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اململكة العربية السعودية 
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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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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.



 " نحن سعداء جدًا لبدء البناء في مجمعنا السكني األول 
في اململكة العربية السعودية، مع إدخال بنية معمارية 

 مبتكرة وتصميم جديدْين إلى سوق العقارات السكنية 
 في اململكة. وهذا املشروع هو أول مشروع من 

مشاريع التطوير الكثيرة املقبلة."

شارَك محمد عبد اللطيف جميل، رئيس مجلس إدارة مجموعة عبد اللطيف جميل 
والرئيس التنفيذي لها )على اليمين(، رفيق كريدي، المدير العام لشركة رفيق كريدي 
 مهندسون ومقاولون، )على اليسار( بحفل التوقيع في دار حسين جميل بجدة في 

نهاية تموز/يوليو.

  البناء من أجل
األجيال القادمة

 بدأت أعمال البناء في املشروع البارز 
J | ONE في جدة، اململكة العربية 

السعودية، بعد توقيع عقود هذا التطوير 
السكني الطموح في حفل خاص.

وقد كان مشروع J | ONE لتطوير 242 شقة 
في منطقة السالمة بشمال غرب جدة هو 

 أول مشروع سكني ملجموعة عبد 
اللطيف جميل.

ومن املقرّر أن يكتمل املشروع بحلول عام 
2018 وستقوم بتسليمه شركة عبد اللطيف 

جميل لألراضي، الشركة املسؤولة عن 
التطوير العقاري في عبد اللطيف جميل. 

اقرأ املزيد هنا.
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 نستثمر فى عمالؤنا: 
يشارك عمالء تويوتا 

السعودية في استثمارات 
قدرها 53 مليون دوالرًا أمريكيًا

ستستثمر شركة عبد اللطيف جميل 
لألراضي حوالي 53 مليون دوالرًا أمريكيًا 

)200 مليون رياالً سعوديًا( في تطوير أربعة 
مرافق جديدة ومتكاملة تمامًا ملبيعات 

تويوتا وخدماتها في مكة املكرمة، 
والهفوف، وينبع، وحائل. ستزيد هذه 

املرافق الجديدة من تجربة عمالء تويوتا 
في اململكة العربية السعودية، عن 

طريق تقديم املزيد من التيسير والقدرات 
االستثنائية وسهولة األداء وتعزيز الراحة 

القصوى كجزٍء من االلتزام املتواصل لشركة 
عبد اللطيف جميل للسيارات بفلسفة 

"الضيف أوالً".

ستزيد هذه املرافق الجديدة من تجربة عمالء 
تويوتا في اململكة العربية السعودية، عن 

طريق تقديم املزيد من التيسير والقدرات 
االستثنائية وسهولة األداء وتعزيز الراحة 

القصوى كجزٍء من االلتزام املتواصل لشركة 
عبد اللطيف جميل للسيارات بفلسفة 

"الضيف أوالً".

وستتمّيز املرافق الجديدة بمناطق مخّصصة 
لصاالت العرض، وخدمة ما بعد البيع، 

والصيانة. وقد بدأ البناء في آب/أغسطس 
عام 2016 ومن املقرّر أن تعمل املرافق 

بكامل طاقتها بحلول نهاية عام 2017.

ويعد هذا االستثمار هو األحدث في جزء 
من الخطة التي أعلنت عنها مجموعة عبد 

اللطيف جميل مؤخرًا الستثمار 7.5 مليار رياالً 
سعوديًا في اململكة العربية السعودية 

على مدى السنوات الخمس املقبلة، منها 2 
مليار رياالً سعوديًا في عام 2016.

وذلك ُيؤّكد من جديد استعداد الشركة لدعم 
األجندة الوطنية للمملكة العربية السعودية 

الخاصة بتنويع االقتصاد، كما هو مبّين في 
خطة رؤية اململكة لعام 2030

عمر عز الدين، مدير إدارة "تطوير"، 
شعبة التطوير العقاري للشركات في شركة عبد اللطيف جميل لألراضي

" نشعر بعميق الفخر واالعتزاز بدورنا الجوهري في تطوير 
هذه المشروعات التي من شأنها أن ُتحّقق أفضل 

المبيعات وأرقى مرافق الخدمات بال منازع، كما نواصل 
تعزيز تجربة امتالك تويوتا في المملكة العربية 

السعودية.

مجلة عبد اللطيف جميل
خريف 2016

02



© جميع حقوق النشر وحقوق امللكية الفكرية محفوظة لشركة عبد اللطيف جميل املحدودة

عضو مبتكر جديد 
في مؤسسة 
املدن الجديدة  

مؤسسة املدن الجديدة، وهي مؤسسة 
عاملية غير ربحية ُترّوج املدن كأحد العوامل 

الرئيسية كقاطرة التقدم، رّحبت  بعبد 
اللطيف جميل التي انضمت حديثًا لعضويتها. 

يأتي تأكيد العضوية في الوقت الذي تعمل 
فيه املؤّسستان سويًّا على مبادرة جديدة 

لخفض االزدحام املروري في املدن الرئيسية 
في جميع أنحاء اململكة العربية السعودية.

تُمر اليوم المملكة العربية السعودية بمرحلة تحّول   "
اقتصادي ملحوظ يرتكز على خطة جريئة وضعتها 

الحكومة ونحن ندعمها بشكل كامل." 

إّن تحسين التخطيط الحضري له تأثير كبير على النمو   "
االقتصادي، ونحن نتطلّع إلى العمل مع مؤسسة 

المدن الجديدة لتيسير وجود بيئات حضرية أفضل 
في المملكة العربية السعودية من أجل مستقبل 

أكثر إشراقاً لألجيال القادمة." 
حسن جميل، نائب الرئيس ونائب رئيس مجلس اإلدارة

للعمليات المحلية لشركة عبد اللطيف جميل

" نحن سعداء بشراكتنا مع شركة عبد اللطيف جميل 
وبالعمل بشكل وثيق مع الذراع االجتماعي  لها، 

مجتمع جميل، لتمكين التنمية الحضرية المستدامة 
في جميع أنحاء العالم." 

