيات املرموقة 
من بينهم ســعادة مدير عام املرور اللواء محمد 

البســامي؛ وحســن جميل، نائب الرئيس ونائب رئيس 
مجلــس إدارة عبد اللطيــف جميل؛ ونوبوهيكو موراكامي، 

املدير التنفيذي ملنطقة شــرق آســيا والشرق األوسط 
في شــركة تويوتا موتور كوربوريشن العاملية.

وفي هذا الصدد، يقول الســيد حســن جميل: “السماح 
للنســاء بالقيادة حدث تاريخــي للمملكة العربية 

الســعودية ومجتمعنا عموًما، ويســرنا أن نواكب هذا 
الحدث ونكون جزًءا من هذه العملية، والتي ستســهم 

في تمكين املرأة الســعودية في جميع جوانب الحياة: 
لوجســتيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، وســيكون لها في نفس 

الوقــت أثر إيجابي علــى التنمية في اململكة على املدى 
البعيــد باعتبارها ركيزة أساســية في رؤية اململكة 2030.”

 دعم املــرأة في جميع أنحاء اململكة 
العربية السعودية

جديــر بالذكر أن دعم عبــد اللطيف جميل لتمكين املرأة 
في اململكة العربية الســعودية ال يقتصر على الشــراكة 

في مدارس تعليم قيادة الســيارات.

فمنــذ البدايــات املبكرة، احتفت الشــركة بمواهب املرأة 
الســعودية ومهاراتها وإخالصهــا للعمل. وبحلول 2016، 

وفــرت مبادرة باب رزق جميــل لخلق فرص العمل 
والتدريــب املهنــي، والتي ُتعد جزًءا مــن مجتمع جميل، 

أكثــر من 100 ألف وظيفة للنســاء فــي اململكة العربية 
الســعودية من خالل شــراكات مع 1,400 شركة من 

شــركات القطاع الخاص.

وســوف تشــهد هذه الجهود مزيًدا من الدعم في ظل 
مبــادرة “مًعا مــن البداية”، ومع الدورات التدريبية التي 

تقدمهــا بــاب رزق جميل حول تمكين املرأة، وتطوير 
األنشــطة التجارية الصغيرة فــي قطاعي الفنون والثقافة، 

والســالمة على الطريق في كل من الجامعات األربعة.

وتهدف هذه الخطوات جميعها إلى مســاعدة الحكومة 
في تحقيق رؤية 2030 الطموح لزيادة نســبة مشــاركة 

 املــرأة فــي القوى العاملة من %22 إلى %30. وتفخر 
عبــد اللطيف جميل بالعمل لتحقيق مســتقبل أفضل 

لجميع املواطنين الســعوديين، وســوف تواصل مسيرتها 
لدعــم املجتمعات التي نعمل بها.

https://player.vimeo.com/video/267079076?title=0&byline=0&portrait=0
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شخصيات تنبض بالحياة وقصص 
واقعية - ليس هناك يوم عمل “عادي”

شراكة جديدة تعطي دفعة أمل 
كبيرة للسعوديين الباحثين عن عمل 

عبــد اللطيف جميل ليســت مجــرد مكان عمل عادي؛ فقيمنا 
األساســية هي البوصلة التي نسترشــد بها في أسلوب 
عملنا مع شــركائنا فــي األعمال وفي املجتمعات التي 
نعمــل بهــا وفي تعاملنا مع بعضنا، ونحن نســتثمر قدرًا 

مهًمــا من وقتنا وجهدنا ومواردنــا للحفاظ على بيئة عمل 
تتســم بالشــفافية والتعاون وتنمية املواهب. واليوم، 

وصلنا إلى أن نكون شــركة متنوعة ثقافًيا، يصل عدد 
العامليــن بهــا إلى مــا يزيد على 16 ألف موظف ذوي خلفيات 

مهنيــة مختلفة ويمثلون أكثر من 40 جنســية. 

وإيــدواردو ميندوزا، املدير العــام لعبد اللطيف جميل لألراضي، 
مثــال على هذا التنوع الثقافي. فقد نشــأ في الفلبين 
حيث عمل مهندس مشــروعات. ثم التحق بالعمل في 

عبــد اللطيف جميــل في وظيفة مهندس موقع في 1994، 
وترقى في املناصب املختلفة وســاعده على ذلك فرص 

التدريــب املنتظمــة واملتنوعة التي توفرت له. 

“العدالــة مــن أكثر ما يميز العمــل في عبد اللطيف جميل 
في رأيي. فبغض النظر عن جنســيتك أو عرقك أو ديانتك، 

فإنهــم يقدرون كل مــن يجتهد في العمل ويؤمنون 
باملســاواة بين الجميع في الفرص. ولذلك، يجد اإلنســان 

فرصتــه ليقدم أفضــل ما بداخله، وهذا أمر أحترمه جًدا.

ليس هناك يوم عمل يمكن أن تســميه يوم عمل “عادي”، 
فأنا أســافر دائًما بين املواقــع وأتنقل بين املكاتب وأعقد 
االجتماعات وأراجع املســتندات، وهذا التنوع يعجبني جًدا. 

كمــا يعجبنــي أيًضا العمل ضمــن فريق من ثقافات مختلفة، 
ألن فهم أســاليب العمل والتفكير املختلفة للشــعوب أمر 

شيق دائًما. 

جــدة مدينــة رائعة جًدا للعائالت. وفي كل ليلة ســبت، نخرج 
لتناول الطعام بالخارج ونســتمتع بالشــواء في املتنزهات. 

ومــع ذلك، فأنا أعي جيــًدا أهمية الحفاظ على صحتي 
هنــا فــي جدة ألنه مع كثرة املطاعــم وتنوعها الكبير بين 

املطابخ املختلفة، فمن الســهل جًدا أن ينزلق اإلنســان 
إلــى بعض العادات غير الصحيــة. وللتغلب على ذلك، ألعب 

التنس وأمارس الســباحة وأخرج كثيرًا للتريض أيًضا. وأجد 
كورنيــش جدة مكانًا رائًعا للتنزه مســاء بعد العمل.”

قريًبا، ســتزداد الفرص املتاحة أمام 
الســعوديين الساعين وراء حياة 

مهنية مثمرة في الشــركات الصغيرة 
املتوســطة بالدولة، وذلك بعد تأكيد 
الشــراكة الجديدة بين باب رزق جميل 

للتوظيــف وموقع Bayt.com، الذي ُيعد 
أحد مواقع التوظيف الرائدة في الشــرق 

األوسط وشمال أفريقيا. 

ووفًقــا لالتفاقيــة املبرمة ما بين 
املؤسســتين، والتي ُوقعت في 

 احتفــال بدار حســين جميل بجدة، فإن 
بــاب رزق جميل للتوظيف “ستســتخدم 

 نظــام موقع Bayt.com للبحث 
 عن املتقدمين املســجلين، واإلعالن 

 عن الوظائف الشــاغرة، وإدارة 
التوظيف.” إجراءات 

وســتكّون املؤسستان أيًضا فريًقا 
لتقديم خدمات التوظيف إلى الشــركات 

الصغيرة واملتوســطة في مختلف أنحاء 
اململكة العربية الســعودية. ويهدف 

االتفاق خاصة إلى مســاعدة الشركتين 
على “تحقيــق أثر اجتماعي، يجمع بين 

اإليجابية واالســتدامة، في حياة الشباب 
والشــابات في اململكة وخارجها.”

وقــد أكدت روال باصمد، املديرة العامة 
األولــى في باب رزق جميل، خبر هذه 

املبادرة املهمة، وعبرت عن ســعادتها 
قائلة: “ستســمح لنا االتفاقية بتبادل 

أفضــل الخبرات واملعارف واملوارد 

للتغلــب على التحديات التي تواجه 
قطــاع التوظيف في اململكة.”

ومنذ إنشــاء باب رزق جميل للتوظيف 
في 2007، فقد ســاعدت على توفير 300 

ألــف فرصة عمل في اململكة. وفي 
العام املاضي وحده، تعاونت الشــركة 

مع العديــد من قطاعات األعمال لتوفير 
وظائــف بلغ مجموعها 51,449 وظيفة 

فــي مختلف أنحاء البالد.