جون روسانت، رئيس مجلس إدارة مؤسسة المدن الجديدة

 تهدف مؤسسة املدن الجديدة، التي تأّسست في عام 2010، إلى 
 تحسين نوعية الحياة في املراكز الحضرية.  وتشمل أعضاء آخرين 

منهم جوجل، وسيسكو، وإريكسون، وسيتي بنك، وأير بي إن بي.
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معمل عبد اللطيف جميل لألمن الغذائي 
واملائي العاملي )J-WAFS( يمنح 1.3 مليون 

دوالرًا أمريكيًا لتمويل البحوث في معهد 
)MIT( ماساتشوستس للتكنولوجيا

 ال تندهش فقد يكون موقع التشييد الجديد
 !بالقرب منك

قّدَم معمل عبد اللطيف جميل لألمن 
 )J-WAFS( الغذائي واملائي العاملي

سبع منح جديدة تبُلغ قيمتها اإلجمالية 
1.3 مليون دوالرًا أمريكيًا ملعهد 

.)MIT( ماساتشوستس للتكنولوجيا

هذه امِلَنح هي جزء من الجولة الثانية 
ملعمل عبد اللطيف جميل لألمن 

 )J-WAFS( الغذائي واملائي العاملي
من منحة التمويل البذري ملجتمع معهد 

.)MIT( ماساتشوستس للتكنولوجيا

ُيعتبر معمل عبد اللطيف جميل لألمن 
الغذائي واملائي العاملي )J-WAFS(، الذي 

بدأ العمل به في عام 2014، هو املبادرة 
الواسعة النطاق ملعهد ماساتشوستس 

 للتكنولوجيا )MIT( لتعزيز، وتنسيق، 
وقيادة األبحاث املتعّلقة باملياه واألمن 

الغذائي. وهناك تسعة من املشاريع 
البذرية األخرى املمّولة من ِقبل معمل عبد 

اللطيف جميل لألمن الغذائي واملائي 
العاملي )J-WAFS( جارية بالفعل.

هذه امِلَنح السبع الجديدة موزّعة عبر 
الباحثين في اإلدارات وتضم تخصصات من 
بينها الكيمياء والهندسة املدنية والبيئية.

ُيعتبر كل مشروع بحثي لديه اإلمكانية 
والقدرة أن يكون له تأثيرًا كبيرًا على 

 اإلمدادات، والسالمة، واالستدامة 
البيئية لشبكات املياه واملواد الغذائية 

في األرض.

إّن مجتمع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا )MIT( لديه التزاماً قوياً بإيجاد حلول   "
مستدامة لحاجة البشرية المتزايدة من المياه النظيفة واآلمنة، واإلمدادات الوفيرة من 

الطعام. وُتكمل هذه المنح جهودنا من أجل عالم أفضل."
)J-WAFS( وقد قال جون لينهارد، مدير معمل عبد اللطيف جميل لألمن الغذائي والمائي العالمي

لقد وّقَعت مولدات تكسان، وهي واحدة من أكبر منتجي المولدات الكهربائية وغيرها من 
حلول الطاقة غير المنقطعة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وتركيا، على 

اتفاق يسمح لشركة عبد اللطيف جميل للمعدات الثقيلة بتوزيع منتجاتها في المملكة 
العربية السعودية.

 وقد كان أول ظهور مشترك للشركتْين في معرض الطاقة السعودي لعام 2016، 
حيث عرضتا مجموعة املولدات الكهربائية املتاحة اآلن كثمرة لهذا االتفاق.

سبع منح جديدة

 1.3 مليون 
دوالر أمريكي
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 التوسع والنمو
 في آسيا

أعلنت شركة تطوير محطات الطاقة 
الشمسية، اململوكة حصريًا لشركة عبد 

اللطيف جميل للطاقة، عن مبادرتها للتوّسع 
والنمو شرقًا من خالل فتح أول مكتب لها 

في الهند.

وقد أسرعت شركة فوتوواتيو رينيوابل 
فينتشرز )FRV( بالتحرّك بعد إدراك السوق 

املحتملة في الهند في مجال الطاقة 
املتجّددة خالل السنوات القادمة. وتم تعيين 

خوسيه لويس بالسكو في منصب املدير 
العام ملنطقة آسيا.

 إّن صناعة الطاقة الشمسية في الهند 
تتمّتع بدعم قوي من الحكومية الوطنية 

ومن أجهزة الدولة. وهناك خطط إلضافة أكثر 
من 10 غيغاواط من قدرة الطاقة الشمسية 

خالل العام املالي 2016/17، وتحقيق 100 
غيغاواط من الطاقة الشمسية املثّبتة 

بحلول عام 2022.

إّن الهند لديها إمكانات قوية للنمو. وعلينا نحن،   "
كمطّورين لمشاريع الطاقة الشمسية، أن ُنقّدم ما 

لدينا من المعرفة العالمية والخبرة الواسعة إلى 
السوق الهندية، وأن نلعب دوراً مناسباً في قطاع 

الطاقة الشمسية في البالد."
وتم تعيين خوسيه لويس بالسكو في منصب المدير العام لمنطقة آسيا

سوق جديد لصناعة 
الطاقة الشمسية

الهند
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 تطلق شركة
 فوتوواتيو رينيوابل

 )FRV( فينتشرز
 موقعها اإللكتروني

 الجديد كليًا

سيساعد املوقع اإللكتروني الجديد لفوتوواتيو رينيوابل 
فينتشرز )FRV( على استعراض مكانتها الرائدة في قطاع 

الطاقة املتجددة. 

املوقع اإللكتروني الجديد سهل الدخول إليه باألجهزة الجّوالة 
وعنوانه frv.com وهو يجمع بين الصور الواضحة والتصميم 

النقي، ويضم آخر األخبار واألحداث الخاصة بالشركة، إلى جانب 
قسم شامل لتفاصيل مشروعات FRV’s عبر القارات الخمس. 

وقد دخلت الشركة أيضًا مؤّخرًا سوق طاقة الرياح، وذلك بعد 
استحواذ شركة عبد اللطيف جميل للطاقة على FRV في 

نيسان/أبريل عام 2015.