وقد ســاهمت برامج الشركة الثالثة 
األساســية، التوظيف وفرص عمل 

املالعب وفرص عمل ســيارات األجرة، 
 على دفع الســعودة في سوق 

العمل وتوفير مســاعدات اقتصادية 
متجــددة للعائالت في أكثر من 110 

موقًعا في البالد.

https://vimeo.com/156535722/a73c2ed020
https://vimeo.com/271432536/4e75dd37fd
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رسم مالمح 
مستقبل الفن 

املشرق في 
الشرق األوسط

بصفتها املدير التنفيذي لفن جميل، فإن 
مقعد أنطونيا كارفر محجوز في الصفوف 

األولى ملتابعة انتقال قطاع الفن في 
الشرق األوسط إلى مصاف العاملية.

وقد تحدثت إلى مجلة “فتح اآلفاق” عن 
دور لفن جميل في التغيرات املثيرة التي 

تحدث في قطاع الفنون في اململكة 
العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة 

واملنطقة عامة.

منذ وصول أنطونيا كارفير إلى الشــرق 
األوســط من عشرين عاًما، حدثت تغيرات 

كثيرة، ولكن ال يوجد ســوى القليل من 
جوانب الحياة في الشــرق األوسط التي 
شــهدت تحوالً ديناميكًيا هائاًل مثل الذي 

تمر به الســاحة الفنية في اململكة العربية 
الســعودية واإلمارات العربية املتحدة. وقد 

بدأت كالمها قائلة “هناك تغير واســع النطاق 
في االهتمام بالشــرق األوسط وفهم 

طبيعته والوعــي باملواهب الفنية العظيمة 
التي تخرج منه.”

وتــرى أنطونيــا أن هذا التغير فرصة بادرت 
املنطقة الغتنامها ســريًعا. فالساحة الفنية 
في اململكة العربية الســعودية ديناميكية 
وتتســم بنمو سريع، والشارقة بها متاحف 

أكثــر من أي مدينــة أخرى بالخليج وهي تنظم 
بينالي الشــارقة منذ أكثر من 20 عاًما. أما 
أبوظبي فبهــا متحف اللوفر، وبها معارض 
فنية أكثر من أي مدينة أخرى في الشــرق 
األوســط، وقاعات املزادات بها واملعارض 

الفنيــة جعلــت منها املركز التجاري للفنون 
في الشرق األوسط.

فاملــدن القديمة مثل بغداد وبيروت وعمان 
والقاهرة هــي “املراكز الكبرى القديمة” منذ 

عقود، ولكن املدن الجديدة بدأت تشــق 
طريقهــا إلى الهيمنة العاملية.

وتشــرح أنطونيا ذلك قائلة: “في منتصف 
العقــد املاضــي كان هناك التفات كبير لفهم 

مــدن الخليــج، والتي كانت في ذلك الوقت 
وجهات ثقافية وأماكن تســتطيع أن تجمع 

املهتميــن علــى نحو ال تباريها فيه املدن 
فــي أي منطقــة أخرى. فلو نظرنا إلى دبي، 

مثــالً، لوجدنا أنها أصبحــت قبلة للمهتمين 
بالفــن مــن كل مكان لالطالع على فنون 

جنوب آســيا والعالم العربي كله.”

وكانت هــذه التحوالت هي الخلفية التي 
اســتطاعت فيها مبادرة فن جميل، ذراع 

الصناعــات اإلبداعية ملجتمع جميل، أن تزدهر 
فيهــا، لتعمــل اآلن على تطوير مراكز فنية 

جديدة في اململكة العربية الســعودية 
ودبــي. فهناك حي: ملتقى اإلبداع والذي 
ســيفتح أبوابه في جدة في 2019، ومركز 

جميل للفنون بدبي، وســيكون معهًدا 
للفنون املعاصرة يســتضيف املعارض 

العاملية وتكتمل رســالته باملكتبة وفرص 
التعلــم، والذي مــن املقرر افتتاحه في نوفمبر 

من هذا العام.

وتضيف أنطونيا: “لفن جميل هي مؤسســة، 
ولذلك فإنها تباشــر عملها على املســتويين 
الدولي واملحلي.” “القاعدتان األساســيتان 

لنــا همــا دبي وجدة، كما أن لنا داعمين 
مهميــن في لنــدن )متحف فيكتوريا وألبرت( 

ونيويورك )متحــف متروبوليتان للفنون(. 
ولكن محور عمل املؤسســة هو رعاية 

فناني الشــرق األوسط وعرض أعمالهم 
علــى العالم كلــه. ففي اململكة العربية 

الســعودية، مثالً، فإن عملنا محلي جًدا، من 
القاعــدة إلــى أعلى، ثم نربط بين هذا العمل 
والنهــج الدولي بأن نؤدي دور همزة الوصل 

التي تربط بين الســاحتين املحلية والدولية.”

وهناك منصة مشاريع فن جميل في السركال آفينيو بدبي والتي تتميز ببرنامج يمتد على مدار العام للمعارض الفنية والمراسم 
وورش العمل والفعاليات.
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لقطة بمناسبة اإلعالن عن فوز مهدي مطشر ومارينا تبسم بجائزة جميل 5، وهي أول مرة يتقاسم فيها فنانان الجائزة، ويحيط بهما أنطونيا كارفير مركز جميل للفنون بدبي
)إلى اليسار( وتريسترام هنت، مدير متحف فيكتوريا وألبرت )أقصى اليسار( والسيد فادي محمد جميل )إلى اليمين(.

الحي: ملتقى اإلبداع بجدة )انطباع الفنان(

فــي دبي، فإن الحياة بجميــع جوانبها، لها طابع عاملي، 
والفن ليس اســتثناء من ذلك وتؤدي فن جميل هناك دورًا 
مهًمــا فــي تحفيز ذلك. وتقــول أنطونيا “مركز جميل للفنون 

مكان يتســع للجميع. وهذه رســالة تبعث بها أعلى القيادات 
في املؤسســة. فنحن ننظر إلــى املجتمعات نظرة إجمالية 

ونــرى األثــر الكبير الذي يمكن للفن أن يســهم به في بناء 
مجتمع مزدهر.”

ومن خالل مبادرات مثل جائزة جميل للفن اإلسالمي، وهي 
جائزة دولية للفنون والتصميمات املعاصرة املستوحاة من 

التراث اإلسالمي ُتنظم باالشتراك مع متحف فيكتوريا وألبرت 
للفنون بلندن، تعمل لفن جميل على تشجيع ودعم وجود 

فنون الشرق األوسط في مختلف أنحاء العالم. 

كمــا أن تنظيــم الجائزة أيًضا يوفــر حصيلة معرفية هائلة 
تســاعد على تشــكيل أعمال فن جميل في اململكة 

العربية الســعودية ودبي، حيث تســتفيد كل فئة من 
الجمهــور من التجارب املختلفة.

وتكمــل أنطونيا قائلة: “يقــع مركز جميل للفنون بدبي 
بالقــرب مــن املطار، الذي ُيعــد من أكثر مطارات العالم ازدحاًما، 

وهو موقع مثالي يســمح للمســافرين الذين ينتظرون 
اســتئناف رحالتهم أن يخصصوا هذه الســاعات القليلة بين 

الرحــالت، أو قبل الوصــول إلى الفندق أو مغادرته عائدين 
للمطــار، لزيارة املركز. وهــذا املزج بين الجمهور املحلي 

والعاملــي أكثــر وضوًحا في دبي عنه في جدة.
“جمهورنــا في جدة أكثر ميــاًل للطابع املحلي. وعلى الرغم 

من الخطوات الهائلة التي اُتخذت في الســنوات األخيرة، 

وخاصة من جانب املجلس الفني الســعودي والهيئة 
العامة للترفيه والهيئة العامة للثقافة ومؤسســة مســك 

ووزارة الثقافــة، فإن عــدد الفنانين الدوليين الذين يأتون إلى 
جدة ال يزال قلياًل نســبًيا. وهذا من األهداف التي نســعى 

لتحقيقهــا في مركز “الحي”: التبادل بيــن الفنانين املحليين 
والعامليين.