FRV الصفحه الرئيسيه

FRV صفحه املنح الدراسيه قائمة منسدلةصفحة املسؤولية االجتماعية للشركات  صفحة رؤيتنا وقيمنا
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 شركة فوتوواتيو
 رينيوابل فينتشرز
)FRV( تبرم أولى 

صفقاتها في الهند

ُتمّثل الهند أحدث قصة نجاح لشركة 
فوتوواتيو رينيوابل فينتشرز )FRV( التي 

تسعى نحو تحقيق استراتيجّيتها في تطوير 
محفظة عاملية من أصول توليد الطاقة.

استنادًا إلى نجاحها في عقد اتفاقية شراء 
الطاقة )PPA( ملدة 15 عامًا في أستراليا، فقد 

وّقَعت شركة فوتوواتيو رينيوابل فينتشرز 
)FRV( عقدًا مدته 25 عامًا في الهند، وتلك 

أول انطالقة لها نحو هذا السوق. 

وقد وّقَعت شركة فوتوواتيو رينيوابل 
فينتشرز )FRV( اتفاقية 100 ميجاواط بعد 
املناقصة العكسية التي أُجرِيَت من ِقبل 
شركة الطاقة الشمسية املحدودة في 

.)SECI( الهند

وسيبدأ املشروع في عام 2017 في محطة 
Ananthapuramu للطاقة الشمسية 

في والية اندرا براديش. وبعد استكمالها 
ستتمّكن محطة الطاقة الشمسية من تلبية 

االحتياجات الكهربائية ملا يقُرب من 35 ألف 
منزل وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 

حوالي 190 ألف طن سنويًا.

ُيمّثل هذا املشروع خطوة رئيسية لتحقيق   "
استراتيجّيتنا لتطوير وبناء أصول توليد 

الطاقة املتجددة في الهند، التي ُتمّثل 
سوقًا ّجاذبًا بالنسبة لنا. كما أّن لديها 

اقتصادًا مستقرًا وكذلك سياسات طويلة 
األجل وأنظمة للطاقة الشمسية - وتلك 

العوامل ُيعّززها سجل حافل ُمؤّكد من 
تعاون السلطات العامة." 

وقال رافائيل بنجوميا الرئيس التنفيذي 
)FRV( لشركة فوتوواتيو رينيوابل فينتشرز

35,000
 منزل وخفض انبعاثات 

 ثاني أكسيد الكربون حوالي 
190 ألف طن سنويًا.

 Ananthapuramu في محطة
للطاقة الشمسية في والية 

اندرا براديش. وبعد استكمالها 
ستتمّكن محطة الطاقة 

الشمسية من تلبية االحتياجات 
الكهربائية ملا يقُرب من.
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"خطوة محورية" في 
 ميدان الطاقة 

الشمسية في أستراليا

تقّدمت شركة فوتوواتيو رينيوابل فينتشرز 
)FRV( بمساعيها لُتصبح العبًا رئيسيًا في 

قطاع الطاقة املتجّددة في أستراليا وذلك 
بتوقيع اتفاقات شراء الطاقة )PPA( الثنتْين 

من محطات الطاقة الشمسية.

في نيسان/أبريل، صادقت PPA على اتفاقية 
 شراء الطاقة مّدتها 15 عامًا مع شركة 

"أوريجن إنيرجي ليمتد" تشتري بموجبها 
األخيرة كامل اإلنتاج الكهربائي ملحطة 

موري للطاقة الشمسية، البالغة قدرتها 56 
ميجاواط. تستخدم محطة موري للطاقة 

الشمسية ما يقُرب من 223 ألف وحدة 
ب الطاقة الشمسية  من وحدات تعقُّ

الكهروضوئية التي تعمل على تتبُّع مسار 
الشمس من أجل توليد أقصى قدر من 

الطاقة يوميًا. ُتنتج املحطة 145 جيجاواط/
الساعة من الكهرباء سنويًا - ما يكفي لتزويد 
24 ألف منزل في أستراليا باالحتياجات الالزمة 

من الكهرباء.

أعقَب هذا االتفاق اتفاقًا آخر في أيار/مايو 
لشراء الطاقة مع أوريجان، للحصول على 

كامل إنتاج محطة الطاقة الشمسية كلير، 
املقامة خارج بلدة كلير في كوينزالند، والبالغ 

قدره 100 جيجاواط. 

وباإلضافة إلى محطة كلير الشمسية، تلّقت 
الشركة املوافقة على التخطيط الثنتْين 

أخريَْين من محطات الطاقة الشمسية 
الواسعة النطاق في كوينزالند.

ُتعتبر هذه الصفقات خطوات رئيسية نحو تحقيق األهداف   "
االستراتيجية الخاصة بـ FRV’s لتطوير وبناء أصول لتوليد 
الطاقة المتجّددة في أستراليا وعلى الصعيد العالمي."
)FRV( وقال رافائيل بنجوميا الرئيس التنفيذي لشركة فوتوواتيو رينيوابل فينتشرز  

ُتنتج املحطة

من الكهرباء سنويًا - ما يكفي لتزويد 24 ألف منزل في 
أستراليا باالحتياجات الالزمة من الكهرباء.

145 جيجاواط/الساعة
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 شركة عبد اللطيف جميل
للطاقة على بساط الريح

عّززت شركة عبد اللطيف جميل للطاقة 
التزامها بالسعي وراء مصادر الطاقة 
 املتجّددة وذلك باإلعالن عن دخولها 

سوق طاقة الرياح.

 ،)FRV( شركة فوتوواتيو رينيوابل فنتشرز
التي استحوذت عليها شركة عبد اللطيف 
جميل للطاقة في أبريل 2015، هي بالفعل 

املطّور الرائد عامليًا ملحطات الطاقة 
الشمسية الكهروضوئية في دول مجلس 

التعاون الخليجي.

وقد تّم تكليف أندريا فونتانا، العضو املنتدب 
السابق لشركة فوتوواتيو رينيوابل فنتشرز 

)FRV( في أستراليا، بقيادة فريق لتقييم 
وتطوير مشاريع طاقة الرياح في منطقة 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا وتركيا.