“ووجــود مركزيــن لنا، واحد في دبي واآلخر في جدة، ميزة 
نحــاول تنميتها فيما يتعلق بالعالقات الســعودية - 

اإلماراتيــة. فمــا نفهمه عن العالقــة بين حكومتي البلدين هو 
أنهما تســعيان لزيادة التبادل بين البلدين ليشــمل القطاع 

الثقافي، وهذا هدف نســعى إلى أن نؤدي دورنا في 
تحقيقــه. ونأمل أن تكون مؤسســتنا هي نقطة التقاء هذين 

املجتمعين.”

https://www.youtube.com/embed/qg7L0Se05dM
https://www.youtube.com/embed/sKznJyeXB88
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• Credit’s limited impact on smallholder 
farmer profitability

• Reducing energy and water use 
through information and social 
comparisons 

• Increasing college access by making 
the application process easier

معمل عبد اللطيف جميل ملكافحة 
الفقر يطلق برنامج “حصاد األبحاث” 

للمساعدة في تشكيل السياسات 
العامة في العالم

أصبح أمام الحكومات واملنظمات التي ال 
تهدف للربح والشركات واملمولين وواضعي 
السياسات فرصة لفهم الدروس املستقاة 

من أحدث األبحاث واالستفادة منها، وذلك 
بعد انطالق برنامج “حصاد األبحاث” من معمل 

.)J-PAL( عبد اللطيف جميل ملكافحة الفقر

ويتكون برنامج “حصاد األبحاث” من مجموعة 
من املطبوعات املوجزة التي تبرز أهم 

النظريات والنتائج والدروس املستفادة 
من األبحاث من مختلف أنحاء العالم في 

القطاعات التسعة التي يركز عليها معمل 
عبد اللطيف جميل ملكافحة الفقر وهي: 

الزراعة، والقضاء على الجريمة والعنف 
والصراعات، والتعليم، والبيئة، والطاقة، 

 والتمويل، واملساواة بين الجنسين، 
 والصحة، وأسواق العمل، واالقتصاد 

السياسة والحوكمة.

وتضــم مكتبة “حصاد األبحاث”، والتي أطلقت 
فــي آيار/مايو 2018، مجموعة فريدة من 
 تفاصيل األبحاث ملســاعدة الحكومات 

وغيرها مــن الجهات املعنية على وضع 
السياســات واملمارسات باالستناد إلى 
األبحاث القائمة على األدلة. ومن أشــهر 
املوضوعــات التي تناولتها املطبوعات 

املنشــورة ضمن هذه املكتبة:
وإلعداد كل مطبوعة من “حصاد األبحاث”، 

يتم إجراء مسح شامل لألبحاث املنشورة 
وأوراق العمل من مختلف أنحاء العالم وذلك 

 Google Scholar باالستعانة بمحرك بحث
وبوابات الدوريات العلمية املحّكمة وقواعد 

بيانات التقييم على اإلنترنت واملقاالت 
املنشورة الستعراض الدراسات السابقة.

ويتولى إعداد هذه املطبوعات رؤســاء 
القطاعــات فــي معمل عبد اللطيف جميل 

ملكافحــة الفقــر والعاملون معهم، وتضم أيًضا 
ملخًصا لوجهات نظرهم بشــأن األدلة املتوفرة 

بشــأن املوضوع املعني، باإلضافة إلى 
توضيح أهم املســائل التي ما زالت بحاجة 
للمزيــد مــن البحث أو املوضوعات التي ما 

زالــت محل جدل، إذا ُوجدت.

ويمكن أيًضا ملؤلفي جميع الدراسات املشار 
إليها في كل مطبوعة من مطبوعات “حصاد 

األبحاث” تقديم آرائهم في املطبوعة، كما 
سيتم تعديل كل مطبوعة مع تنامي األدلة 

املتوفرة عن املوضوع.

“برنامج “حصاد األبحاث” ... يلقي نظرة على أهم الدروس املستفادة من 
األدلة املتزايدة املتوفرة عن املوضوعات األكثر تعلًقا بمسائل السياسات 
ويقدم بعض التوجيهات لواضعي السياسات بهدف أن تصبح السياسات 

قائمة على األدلة العلمية.

“وعند الجمع بينها والفهم التفصيلي لسياق هذه األدلة وتطبيق البرامج، 
نأمل أن توفر هذه املطبوعات، في صورة عملية، املعلومات الالزمة 

لوضع السياسات والبرامج.”

وأضاف: “وبمرور الوقت، نأمل أن يصبح هذا البرنامج مرجًعا يلجأ إليه 
واضعو السياسات الباحثون عن ملخص سريع ألحدث األدلة املتوفرة 

بشأن مجموعة كبيرة من املوضوعات.”
 بنيامين أولكين 

مدير معمل عبد اللطيف جميل ملكافحة الفقر

.J-PAL انقر هنا لمعرفة المزيد عن  سياسة

مجلة عبد اللطيف جميل
الصيف 2018

https://www.povertyactionlab.org/policy-insights
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 تزوه-تشيه تانغ )زيجاي( 
طالب دكتوراه بقسم الهندسية الحيوية بمعهد 

 )MIT( ماساتشوستس للتكنولوجيا

معمل عبد اللطيف 
جميل لألمن املائي 
والغذائي العاملي 

)J-WAFS( في امليدان:
“مستشعرات حية” 

 للكشف عن 
تزوه-تشــيه تانغ )زيجاي( طالب دكتوراه بقسم تلوث املياه

الهندســية الحيوية بمعهد ماساتشوستس 
للتكنولوجيــا )MIT(، وحاصل على تمويل من 

معمــل عبد اللطيــف جميل لألمن املائي والغذائي 
العاملــي )J-WAFS(، ويركــز في بحثه على تطوير 

“مستشــعرات حية للمياه” تســتطيع تسجيل نسبة 
التلــوث فــي املياه باإلضافة وتكون في نفس 

الوقت وســائل بيولوجية لعالج هذا التلوث. وتعود 
 MIT أصــول زيجاي إلــى تايوان وقد التحق بمعهد

بعد أن حصل على درجة املاجســتير من معهد مصدر 
باإلمارات العربية املتحدة.

 س: مــا الذي دفعــك لاللتحاق بمعمل 
عبــد اللطيف جميل لألمــن املائي والغذائي 

العاملــي في معهد MIT؟
عندما كنت في مرحلة الدراســة الجامعية األولى، كان 

علــم األحياء التخليقية جديًدا نســبًيا، وصادفت بحًثا 
عن إمكانية تطبيق مبادئ علوم الحاســب والهندســة 

الكهربيــة لتصميم دوائــر كهربية في الخاليا الحية، 
فقلت في نفســي “هذه فكرة رائعة جًدا!”

وأنا دائًما أســتمد إلهامي من الطبيعة. وعندما 
ننظــر للطبيعة نجد الكثيــر من الكائنات الحية التي 

لها أســطح ذاتية التنظيف أو ذاتية العالج، وكل ذلك 
موجود في الطبيعة. وألنه صعب جًدا أن أستنســخ 

هذه العمليات بأســاليب صناعية، فقد أردت أن أبحث 
عن طريقة الســتخدام جزء حي مــن الطبيعة لتصميم 

نظــم مطابقة لتلــك النظم. وكان من الطبيعي أن 
يكــون معهــد MIT هو وجهتي ألنه من أقوى املعاهد 

فــي مجال أبحاث األحيــاء التخليقية، كما أن به مجتمع 
قــوي مــن الباحثين في مجال علوم املواد، مما وافق 

اهتمامي باملواد واألســطح. وكل ذلك جعل املعهد 
مكانًا مناسًبا لي.

س: مــا املشــكالت التي تحــاول التغلب عليها 
بأبحاثك؟ 

استشــعار املياه عادة ما يتم باســتخدام 
مستشــعرات إلكترونية أو أجهــزة مطياف هائلة، 

وذلــك ألن هــذه الطرق تحقــق نتائج أفضل مما 
تســتطيع املستشــعرات الحيوية الحاليــة تحقيقه. 

فعلــى الرغم من أن االستشــعار الحيوي أصبح 
أمرًا مفهوًما منذ مدة، ولكن اإلنســان لم يســتطع 
بعد التوصل إلى طريقة الســتخدام املستشــعرات 
الحيويــة تجمــع بين األمان والتكلفــة الرخيصة. وهذه 

هــي املشــكلة التي يحاول معملنــا حلها، بإثبات 
أن املستشــعرات الحيويــة لها فوائــد تميزها عن 

املستشــعرات اإللكترونيــة، مثــل العمل بدون كهرباء، 
حتــى يمكن اســتخدامها في األماكــن النائية التي ال 

تتوفــر بها البنى األساســية الحديثة.

س: مــا آليــة عمل املستشــعرات الحيوية التي 
تصممها؟

يحاول معملنا هندســة مواد حية تســتطيع استشعار 
املثيرات البيئية واالســتجابة لها، وذلك باســتخدام 

األحيــاء التخليقية لهندســة ميكروبات، مثل إي كوالي 
وخميــرة البيرة، لتستشــعر ملوثات معينة )املعادن 

الثقيلــة وغيرها من الكيماويات( وتســجلها وذلك 
باإلضــاءة عندما تالمس مثل تلك امللوثات.

والتحــدي األكبر فــي تصنيع جهاز من مواد حية هو 
عــدم وجود هيــكل حقيقي يحتوي هذه الخاليا. 

فبكتيريــا إي كوالي التي نســتخدمها مثاًل تطفو 
طفًوا حرًا وال تكّون تكتاًل من املواد. ولذلك اســتعنا 
بمجموعة األســتاذ الدكتور زوانهي زهاو في قســم 

الهندســة امليكانيكية في معهد MIT الســتخدام جل 
مائــي قوي مــن تطويرهم ليحتوي امليكروبات. وفي 
هذا تقســيم للجهــد: الجل املائي يوفر الهيكل الالزم 

بينما تؤدي البكتيريا املهَندســة االستشعار.

س: هــل يؤدي هذا إلنتاج األنظمــة الحية ذاتية 
التوليــد التي كنــت تتطلع إلنتاجها؟

فــي الحقيقــة، ال. وهدفنا حالًيا هو أن نعرف هل 
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نســتطيع أن نجعل امليكروبات أو غيرها 
من الكائنــات الدقيقة تنتج الهياكل 
الخاصة بها باإلضافة إلى استشــعار 

التلــوث في املاء، وهذا ما نعمل على 
التوصــل إليــه حالًيا. وأنا أتعاون حالًيا مع 

باحث في قســم الهندسة الحيوية 
 ،Imperial College London فــي كلية

ومعمل آخر في قســم علوم وهندسة 
املواد في معهد MIT، يســتخدم الخمائر 

في عالج التلوث بالوســائل البيولوجية 
أي إلنتاج مرشــح من املواد الحية يمكنه 
استشــعار وجود الكيماويات وامللوثات 

الحيويــة والتخلص منها. والعمل ما زال 
في مراحله األولى، ولكن نتائجه مبشــرة.

س: بحوث األحيــاء التخليقية 
تســتغرق غالًبا وقًتــا طوياًل، فمتي 

سُتعد مشــروعك قد اكتمل؟
اكتمال املشــروع يعني أن نستطيع 

التفوق على نتائج مستشــعرات املياه 
اإللكترونيــة املناظرة من حيث النوعية 
والحساســية، ولكننا لم نصل إلى هذا 
بعد. وأعتقد أننا لو اســتطعنا أن نثبت 

اإلمكانيات الواعدة ملستشــعراتنا الحيوية 
في أن تصبح منتجات الستشــعار املياه 

يمكن اســتخدامها في مجال تنقية 
امليــاه، فقد يتوفر لنا دعم أكبر.

س: مــا مــدى أهمية دعم معمل 
عبــد اللطيــف جميل لألمن املائي 

لبحثك؟ والغذائي 
مــن املجاالت التي أحرص على متابعة 

البحث فيها الوصول باملستشــعرات 
ألفضل حاالتها حتى أســتطيع أن أرى 

املــدى الفعلي إلمكانياتها، وقد أفادني 
معمــل عبــد اللطيف جميل كثيرًا في هذا. 
فعن طريــق املعمل، تعرفت على بعض 
العاملين في زايلم، وهي شــركة تربطها 

عالقــات بحثية باملعمل، وعلمت أنهم 
مهتمــون بهذا العمل ويمكن أن يقدموا 

 لي الدعم في املســتقبل. وهذا لم 
يكــن ليتحقــق أبًدا لوال وجودي في معمل 

عبد اللطيف جميل.

س: باإلضافــة إلــى عملك الحالي، ما 
أبحــاث امليــاه الحالية األخرى التي 

اهتمامك؟  تثير 
بناء على خبرتي ومناقشــاتي مع 
زمالئــي في املجال، من الواضح أن 

هنــاك الكثيــر من الجهود التي تبذل في 
مجال استشــعار امللوثات املختلفة 

في امليــاه، مثل أيونات املعادن الثقيلة 
والكيماويــات، والتخلص منها. ولكن 

حتى اآلن، ال توجد مستشــعرات جيدة 
ملســببات األمراض مثل امليكروبات. 
وأعتقد أننا ســنحقق نجاًحا مهًما لو 

اســتطعنا االستفادة من قدرة بعض 
امليكروبات على اكتشــاف امليكروبات 

األخرى لتصنيع مستشــعرات حيوية 
تســتطيع الكشف عن مسببات األمراض 

فــي الطعام واملياه. وهذا املجال 
تحديًدا، نســتطيع التفوق فيه على 
املستشــعرات اإللكترونية من حيث 

الحساســية. فمشكلة امللوثات الحيوية، 
فــي رأيي، ال تقل أهمية عن امللوثات 

الكيماويــة بل وتفوقها أهمية.

س: مــا خطوتك التاليــة بعد التخرج 
MIT؟ من معهد 

على الرغم من حماســي الشديد للبحث 
الــذي أقوم به، وجدتني العام املاضي 

أشترك في مســابقة للشركات الناشئة. 
وقد أوحت إلــي هذه التجربة بإمكانية 

أن يكــون عملــي هو تطوير نتائج األبحاث 
لالســتخدام على نطاق تجاري. ولكن 

هنــاك الكثير الذي ما زلت أرغب في 
القيــام بــه، ولذلك فما زلت أبحث الخيارات 

املتاحة أمامي.

أوائل سكان مشروع جي ون 
يستعدون لالفتتاح

 “مشروع جي ون من مشروعات التطوير العقاري السكنية الرائدة على مستوى 
عبد اللطيف جميل واململكة بأسرها، وُيعد عالمة فارقة في تحقيق أهداف 

مشروعات التطوير العقاري السكنية وملكية املساكن الواردة في رؤية اململكة 
2030 ولتلبية الطلب املتزايد على املساكن في السوق. وفيما يتعلق بالسكان، 

فإن ما يميز مشروع جي ون في سوق اإلسكان بجدة هو تركيزنا على فكرة أن يكون 
املجمع السكني بمثابة مجتمع متكامل.”

 فادي محمد جميل 
نائب الرئيس ونائب رئيس مجلس اإلدارة - العمليات الدولية

 تســتعد مائتا واثنان وأربعون عائلة لالســتمتاع قريًبا بكل 
 مــا توفره املنازل الجديــدة من رفاهية وذلك بعد أن أعلنت 

 عبــد اللطيف جميل لألراضي عن اكتمال مشــروعها، والذي 
يحمل اســم جي ون J|ONE، الســكني في جدة.

 وُيعــد االفتتــاح ثمرة العمل في مشــروع مرموق، يضم 
 شــقًقا ســكنية تتراوح ما بين غرفة واحدة وأربع غرف، 

 وأُعلــن عنــه ألول مرة في عام 2016 ليكتمــل العمل فيه 
في 19 شــهر ونصف فقط.