"في إطار تطلُّع اململكة العربية السعودية 
إلى تنويع استثماراتها في مجال الطاقة 
على النحو الوارد في خطة رؤية اململكة 
2030، نحن نعتقد أّن هناك إمكانية كبيرة 

إلضافة طاقة الرياح."

 وقال عمر ماضي، 
املدير اإلداري األول لشركة عبد اللطيف 

جميل لالستثمارات

" هناك 40 موقعاً في أنحاء البالد تّم تصنيفهم على أنّهم أماكن 
مثالية لمزارع الرياح المستقبلية، ما يجعل طاقة الرياح إضافة 

قابلة للتطبيق لتنويع مزيج الطاقة. نرجو أن نكون قادرين على 
على تقديم أفضل الحلول للوصول إلى الطاقة النظيفة."

وقال عمر ماضي،    
المدير اإلداري األول لشركة عبد اللطيف جميل لالستثمارات
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yourfuture.alj.com

 فرص وظيفية في 
الشرق األوسط: 

الدليل الكامل

اآلن يمكن ألذكى املواهب في العالم 
الوصول إلى جميع املعلومات التي 

يحتاجونها لبدء مهنة في الشرق األوسط 
حيث أطلَق عبد اللطيف جميل موقع 

 مستقبلك، وهو بّوابة جديدة للتوظيف 
عبر اإلنترنت.

 yourfuture.alj.com يتضّمن املوقع اإللكتروني
إرشادات مفّصلة بشأن املعيشة والعمل 

في املنطقة، مع التركيز على اململكة 
 العربية السعودية، وكذلك مقاالت عن 
آداب العمل، وساعات العمل، والهجرة، 

واللغة، والتواصل. 

وأقسام أخرى حول عبد اللطيف جميل، 
ويتضّمن ذلك قيم الشركة، والتدريب 

والتطوير، والتاريخ والتراث، واستكمال الخبرة. 

ويمكن للمرّشحين املحتملين للعمل 
لدى عبد اللطيف جميل استخدام املوقع 

الستعراض الفرص، وتقديم سيرتهم الذاتية، 
والتقّدم للحصول على وظائف محّددة. 
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تهتم عبد اللطيف جميل بشدة بتأمين 
مستقبل ناجح ومستدام في منطقة 

الشرق األوسط )وغيرها من األسواق التي 
تعمل بها(، ولذلك فهي تستثمر بكثافة في 

الجيل القادم من رّواد األعمال.

تلتزم شركة عبد اللطيف جميل برعاية 
وتشجيع تطوير رّواد األعمال الناشئين بينما 

يستعّدون لدفع النمو في املنطقة خالل 
العقود القادمة، وذلك بدايًة من الباحثين 

الرّواد إلى املبدعين الفاعلين.

وأحد وسائل تحقيق هذا الطموح هو تحديد 
ودعم املواهب ذات اإلنجازات العالية، وذلك 
من خالل تقديم عدد من املبادرات املثيرة. 

على سبيل املثال، لقد استفاَد طلبة 
الدراسات العليا املتفّوقين من 28 بلدًا في 

الشرق األوسط وآسيا من مبادرة ممّولة 
بشكل مشترك بين عبد اللطيف جميل 

وشركة تويوتا موتور ألكثر من 21 عامًا.

ُتوّفر املنح الدراسيه جميل/تويوتا مساعدات 
مالية لتمكين العلماء الطموحين، من 

الطبقات التي قد ال يكون لديها القدرة على 
الدراسة في التعليم العالي، من مواصلة 

مستقبلهم املهني في الهندسة املعمارية، 
واالقتصاد، والهندسة الكهربائية، والرياضيات، 

والكيمياء، والفيزياء، وعلوم الطيران، وذلك 
في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا 

)MIT( ذو الريادة العاملية ]]رابط[. استفاَد أكثر 
من 160 طالب وطالبة من تمويل املنح منذ 

عام 1995.

منتدى MIT لريادة األعمال في العالم العربي 
بالشراكة مع مجتمع جميل ومجموعة زين 

.MIT لالتصاالت هو مبادرة أخرى من

مجموع جوائز هذا البرنامج وَصلت إلى نحو 150 
ألف دوالر ُمِنَحت لتسعة فائزين في مسابقة 
منتدى MIT لريادة األعمال في العالم العربي.

سنظل ُنرّكز دائمًا على خلق وتمكين بيئة   "
يتمّكن فيها رّواد األعمال الشباب من 

تحقيق تطلّعاتهم."

وصرَّح فادي جميل رئيس مجتمع جميل 
الدولية قائاًل

التزام عبد اللطيف جميل نحو ريادة األعمال 
يشمل أيضًا أوروبا، حيث دخلت شركة 

فوتوواتيو رينيوابل فينتشرز )FRV( في 
شراكة مع معهد فونداسيون إمبريسا 

)جامعة IE( ]]رابط[ في إسبانيا، لتقديم منحة 
"قادة املواهب الشابة" التي تبُلغ قيمتها أكثر 

من 140 ألف دوالر أمريكي، وذلك للدراسة 
في جامعة IE في مدريد هنا.

يتم تقديم املنح الدراسية لطالب في 
 .FRV مجتمع أُِقيَمت فيه إحدى مشروعات

، وهو طالب من  جوزمان نويا كان أول متلقٍّ
مدينة سالتو، أوروغواي.

استغرقت عملية االختيار عّدة أشهر من   "
العمل الشاق والجهد، ولكن األمر كان 

يستحق كل هذا العناء."

بهاوملا ةداق" ةحنمب زئافلا ايون نامزوج 
اسيربمإ دهعمو FRV نم "ةباشلا

في FRV نحن ملتزمون بشّدة بتحقيق   "
التنمية االقتصادية واالجتماعية في 

األسواق واملجتمعات التي نعمل بها، 
 ونحن سعداء ألنّنا قادرون على الوفاء 

بهذا االلتزام من خالل هذا البرنامج املبتَكر." 

FRV وقال رافائيل بنجوميا، مؤّسس  

  رّواد األعمال من
األجيال القادمة

 )MIT( حلمي األسمى هو نقل املعرفة التي أحصل عليها في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا  "
لبلدي وأن أفتح مختبرًا للهندسة الطبية الحيوية في األردن، حيث أّن هذا املجال ال يزال وليدًا بها رغم 

تفّشي املخاوف الصحية. وأعتقد أّن الطب ظلَّ يعمل في عزلة لفترة طويلة جدًا، وحان الوقت اآلن 
لدمج املجاالت الهندسية والطبية معًا في مواجهة التحديات املختلفة التي ُيواجهها عاملنا اليوم. 

أريد أن أشكركم على سخائكم، ولكن األهم من ذلك أَود أن ُأعّبر عن تقديري العميق وامتناني لعدم 
وضع مقابل مادي للتعليم. شكرًا لكم لجعل رسالة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا )MIT( أمرًا 

قابل للتحّقق."

 ،)MIT( علي رامي داهر, منحة عبد اللطيف جميل تويوتا، معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا   
دفعة عام 2019

جوزمان نويا الفائز بمنحة "قادة املواهب الشابة" من 
FRV ومعهد إمبريسا

فريق »غنوة« من الكويت - الفائز بالجائزة األولى في فئة الشركات 
الناشئةمنتدى MIT لريادة األعمال في العالم العربي 2016
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نظرًا الحتواء أراضي اململكة العربية السعودية 
على ربع احتياطات النفط العاملي املؤّكدة فهي 

تلعب منذ فترة طويلة دورًا رئيسيًا على الساحة 
الدولية. وفي إطار سعّي اململكة الدؤوب 

لتوظيف إمكاناتها االقتصادية كاملًة لخدمة أهدافها، 
جاء اعتراف الحكومة بحاجتها إلى خلق بيئة عمل 

مناسبة ُتحّفز الطاقات لتحويل هذه الرؤى إلى واقع 
ملموس ُيشار إليه بالبنان من خالل دفع عجلتّي 

االستثمار والنمو.

زيادة التحّضر، إلى جانب التقّدم التكنولوجي، وتغيُّر 
التركيبة السكانية يخلق تحّديات ذات مدى لم تشهده 

اململكة من قبل.

وألّن هذه القضايا ال تزال تتنامى، يتمحور الطموح 
الجريء للمملكة العربية السعودية نحو املستقبل، 

والوارد في إستراتيجّيتها لرؤية 2030، على ثالثة أهداف 
رئيسة: خلق مجتمع نابض بالحياة، واقتصاد مزدهر، 

وأمة طموحة.

ويكُمن في صميم رؤية اململكة االقتصادية الهدفان 
املتوازيان: أن ُتصِبح قوة استثمار عاملية، وأن ُتصِبح 

مركزًا تجاريًا يربط آسيا، وأوروبا، وأفريقيا.

ومّما ال شكَّ فيه أّن الموقع الجغرافي للبالد في 
مفترق الطرق بين أوروبا، وأفريقيا، وآسيا، وبين أهم 

المجاري المائية العالمية، يجعل المملكة العربية 
السعودية مركزاً طبيعياً للتجارة والتبادل التجاري.

وتزخر البالد بالموارد الطبيعية، ليس النفط فقط، 
ولكّنها تزخر كذلك بالذهب، والفوسفات، واليورانيوم، 
وكثير من المعادن الثمينة األخرى، فضالً عن مناخها 

المثالي لتوليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

كما أّن معهد البيئة واألمن البشري بجامعة األمم 
المتحدة قد صّنَف المملكة، في اآلونة األخيرة، من بين 

البلدان الثالثة األكثر أماناً في العالم، وُيرِجع البعض 
الفضل في ذلك إلى االستثمارات الحكومية المتواصلة 

في مجاالت مثل الصحة، واألمن، والبنية التحتية.

ق الحكومة رؤيتها، فإنّها ُترّكز بشكل أكبر على  ولُتحقِّ
إقامة شراكات مع مجموعات القطاع الخاص في 

القطاعات ذات األولوية، مثل: اإلسكان، والبنية التحتية، 
والصناعة، والنقل.

وفي ضوء األهداف االستراتيجية المفّصلة والتركيز على 
القطاعات المتعددة في رؤية 2030، فإن هذا يساعد 
في تعزيز مكانة المملكة كسوٍق ال تهدأ وال تنقطع 

عن جذب فرص االستثمار المحلي واإلقليمي والدولي 
في منطقة الشرق األوسط.

من المتوّقع أن ُيتيح هذا االستثمار اآلالف من فرص 
العمل الجديدة في قطاعات السيارات، والعقارات، 
والنقل، وخدمات اإلمداد، والخدمات المالية، ويبني 

على االستثمار األكبر بمدينة الملك عبد اهلل االقتصادية 
 )KAEC( الُمعَلن عنه سابقاً والُمقّدر بـ 1.2 مليار 

ريال سعودي.

من المتوّقع أن ُيتيح هذا االستثمار اآلالف من فرص 
العمل الجديدة في قطاعات السيارات، والعقارات، 
والنقل، وخدمات اإلمداد، والخدمات المالية، ويبني 

على االستثمار األكبر بمدينة الملك عبد اهلل االقتصادية 
 )KAEC( الُمعَلن عنه سابقاً والُمقّدر بـ 1.2 مليار 

ريال سعودي.

وقد صرح محمد عبد اللطيف جميل، رئيس مجلس   "
اإلدارة والرئيس التنفيذي ملجموعة عبد اللطيف 

جميل قائاًل: "هذه االستثمارات الجديدة جزء من 
خططنا التوسعية طويلة املدى في السوق 

 السعودية، ونحن نعمل مع الحكومة جنبًا إلى 
 جنب لدفع النمو االقتصادي من خالل مجموعة 

من الصناعات."