وسيســتمتع ســكان املجمع الســكني الجديد في منطقة 
الســالمة شــمال غرب جدة بالعديد من املرافق املشــتركة مثل 

بــرك الســباحة الخارجية وناٍد صحي ومســرح منزلي ومقهى 

وردهــة اســتراحة وغرفة ألعاب وصالون تجميــل وميني ماركت. 
كمــا يضم املشــروع أيًضا حضانة لألطفال للســكان الذين 

لديهــم أطفــال صغــار، باإلضافة إلى أكثر من 300 ســاحة انتظار 
للســيارات وشــبكة من كاميرات املراقبــة التلفزيونية لتوفير 

الراحة واألمان. سبل 

ويمتد مشــروع جي ون على امتداد 64,000 متر مربع، وُيعد 
أولى مبادرات عبد اللطيف جميل لألراضي لحل مشــكالت 

اإلســكان التي تواجهها اململكة العربية الســعودية. وتعتزم 
الشــركة االســتفادة من نجاحها هذا في إنشاء املزيد من 
 املجمعــات التي تتميز بمراكز اجتماعية وتجارية وســكنية 

بالحيوية. نابضة 

https://vimeo.com/222158179/7b8ac8bf7a
https://vimeo.com/265526748/3ee4ec2a2b
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 معمل عبد اللطيف جميل 
لألمن املائي والغذائي العاملي 

في معهد ماساتشوستس 
 للتكنولوجيا يطور تقنيات 

جديدة للتغلب على تحديات 
املياه والغذاء

حصلت العديد من املشروعات البحثية 
الجديدة على الدعم وذلك في آخر 

جولة من منح تمويل البذور أعلن عنها 
معمل عبد اللطيف جميل لألمن املائي 

والغذائي العاملي )J-WAFS( بمعهد 
 )MIT( ماساتشوستس للتكنولوجيا

بالواليات املتحدة األمريكية.

وتضم األبحاث مشــروعات مثل

مستشــعر من الحرير للكشف عن   •
ســالمة الطعام: تطوير مستشعر 

من الحرير للكشــف عن سالمة 
الطعام يتغير لونه عند استشــعار 

الفيروســات والكائنات الدقيقة 
املســببة لألمراض الشائعة. والهدف 

هو طباعــة أحبار، يمكن تناولها وُترى 
بالعيــن املجردة، على عبوات الطعام 
أو على الطعام مباشــرة. وقد يسمح 

هذا املستشــعر بالكشف في 
مكان االســتخدام عن تلوث أو فساد 

منتجات اللحوم واأللبان. 

أســاليب جديدة لضمان سالمة   •
مياه الشــرب: تنتشــر مشكلة تلوث 

امليــاه بالزرنيخ فــي جميع أنحاء 
العالم، وهي أشــد استفحاالً في 

جنوب آســيا حيــث يتعرض أكثر من 
100 مليون نســمة ملســتويات خطرة 

 من تلوث امليــاه بالزرنيخ والذي 
ُيعــد ظاهــرة طبيعية في املياه 

 الجوفية. وسيســاعد دعم معمل 
عبــد اللطيــف جميل لألمن املائي 

والغذائــي العاملي على تطوير 
نماذج للتوصل إلســتراتيجيات أكثر 

فعالية ونشــرها من اإلستراتيجيات 
التي تضع في الحســبان أماكن 

التركيز الخطر بالزرنيخ وذلك للمســاعدة 
على تعزيز ســالمة املياه.

الوصــول إلى فهم أفضل آلثار   •
التربــة واملناخ على الزراعة من 

أجل تحســين إنتاج املحاصيل: 
يــؤدي تغير املناخ إلى تغيرات في 

درجة الحرارة وتســاقط املياه مما يزيد 
من الظــروف الصعبة التي تتعرض لها 
املحاصيل التــي يعتمد عليها النظام 

الغذائــي العاملي، وهذه التغيرات 
تؤثر علــى العديد من مناطق العالم. 

ويهــدف معمل عبد اللطيف جميل 
لألمــن املائي والغذائي العاملي 

لتطوير األســاليب املتبعة لتهجين 
ســالالت من النبات تقاوم الظروف 

الصعبــة، مثل الجفاف، وذلك بتطوير 
أدوات جديــدة لفهم تركيبة جينات 
النباتــات والديناميكيات التي تؤثر 

فيها واســتجابتها للتغيرات البيئية.

وســُتنفذ هذه املشروعات، التي حصل 
كل منهــا علــى منحة ملدة عامين تصل 
إلــى 200 ألف دوالر أمريكي، تحت قيادة 
11 من الباحثين الرئيســيين العاملين في 

.MIT ســتة أقسام في معهد

ومــن جانبه صرَّح فادي محمد جميل، 
رئيس مبــادرات مجتمع جميل الدولية، 

قائــالً: “يتصــدر معمل عبد اللطيف جميل 
لألمــن املائي والغذائي العاملي جهود 

توفير حلــول حقيقية للتغلب على 
تحديــات األمن املائي والغذائي. ومنذ 

عــام 2014، طور باحثو املعمل حلوالً 
عديــدة مثل تقنية إلنتاج املياه من 
الهــواء، ولو في األجواء الجافة، كما 

توصلوا في مشــروع آخر لتقليل تجمع 

مياه األمطار وتحســين شبكات املياه 
في املراكز الحضرية.”

“ويمكن ألبحاث معمل عبد اللطيف جميل 
لألمن املائي والغذائي العاملي تحقيق 

أثر حقيقي في املجتمعات، كما أنها 
توفر في الوقت نفسه فرصة للتغلب 

على بعض من أكثر القضايا إلحاًحا فيما 
يتعلق باألمن املائي والغذائي وسالمة 

املاء والغذاء في الشرق األوسط 
ومختلف أنحاء العالم.”

ويوفــر معمل عبد اللطيف جميل 
لألمــن املائي والغذائي العاملي فرصة 

لكبار الباحثين على مســتوى العالم 
الستكشــاف حلول يمكن التوسع في 
تطبيقهــا ألنظمة املياه والغذاء. ومنذ 
عام 2014، ســاعد املعمل 30 مشروًعا 

بحثًيا تهدف لتحســين األمن املائي 
والغذائي وســالمة املياه والطعام.

 كما صرح جون لينارد، أســتاذ كرسي 
عبــد اللطيــف جميل للمياه واألغذية 

بمعهد ماساتشوســتس للتكنولوجيا 
)MIT( قائالً: “االســتثمار في البحث 

يؤدي إلــى ابتكارات إبداعية في 
مجالــي املياه واألغذية تســمح بتحقيق 
مســتقبل مســتدام، كما أن منح البذور 

هــذه نجح الكثير مــن الحاصلين عليها 
في االســتفادة منها لتطوير برامج 

متابعــة مهمــة تؤدي إلى مضاعفة أثر 
هذه األبحاث.”

إنقر هنا للحصول على قائمة شاملة 
.J-WAFS بالمشاريع الحالية الممولة من

https://jwafs.mit.edu/research/projects/current


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

مجلة عبد اللطيف جميل
الصيف 2018

فازت شــركة أملار لحلول املياه بعقد إنشــاء أول محطة 
كبــرى لتحلية املياه فــي كينيا في أيار/مايو 2018. وبهذه 

املناســبة، أجرت مجلة فتح اآلفاق حوارًا مع روبيرتو دي 
دييغــو أروزامينا، الرئيس التنفيــذي لعبد اللطيف جميل 

للطاقــة، حــول التعامل مع أزمة املياه الي تلوح في 
أفق البالد وخططه الطموحة للشــركة.