علي رامي داهر, منحة عبد اللطيف جميل تويوتا،   
 ،)MIT( معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا 

دفعة عام 2019

كما سلطت رؤية 2030 الضوء على أّن الطموح الجامح 
هو عنوان المرحلة المقبلة التي ستشهدها المملكة 

العربية السعودية على مدار 15 عاماً مقبلة، كما أّن 
مجموعة عبد اللطيف جميل على أهبة االستعداد 

للقيام بدور رئيسي في مسيرة التقّدم الذي ُتحرزه 
المملكة، وهو ما سنتناوله بالتفصيل في األعداد 

المقبلة من "فتح اآلفاق"

اململكة العربية 
السعودية:رؤى 

جديدة تسطع في 
سماء اململكة 

ومساحٌة للتغيير 
ُتبشر بمستقبل 

ُمشرق

وفي هذا اإلطار، وَضعت مجموعة عبد 
اللطيف جميل بالفعل خططها الرامية إلى 

استثمار ما يزيد عن

في البالد على مدى السنوات الخمس 
المقبلة، منها 0.5 مليار دوالراً أمريكياً 

صت بالفعل لعام 2016. ُخصِّ

2 مليار دوالر 
أمريكي

)kafd.com.sa يجسد حي الملك عبد اهلل المالي الواعد بالرياض تطّور أمة )الصورة ُمقدَّمة من
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اململكة العربية 
السعودية 
ومستقبل 

الطاقة املتجددة

مع ازدياد تعداد السكان في العالم واستمرار 
حركة التمدن، بدأت الحكومات في جميع أنحاء 

العالم في تحويل تفكيرها نحو أفضل السبل 
لتلبية االحتياجات املستقبلية من الطاقة.

وأصبَح أمن الطاقة ُيمّثل أولوية ُملّحة متزايدة 
األهمية خاصًة في منطقة الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا وتركيا. ومن املتوّقع أن يؤدي النمو 
السكاني السريع، والتصنيع، واستثمارات البنية 

التحتية إلى زيادة الطلب على الطاقة بنسبة 7% 
سنويًا على األقل حتى عام 2020. ومن املتوّقع 

نمو االستهالك املحّلي للطاقة في اململكة 
 العربية السعودية بمقدار ثالثة أضعاف بحلول 

عام 2030.

في إطار ذلك، أشارَ إبراهيم بابلي، نائب وزير 
االقتصاد في اململكة العربية السعودية، في 

مايو 2016 أّن الطاقة املتجّددة - الطاقة الشمسية 
بشكل خاص - يمكن أن ُتصبح أكثر أهمية من 

طموحات الطاقة النووية في البالد. وليس من 
الصعب أن نفهم السبب: فاملناخ في اململكة 

العربية السعودية يجعلها املكان املثالي لُكلٍّ من 
مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. 

وقد وضعت السعودية هدفًا طموحًا يتمّثل في 
توليد 9.5 جيجاوات من الطاقة املتجّددة بحلول عام 

2030. إلى جانب خطة التحّول الوطني، كما تشجع 
 استثمارات القطاع الخاص من أجل تحقيق ذلك. 
مما ال شك فيه أن الوفورات املحتمل تحقيقها 

كبيرة، حيث تشير األبحاث إلى أّن تحقيق هذه 
األهداف يمكن أن ُيخّفض من استهالك الوقود 

األحفوري في قطاع الطاقة بنسبة ٪25 بحلول 
عام 2030. اقرأ املزيد هنا.

تأّسست شركة عبد اللطيف جميل للطاقة في 
عام 2012 استجابًة لتغّير املشهد العام للطاقة 

املتغّيرة. ومنذ أن استحوذت على شركة 
فوتوواتيو رينيوابل فينتشرز )FRV(، التي تقع 
مقارُّها في أوروبا، تعمل على جلب مشاريع 

الطاقة الشمسية الكهروضوئية )PV( إلى منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا وتركيا.

وأصبحت جهود عبد اللطيف جميل للطاقة في 
صدارة الجهود الرامية إلى تحقيق طموحات 

الحكومة، وقد أكملت بالفعل بناء وتشغيل وصيانة 
وتمويل ما يقُرب من 800 ميجاوات من محطات 

 الطاقة الشمسية الكهروضوئية في جميع 
أنحاء العالم.

 عمر املاضي، 
 كبير املديرين التنفيذيّين 

شركة عبد اللطيف جميل لالستثمار

يتمتع فريقنا املتمّيز بخبرات عاملية واسعة على صعيد   "
تطوير مشاريع الطاقة املتجّددة إضافًة إلى بيع وإدارة 

األصول قيد التشغيل. 

نحن نتطلّع إلى المزيد من التعاون مع المؤسسات 
الحكومية في المملكة العربية السعودية في سياق 

سعينا لالستفادة من قدراتنا التشغيلية وخبرتنا العالمية."
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 عبد اللطيف 
 جميل للطاقة 

تسابق الرياح!

وقد شِهَدت األسواق الكبيرة على وجه الخصوص 
نجاحًا ملحوظًا في عام 2015، وخاصًة الصين، والواليات 

املتحدة، وأملانيا، والهند، والبرازيل، غير أنّه من املتوّقع 
ملناطق مثل أفريقيا، وآسيا، وأمريكا الالتينية أن تقود 

السوق في العقد املقبل، وذلك وفقًا مُلحلّلي املجال.

اقترانًا بإعالن شركة عبد اللطيف جميل للطاقة مؤّخرًا 
عن اتجاهها للتنّوع نحو قطاع طاقة الرياح، تعِكف الشركة 
حاليًا على تحليل املشروعات املحتملة واملواقع، وذلك 

تحت قيادة أندريا فونتانا وفريق متخّصص. وقد أتاَح هذا 
القرار اإلستراتيجي باالتجاه نحو طاقة الرياح للشركة الدخول 

في مجال آخر مهّيأ من مجاالت توليد الطاقة املتجّددة، 
واالستفادة من خبرتها الواسعة في تطوير مشروعات 

الطاقة املتجّددة على الصعيد العاملي

زادت المنشآت العالمية لتوليد طاقة الرياح بنسبة %17 في عام 2015، إلى 
63013 ميجاواط، وأصبَح بذلك إجمالي الطاقة المتراكمة المتولّدة عنها 

على مدى السنوات الـ 15 الماضية 432419 ميجاواط، وذلك وفقاً للمجلس 
.)GWEC( العالمي لطاقة الرياح

أندريا فونتانا
العضو المنتدب ومسؤول 
محطات توليد طاقة الرياح

FRV
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وعلَّق روبرتو دي دييغو أروزامينا، املدير التنفيذي   "
لشركة عبد اللطيف جميل للطاقة، "بعد االستحواذ 

 )FRV( على شركة فوتوواتيو رينيوابل فينتشرز
في العام املاضي، وّطَدت شركة عبد اللطيف 

جميل للطاقة مركزها في السوق العاملية للطاقة 
الشمسية، واليوم هي على استعداد إلضافة طاقة 

الرياح إلى مجموعة حلول الطاقة املتجّددة لديها.
وحيث أّن املنطقة ال تزال تبحث عن حلول للطاقة 
املتجّددة، هناك إمكانات كبيرة لطاقة الرياح في 

منطقة الشرق األوسط، وال سيما عند الجمع بينها 
وبين الطاقة الشمسية.