تعانــي كينيا من مشــكالت مســتفحلة تتعلق باملياه 
والصــرف الصحــي وهي مشــكالت ال مثيل لها إال في 

دول قليلــة؛ فاملشــكلة ال تقتصــر على ندرة املياه، 
بــل يزيد مــن تفاقمها التوســع الحضري وضعف مرافق 

الصــرف الصحي. وتشــير األرقام إلى أن %41 مــن الكينيين 
يعتمــدون علــى مصادر مياه بدائيــة مثل البرك واآلبار 

الضحلة واألنهار، وأن 9 شــركات فقط من بين 55 شــركة 
لخدمــات امليــاه العامة في كينيا تســتطيع تقديم 

إمــدادات متواصلة من املياه1. 

وتذكــر جمعية مشــروع املياه، وهــي جمعية خيرية في 
مجــال امليــاه يتركز عملها فــي أفريقيا، أن “مصادر املياه 

الطبيعيــة فــي كينيا ال توفر إمكانيــة توصيل املياه 
بالتســاوي للمناطــق املختلفة مــن البالد، كما أن أحواض 

املياه ال تشــمل جميع أنحاء البالد بالتســاوي2.”

وُيعد التوســع الحضري الســريع أحد األسباب الرئيسية 
التي يواجه الكينيون بســببها مشــكالت ندرة املياه 

والصــرف الصحــي. ووفًقا لجمعية امليــاه والصرف الصحي 
للفقــراء فــي الحضر )WSUP(، وهــي جمعية خيرية أخرى 

رائدة في مجال املياه، فإن النمو الســريع للســكان في 
املناطــق الحضريــة قد أدى إلى ظهور تجمعات ســكانية 

عشــوائية مزدحمــة وبالتالي قلة فــرص الحصول على 
خدمات امليــاه والصرف الصحي3.

يعاني سكان نيروبي، على سبيل املثال، من إجراءات 
لترشيد استهالك املياه منذ سنوات عديدة، في حين أدت 

موجة الجفاف في أوائل عام 2018 إلى حدوث نقص حاد 
في املياه في العديد من املدن الكينية، بما في ذلك 

نيروبي ومومباسا وكاكاميغا وكيريشو وميغوري4. وفي 
ذلك الوقت، أفادت التقارير أن معاناة سكان مومباسا من 
نقص حاد في املياه جعلتهم يشترون املياه بسعر بلغ 

في املتوسط 0.30 دوالر أمريكي لكل 20 لترًا5.

ومــع افتقــاد 19 مليون كيني ملصــدر مياه آمن6، وقضاء 
عــدد كبير من النســاء واألطفال ملــا يصل إلى ثلث 

يومهــم فــي جلب املياه في الشــمس الحارقة من أقرب 
مصــدر للميــاه العذبة7، أصبحت الحاجة إلــى حلول فّعالة 

للميــاه أكثــر إلحاًحا من أي وقت مضى. 

 وتعمل املؤسســات املعنية، مثل معمل 
عبــد اللطيف جميــل لألمن املائي والغذائي العاملي 
)J-WAFS( في معهد ماساتشوســتس للتكنولوجيا 

)MIT(، بجهد كبير للتغلب على مثل هذه املشــكالت.

فقــد إتخذ معمل عبــد اللطيف جميل لألمن املائي 
والغذائي العاملي سلســلة من الخطوات املهمة 

ويواصل تمويل املشــروعات التي ُيرجى أن يكون لها أثر 
واســع على مشــكالت ندرة املياه وتلوثها حول العالم. 

كمــا قــدم املعمل دعًما مالًيا ملدة ســنتين للباحثين الذين 
يعملون على تطوير مرشــحات مائيــة منخفضة التكلفة 

باســتخدام نسيج خشــب النسغ، مثالً، وهو ما يفتح الباب 
لتوفير مياه شــرب آمنة وميســورة التكلفة للفئات األدنى 
دخــاًل في العالم. وقدم املعمــل أيًضا دعًما مالًيا لألبحاث 

التي تهدف إلى التغلب على مشــكالت القدرة على 
التوســع في تحلية املياه وتكلفتها.

ُتعــد مثــل هذه األبحاث املتطورة التــي ُتجرى في معمل 
عبــد اللطيــف جميل لألمن املائــي والغذائي العاملي 
عاماًل رئيســًيا في حل املشــكلة على املدى الطويل. 
ولكــن على املــدى القصير، تبقى التحديــات املتعلقة 

بنــدرة امليــاه واقًعا يومًيا في حيــاة مئات املاليين من 
البشــر فــي الدول النامية في مختلــف أنحاء العالم.

أملار لحلول 
املياه تساعد 

في حل 
مشكلة ندرة 
املياه بكينيا 

1 Kenya, Water.org, accessed July 2018
2 Water in Crisis – Kenya, The Water Project, accessed July 2018
3 Kenya: Tackling challenges caused by rapid urbanisation, WSUP, accessed July 2018
4 Kenya’s major towns facing water crisis as climate change bites, Xinhuanet, 19 February 2018
5 Kenya’s major towns facing water crisis as climate change bites, Xinhuanet, 19 February 2018
6 Kenya, Water.org, accessed July 2018
7 Water in Crisis – Kenya, The Water Project, accessed July 2018

https://water.org/our-impact/kenya/
https://thewaterproject.org/water-crisis/water-in-crisis-kenya
https://www.wsup.com/where-we-work/kenya/
http://www.xinhuanet.com/english/2018-02/19/c_136985743.htm
http://www.xinhuanet.com/english/2018-02/19/c_136985743.htm
https://water.org/our-impact/kenya/
https://thewaterproject.org/water-crisis/water-in-crisis-kenya
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8 Mombasa: Supporting the utility to provide services to low-income communities, WSUP, accessed July 2018.
9 Mombasa: Supporting the utility to provide services to low-income communities, WSUP, accessed July 2018.

 الخطــوات األولى نحو التغلب على 
مشكلة املاء

هــذا االعتراف بــدور املياه الحيوي في التنمية 
الشــاملة كان الســبب وراء قرار عبد اللطيف جميل 

للطاقة بإنشــاء شــركة أملار لحلول املياه منذ 18 
شــهرًا، وهو قرار بدأ يؤتي ثماره، وخاصة بعد أن 

رســى على الشــركة مؤخرًا عقد إنشاء أول محطة 
كبــرى لتحلية املياه في كينيا.

وســتبلغ قدرة املحطة 100,000 مم3 يومًيا لتزويد 
مومباســا، ثاني كبرى املدن الكينية، باملياه. 

 
يتجاوز تعداد مدينة مومباســا أكثر من مليون 

نســمة، يعيــش معظمهم تقريًبا في تجمعات 
عشــوائية8، وهناك ما يقرب من %66 من الســكان 

منخفضــي الدخــل ال تتوفر لهم فرصة الحصول 
على مياه آمنة بتكلفة ميســورة9.

ويواصل الســيد/ دي دييغو أروزامينا قائالً: “لم 
يعد األمر يتعلق بوصول املياه إلى الســكان أم 
ال، بــل يتعلق بهل هــذه املياه القليلة املتوفرة 

صالحة للشــرب أم ال. وهل يمكن للناس 
استخدامها؟

 “وممــا يزيد الوضــع تعقيًدا، أن نقص املياه 
هو ســبب العديد من حــركات الهجرة في 

إفريقيــا، فــإذا لم تتوفر امليــاه، يلجأ الناس 
إلــى االنتقال إلى أماكن توفرها. ويســتقرون 
فــي املكان الجديد. ولكــن لو توفرت املياه، 

فســوف تقــل حركة الهجرة من مــكان آلخر بحًثا 
عن املياه.”

وُيضيف قائالً: “وهذا املشــروع في مومباسا 
خطوة في غاية األهمية. فمومباســا هي مدينة 

مينــاء ليس بها محطة لتحلية املياه وتشــتري 
مياههــا اليــوم من دول الجوار. ويعني ذلك أنها 

تعتمــد على هــذه الدول، وهو ما يتوقف بالطبع 
علــى مــدى توفر مياه لدى هذه الدول تزيد عن 

حاجتها إلرســالها إلى مومباسا.”

“وهنــاك فترات تنقطــع فيها املياه أليام مما يؤثر 
أثرًا ســلبًيا كبيرًا على الســكان. وهذه املحطة 
الجديدة التي تشــيدها أملار لحلول املياه، لن 

توفر احتياجات مومباســا من املياه وحســب، بل 
إنها ســتقلل االعتماد على املياه التي تأتي من 

الخارج أيًضا.”