 روبرتو دي دييغو أروزامينا، 
 املدير التنفيذي 

شركة عبد اللطيف جميل

ُتواِصل اململكة العربية السعودية النمو والتطّور 
السريع، وُيَعد توفير الطاقة أحد املوضوعات األساسية 

في استراتيجية الحكومة لتحقيق رؤية 2030 الرائدة.

من املتوّقع أن يصل االستهالك املحّلي للطاقة إلى 
ثالثة أضعاف قدره على مدى السنوات الـ 14 القادمة. 

وبينما سيظل الوقود األحفوري جزءًا أساسيًا من 
تشكيالت الطاقة، تهدف الحكومة أيضًا إلى تعظيم 

إمكانات الطاقة املتجّددة في البالد. وُتوّضح رؤية 2030 
أّن اململكة العربية السعودية سُتولّد 9.5 جيجاواط من 

الطاقة املتجّددة بحلول عام 2030.

إّن مناخ منطقة الشرق األوسط مناسب لتطّورات الطاقة 
الشمسية، غير أّن عددًا قلياًل فقط أدرَك حجم الفرص 

التي ُتتيحها طاقة الرياح.

وقد أظهرَ تحليل سرعة الرياح أّن املتوسط في معظم 
مناطق اململكة العربية السعودية يتراوح بين 6.0 و 

8.0 متر في الثانية )م/ث(. وتكون طاقة الرياح مجدية 
اقتصاديًا عند معدل 6 م/ث، وُتوّفر مناطق شمال شرق 

البالد واملناطق الوسطى، فضاًل عن تلك القريبة من 
 الجبال في الغرب، سرعات رياح ثابتة تقترب من 

8 م/ث أو تزيد.

هناك فرص هائلة في اململكة العربية السعودية   "
إلقامة صناعة وطنية في مجال الطاقة املتجّددة. 
وسُيسِهم ذلك في خلق فرص العمل، ونمو الناتج 

املحلّي اإلجمالي، والتنويع االقتصادي، هذا باإلضافة 
إلى الحد من اآلثار البيئية."

ُتواِصل اململكة العربية السعودية النمو والتطّور 
السريع، وُيَعد توفير الطاقة أحد املوضوعات األساسية 

في استراتيجية الحكومة لتحقيق رؤية 2030 الرائدة.

ولكي ُتحرِز البالد هدفها من رؤية 2030، تحتاج إلى إدخال 
قدرة جديدة ُتعادل 700 ميجاواط من الطاقة املتجّددة 
كل عام. وهذه مهّمة كبيرة، وكما هو الحال في قطاع 
اإلسكان، يتم تشجيع القطاع الخاص للقيام بدور مهم 

في تحقيق هذا الطموح.

تسعى مبادرة امللك سلمان للطاقة املتجّددة إلى 
تحقيق هذا الهدف مع ضمان تصنيع كبير في مجال 

الطاقة املتجّددة، واملداومة على البحث والتطوير في 
االقتصاد السعودي. وباإلضافة إلى ذلك، ينبغي أن 

يساعد االستعراض امُلخّطط لإلطار القانوني والتنظيمي 
الستثمار شركات القطاع الخاص في قطاع الطاقة 

املتجّددة، وذلك لضمان النمو املستمر لهذه الصناعة في 
هذه الناحية.

نحن ُنساند تمامًا طموح الحكومة إلقامة صناعة بعيدة   "
املدى للطاقة املتجّددة. وموقعنا اإلستراتيجي يجعلنا 
جزءًا من تنمية هذا القطاع املزدهر، وذلك لدعم أهداف 
الطاقة املتجّددة في البالد من خالل خبرتنا العاملية."

محمد عبد اللطيف جميل،    
 رئيس مجلس اإلدارة واملدير التنفيذي 

مجموعة عبد اللطيف جميل

مجلة عبد اللطيف جميل
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لقد أحدث التحّضر املتزايد، والتحّول الديموغرافي، 
والنمو االقتصادي املستمر واستراتيجية التنويع 

في اململكة العربية السعودية طلبًا غير مسبوق 
على إسكان متوسطي الدخل. تركز هذه االتجاهات 
على استمرار سياسة الدولة السكانية نحو "انفتاح 

الشباب" للدخول في سوق العمل واالتجاه بعين 
االعتبار نحو أوضاع متوسطي الدخل املتطلعين 
 للحصول على منازل خاصة بهم. ويوفر هذا فرصًا 

 غير مسبوقة الستثمارات القطاع الخاص في 
تطوير البنية التحتية للدولة ويعتبر عبد اللطيف 

جميل أحد أولئك الذين يساعدون على سد الفجوة 
بين العرض والطلب.  

وفقاً لتقرير صادر عن اإلستشارات العقارية العالمية 
*JLL فإّن ُثلَثْي الشعب السعودي يتقاضى اآلن ما بين 
6 آالف و20 ألف ريال سعودي شهرياً )حوالي 1600 دوالراً 

أمريكياً إلى 5 آالف دوالراً أمريكياً( ولكن %30 فقط من 
السعوديين يمتلكون منازل خاصة بهم، مقارنًة بالمعدل 

العالمي البالغ 70%.

في عام 2015، إنخفَض عدد الصفقات السكنية في 
المملكة العربية السعودية بنسبة %5 في العام على 

أساس سنوى*. في الوقت ذاته، إرتفعت اإليجارات 
بشكل كبير، خاصًة في جدة والرياض. لقد حّدَد الخبراء 

الطلب على المدى القريب ليتعّدى 400 ألف وحدة 
سكنية جديدة لألسر ذات الدخل المتوسط، التي ُتشّكل 
أكثر من 60 في المائة من مجموع األسر في المملكة*.