وهذا املشــروع، وفًقا للســيد/ دي دييغو أروزامينا، 
مهم أيًضا لشــركة أملار لحلول املياه. حيث يقول: 

“تفخــر أملار لحلــول املياه بأن فريقها من أفضل 
فــرق العمل في قطاع املياه، والفوز بأول 
مشــروع ضخم عالمة فارقة في مسيرتنا.”

والجمــع بين املهــارات واملعرفة في كل من 
حلــول املياه والطاقة املتجــددة، مثل الطاقة 
الشمســية وطاقة الريــاح، يجعل أملار لحلول 

امليــاه فــي مكانة مرموقــة ويمكنها من تقديم 
قيمــة واضحة ومميــزة لعمالئها. 

وُيضيف: “لقد بدأ العمالء في الســوق يتوقعون 
من الشــركات تقديم خدمات متكاملة مثل طاقة 

الرياح والطاقة الشمســية واملياه، وال يوجد 
ســوى عدد قليل من الشــركات التي لديها خبرة 

في كل هذه املجاالت.”

أهداف إســتراتيجية وغايات طموحة
لتحقيــق غاياتهــا الطموح، تراقب أملار لحلول 

املياه العديد من األســواق الرئيســية حول العالم. 
فباإلضافة إلى مشــروعها في كينيا، لها أنشــطة 

في جنوب أفريقيا وشــيلي وبيرو وقبرص. كما 
أنها تبحث عن أنجح الطرق للدخول إلى الســوق 

املصري الذي تزداد فيه الحاجة لتحلية املياه لســد 
نقــص امليــاه املتوفرة من نهر النيل، وتواصل 

تركيزها على اململكة العربية الســعودية، الســوق 
األساســي لشــركة عبد اللطيف جميل للطاقة 

والســوق األكبر لتحلية املياه في الشــرق األوسط.
مع ذلك، يؤكد الســيد/ دي دييغو أروزامينا قائالً: 

“عملنــا ال يقتصر فقــط على تحلية املياه.” وُيضيف 
قائــالً: “معالجة ميــاه الصرف لُتصبح متوافقة 

مــع املعاييــر العاملية عادة ما يكون أقل تكلفة 
مــن تحلية ميــاه البحر، وهذا يقلل التكاليف 

لالســتخدامات الزراعية والصناعية.

وبإمكان شــركة أملار لحلول املياه توفير حلول 
 مبتكــرة تجمع فيهــا خبراتها وإمكانياتها في 

القطاعات. جميع 

 “نعتقد أن املســتقبل هــو لتحلية املياه 
بالطاقــة الشمســية. وتعمل فرقنــا مًعا للمضي 

قدًمــا في هذه الرؤيــة. وبمرور الوقت، ومع 
التراجع املســتمر في أســعار مرافق بطاريات 
تخزيــن الطاقة، فســوف نتمكن من الحصول 

علــى إمداد ال ينقطــع على مدار اليوم من 
املتجددة.” الطاقة 

أما اآلن، وبالرغم مما ســبق، فهناك قضايا يجب 
التعامــل معها فــورًا. “فنحن بحاجة إلى وضع هيكل 

لتمويل ملشــروع مومباســا، الذي يسير العمل 
فيــه على نحو جيد جــًدا. وقد أجرينا مباحثات جيدة 

ونحــرز تقدًما حقيقًيا. فقــد بدأنا بالفعل في تقييم 
املوقع، وســوف نبدأ في البناء في النصف األول 

من عام 2019.

“ســيحظى تنفيذ مشــروع مومباسا ووتيرة سيرة 
العمــل لالنتهاء مــن املحطة بمتابعة وثيقة. 

وفي نفس الوقت، تعمل مومباســا بنشاط 
في تجديد شــبكة توزيــع املياه بها للتخفيف من 
املشــكالت التي تواجهها - فخســارة نسبة كبيرة 

مــن املياه نتيجــة تهالك خطوط األنابيب تمثل 
مشــكلة في حد ذاتها.”

“هذا مشــروع هائل للبنية األساسية سوف 
يحســن حياة ســكان املدينة جميًعا، وهو يشهد 

لحكومة مومباســا بامتالكها رؤية سليمة 
واهتمامهــا بشــعبها. فكما يقولون، ليس املهم 

تكلفــة امليــاه، بل تكلفة الحياة دون مياه.”

بــدًءا مــن توفير مياه الشــرب اآلمنة إلى أكثر 
من مليون شــخص في مومباســا، وحتى دفع 

عجلــة واحــدة من أكثر شــركات الطاقة ابتكارًا في 
العالــم، فمــا زال أمام الســيد/ دي دييغو أروزامينا 

الكثيــر ليفكــر في القيام به. ووســط كل هذا فهو 
متفائل باملســتقبل - مســتقبل كل من أملار 

لحلول املياه وشــعوب أفريقيا والشــرق األوسط 
العالم. وبقية 

 حيث يقول: “أتاحت شــركة أملار لحلول 
املياه لشــركة عبد اللطيف جميل للطاقة أن 

تصبح رائدة في أحد القطاعات الرئيســية التي 
 تدعم االســتدامة. كما أننا ندعم معمل 

عبد اللطيــف جميل لألمن املائي والغذائي 
العاملي في معهد ماساتشوســتس 

للتكنولوجيــا مالًيــا، وهذا دليل على أن املياه 
تمثل أولوية دائمة على أجندة املؤسســة. فهي 

العنصر األساســي لكل من االستدامة والنمو 
الســكاني، وخاصة في الشرق األوسط.”

ويقــول روبيرتو دي دييغــو أروزامينا، الرئيس 
التنفيــذي لشــركة عبد اللطيــف جميل للطاقة: 
“املــاء هو أصل الحيــاة وبدون املاء لن تكون 

هناك أي اســتدامة. ومع ذلــك، فهناك مئات 
املالييــن من البشــر ليس أمامهــم فرصة للوصول 

إلــى مصدر مياه صالح للشــرب. وألننا غالًبا 
مــا ننظر إلى االســتدامة مــن وجهة نظر الدول 

املتقدمــة، فإننا ال ندرك أن املياه مشــكلة 
كبيــرة. ولكن من وجهة نظــر الدول النامية، 

امليــاه أكثــر أهمية من الطاقة.”

https://www.wsup.com/where-we-work/kenya/mombasa/
https://www.wsup.com/where-we-work/kenya/mombasa/
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مختبر جميل يعقد 
شراكة يابانية لرفع 

مستوى التعليم 
في أفريقيا

وقــع مختبر جميل ملكافحــة الفقر )J-PAL( اتفاقية تعاون مع 
الوكالــة اليابانية للتعاون الدولي )جايكا( ومؤسســة براثام الخيرية 

العامليــة فــي مجال التعليم، لرفع مســتوى التعليم في بعض 
مناطق أفريقيا 

وقــد ُوقعــت االتفاقية في منتدى عــام للصحة والتعليم في طوكيو 
باليابان اســتضافته املؤسسات الثالثة. 

وكان هــذا املنتــدى املهم، الــذي ُعقد بمقر جايكا، فرصــة للحاضرين 
مــن ممثلــي املؤسســات األكاديمية الحكومية فــي اليابان للتعرف 

علــى مختبــر جميــل ملكافحة الفقر وأبحاث براثــام األخيرة، وخاصة في 
التعليم. قطاع 

كمــا عقــد مختبر جميل ملكافحة الفقر وبراثام سلســلة من 
االجتماعات الخاصة وورش العمل مع قيادات جايكا والفرق املســؤولة 

عــن قطاعي التعليم والصحة.

ومن خالل هذا التعاون الجديد، ســتتعاون املؤسســات الثالثة للتوسع 
في برنامج “التعليم حســب املســتوى” )TaRL( للتعليم املدرسي 

في أفريقيا، وذلك بعد نجاح التوســع فيه في زامبيا. 

وبرنامــج TaRL يقــوم علــى نهج تربوي لتقييم األطفال باســتخدام 
أداة تقييم بســيطة ثم تقســيمهم إلى مجموعات وفًقا ملســتوى 

تعلمهــم وليــس أعمارهم أو صفهم الدراســي. وقد بدأت براثام 
تطبيــق هــذا النهج فــي الهند ثم قيمت فعاليتــه وأدخلت عليه 

تحســينات باالســتعانة بنهــج مختبر جميل ملكافحــة الفقر القائم 
الدقيق. العلمي 

ويفخر مختبر جميل ملكافحة الفقر بســجل حافل من االســتفادة 
مــن نتائــج أبحاثه لدعم وضع السياســات في مختلف أنحاء العالم، 

ويشــمل ذلك منطقة الشــرق األوســط التي يوجد للمختبر فيها 
مشــروعات بحثية قائمة وأخرى اكتمل تنفيذها وشــراكات محلية لدعم 

وضع السياســات في اململكة العربية الســعودية ومصر واألردن 
ولبنان واملغرب.

وقــد أجــرى الباحثون التابعون ملختبــر جميل ملكافحة الفقر حتى 
اآلن أكثــر مــن 860 تقييًما فــي 80 بلًدا، وتم التواصل مع أكثر من 300 

مليــون شــخص من خالل برامج تــم اختبارها ووجدت أنها فعالة من 
خــالل تقييمــات املختبر. وقــد أدى املختبر دورًا مهًما في زيادة عدد 

التقييمات العشــوائية، ومســتواها، لجهود التدخل التنموية.

“إن بحوث مختبر جميل ملكافحة الفقر التعليمية الرائدة مع براثام في الهند 
وبرنامج “التعليم حسب املستوى” ثم التوسع فيه في زامبيا كلها جهود تفيد 

في تحسين نتائج التعلم ملاليين األطفال في العالم كله”، صرح بذلك السيد فادي 
جميل، رئيس مجتمع جميل الدولية. 

“ومن خالل التعاون مع جايكا، بسجلها املميز في العمل التنموي في أفريقيا 
وخارجها، فإن الفرصة مهيأة أمام بحوث مختبر جميل ملكافحة الفقر وجهود براثام 

التعليمية لتحقيق أثرها على نطاق أكبر.”
 فادي جميل 

رئيس مجتمع جميل الدولية

https://www.youtube.com/embed/xe0hwbC78xo


 املؤتمر الدولي لالقتصاد وبحوث األعمال  
 International Conference on Economics 

  Business Research and 
 الرياض، اململكة العربية السعودية،

14-13 آب/أغسطس 2018
https://www.10times.com/icebr-riyadh

في هذا املؤتمر يجتمع املشاركون من جميع أنحاء العالم لتبادل 
وجهات النظر والخبرات فيما يتعلق بأحدث القضايا واألفكار في 

مجالي االقتصاد وبحوث األعمال.

 قمة املدن املبتكرة، الرياض، اململكة العربية السعودية،
24-23 أيلول/سبتمبر 2018

http://www.innovative-smartcities.com
يجتمع في هذه القمة قادة الحكومات والخبراء في املجال 

ملناقشة بعض من أبرز التحديات املتعلقة باملدن املستدامة 
القابلة للعيش، مع التعرف على سبل تحسين تنظيم واكتساب 
القدرة على تحمل األزمات من خالل االبتكار في مجال السياسات 

والتقنية والشؤون االجتماعية.

 معرض التعليم العالي والتوظيف )HECF(، الرياض،
30-28 أيلول/سبتمبر 2018

https://www.hecfsaudi.com
ُيعد معرض التعليم العالي والتوظيف )HECF(، والذي ينعقد في 

دورته الثالثة، ملتقى للمؤسسات التعليمية العاملية والطلبة 
املتطلعين للدراسة في الخارج من مختلف أنحاء اململكة العربية 

السعودية.

معرض تكنولوجيا املياه والطاقة والبيئة )ويتيكس(، دبي، 
 اإلمارات العربية املتحدة،

25-23 تشرين األول/أكتوبر 2018
https://www.wetex.ae

يجمع هذا املؤتمر، الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي، أحدث 
االبتكارات والتكنولوجيا وآخر ما وصلت إليه األبحاث مع فرصة 

االطالع على أحدث املعلومات عن اللوائح والنظم وغير ذلك من 
التطورات في قطاع املياه والطاقة والبيئة.

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

مجلة عبد اللطيف جميل
الصيف 2018

إعالن الفائزين بجوائز منتدى معهد 
MIT باالشتراك مع مجتمع جميل

اجتمع لفيف يضم أكثر من 400 شخصية 
من املستثمرين ورواد األعمال وممثلي 

وسائل اإلعالم والشخصيات العامة 
املرموقة في مسقط بعمان لحضور 

الحفل السنوي الحادي عشر لتوزيع 
مسابقة أفضل شركة ناشئة في العالم 
العربي والذي عقده القسم العربي في 

منتدى معهد MIT لريادة األعمال.

وقد ُمنحت الجوائز في نيسان/أبريل في 
إطار شراكة مع مجتمع جميل ومؤسسات 

أخرى، وتهدف لدعم رواد األعمال في 
الشرق األوسط.

وقد أعلن في حفل توزيع الجوائز عن 
عشرة فائزين موزعين على ثالثة فئات 

- األفكار، وريادة األعمال االجتماعية، 
والشركات الناشئة. كما ضم الحفل أيًضا 
حلقتي نقاش تحت عنوان “بناء األنظمة 

االقتصادية الناشئة” و”التغييرات التي 
يتطلع مستثمرو وادي السليكون إليها 

في الشرق األوسط وشمال أفريقيا.”

 ،Quirkpod وجاء بين أبرز الفائزين موقع
وهو موقع مصري ملدربي الحياة يهدف 

ملساعدة الشباب على اكتساب املهارات 
املهمة، والخضيري وهي مؤسسة مصرية 

لتحويل النفايات واألسمدة الكيميائية 
املضرة بالتربة إلى طاقة، وشركة 

ProvenMed International وهي شركة 
تونسية تعمل على توفير حلول لتحسين 

حياة مرضى السلس.

وقد صرحت هالة فضل، رئيسة القسم 
العربي بمنتدى معهد MIT لريادة األعمال: 
“االستثمار في ريادة األعمال في العالم 
العربي... سيسهم في إنعاش االقتصاد، 

وسيؤدي إلى إقامة شراكات جديدة 
تتحول في النهاية إلى مؤسسات كبرى.”

ومجتمع جميل، وهو مؤسسة 
للمشروعات االجتماعية تعمل على 

إقامة مجتمع إيجابي وتحقيق االستدامة 
االقتصادية، شريك للمسابقة منذ إنشائها 

منذ 12 عاًما.

ومن جانبه صرَّح فادي محمد جميل، رئيس 
مبادرات مجتمع جميل الدولية، قائالً: “نفخر 

بخدمة رواد األعمال في مختلف أنحاء 
املنطقة وسعداء بأن جهودنا وجدت 

قبوالً كبيرًا.

“أكبر نجاح ملسابقة القسم العربي 
بمنتدى معهد MIT لريادة األعمال هو 

سجلنا الحافل بتحويل األفكار إلى شركات 
ناجحة واملفاهيم املبتكرة إلى قصص 

نجاح.

“منذ انطالق املسابقة في 2006، قدمنا 
دعًما مالًيا بلغ مجموعه 970 ألف دوالرًا 

أمريكًيا لشركات ناشئة وصل عددها 
إلى 430 شركة في مجال التكنولوجيا 

واملنتجات القائمة على املعرفة. وقد 
تلقى 2,300 من رواد األعمال الشباب 
الطموحين تدريًبا عالي املستوى من 

خبراء إقليمين وعاملين مكنهم من خلق 
ما ال يقل عن 2,600 فرصة عمل جديدة”

إليكم ُملخص ُموجز عن بعض فعاليات األعمال امُلقبلة في املنطقة.

حصاد الفعاليات
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https://www.wetex.ae
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