في خطوة جريئة من جانبها، ترّكز الحكومة اآلن بصورة 

أكبر على العمل مع القطاع الخاص لمعالجة نقص 
المساكن. تهدف التغييرات التنظيمية التي أُدِخلت 

بما يتماشى مع رؤية 2030 وبرنامج التحّول الوطني 
إلي اإلسراع من عرض المساكن بأسعار في متناول 

اليد سعياً لتوفير 1.5 مليون منزل خالل السبع سنوات 
القادمة كجزء من مخّطط أوسع يهدف لمضاعفة 

مساهمة القطاع العقاري في إجمالي الناتج المحّلي 
 في المملكة العربية السعودية إلى %10 بحلول 

عام 2020.

تبدو عبد اللطيف جميل لألراضي، وهي قسم األراضي 
والتطوير العقاري بالشركة، مرّشحة لَلِعب دور رئيسي 

في تحقيق هذا الطموح، مما يساعد على توفير 
مساكن ذات جودة عالية في جميع أنحاء المملكة 

العربية السعودية، مع عدد كبير من المبادرات الجارية 
بالفعل بما في ذلك اإلعالن األخير عن إطالق مشروع 

المجمع السكني J | ONE. اقرأ املزيد هنا.

تعرض مشاريع عبد اللطيف جميل السابقة في البالد 
قدراتها على ابتكار حلول عقارية عالية الجودة.

هذا باإلضافة إلى أن شراكتها مع شركة إعمار العقارية 
للتطوير، التي يقع مركزها الرئيس في دبي، ستسهم 

في سعي "إعمار-جميل" لبناء عدد من المشاريع 
التطويرية على نطاق واسع تضم عقارات سكنية، 

 ومباني تجارية، ومنافذ البيع بالتجزئة، ومرافق 
للترفيه واإلستجمام. 

إلى جانب معالجة أزمة السكن، فإّن هذه المشاريع 
ستوفر أيضاً المزيد من فرص العمل واإلستثمار، وتعزيز 

البنية التحتية الشاملة للمنطقة.

وفي الوقت الذي تسعى فيه المملكة العربية 
السعودية لمواجهة تحّدي اإلسكان، تتربع شركة عبد 
اللطيف جميل لألراضي على رأس العمل جنباً إلى 

جنب مع الحكومة والشركاء اآلخرين لتعزيز مستقبل 
قطاع اإلسكان في البالد وهي على أتم االستعداد ألن 

تكون أساسا في الحلول المقدمة.

 * اإلسكان لذوي الدخل المتوسط في الشرق األوسط 
 وشمال إفريقيا - التقّدم واألولويات، جونز النج السال، 

2015 ]]أخر إطالع، 31 أغسطس 2016[

تلبية الطلب على إسكان 
متوسطي الدخل
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 املاء والغذاء 
حٌق للجميع

تعمل نخبة من الباحثين ورّواد األعمال في 
معمل عبد اللطيف جميل لألمن املائي 

 www.jwafs.mit.edu والغذائي العاملي
)J-WAFS( التابع ملعهد ماساتشوستس 
  www.web.mit.edu )MIT( للتكنولوجيا

على معالجة أكبر مشكالت الجنس البشري.

من املتوّقع أن يتزايد سكان العالم بأكثر من 
2 مليار نسمة بحلول منتصف القرن 21، وذلك 
وفقًا إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية 

باألمم املتحدة. وُيشّكل هذا النمو، إلى جانب 
عوامل أخرى مهّمة مثل تغّير املناخ والتوّسع 

الحضري، تحّديًا لم يسبق له مثيل. 

توّقعات سكان العالم: مراجعة 2015، إدارة 
الشؤون االقتصادية واالجتماعية في األمم 

املتحدة، تموز/يوليو عام 2015.

كيف يمكن أن يكون الطعام واملاء آمنًا، 
ومضمونًا، ومتاحًا للجميع؟ ُيوّفر برنامج "حلول 

معمل عبد اللطيف جميل لألمن املائي 
والغذائي العاملي" )J-WAFS(، الذي ُيمّوله 
مجتمع جميل، ِمَنحًا تجارية للمساعدة في 

تطوير املنتجات والخدمات التي سيكون لها 
أثر كبير في األمن املائي والغذائي.

قراءة املزيد حول هذه املشروعات بالتفصيل، 
تفضل بزيارة موقع معمل عبد اللطيف جميل 

لألمن املائي والغذائي العاملي.

يعمل باحثو معهد ماساتشوستس   "
ن  للتكنولوجيا على تطوير تكنولوجيات ُتحسِّ
إمكانية حصول الناس على املياه النظيفة 

والغذاء اآلمن في متناول أيديهم، وذلك 
سواًء كان األمر وصول املياه النقية إلى 
قرية ريفية في الهند أو االستمتاع  ببرجر 

شهي مطهو على مشواة دون الخوف من 
التسّمم الغذائي."

يقول رينيه روبنز، املدير التنفيذي ملعمل 
عبد اللطيف جميل لألمن املائي والغذائي 

)J-WAFS( العاملي

وقد تَِبَع هذه امِلَنح األخيرة مبلغ 1.3 مليون 
دوالرًا أمريكيًا تلّقاُه معمل عبد اللطيف 
جميل لألمن املائي والغذائي العاملي 

)J-WAFS( في أيار/مايو كجزٍء من الدفعة 
الثانية من منحة تمويل البذور ملجتمع معهد 

ماساتشوستس للتكنولوجيا.

تسويق التكنولوجيات الفّعالة ونماذج   "
األعمال التجارية السليمة هي إحدى آلّيات 
معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا األكثر 

فعالية في إحداث تأثير إيجابي في العالم.

وبرنامج "حلول معمل عبد اللطيف   
جميل لألمن املائي والغذائي العاملي" 

)J-WAFS( ال يساعد فقط في تنشيط 
حل املشكالت بطريقة إبداعية، ولكّنه 
يدعم كذلك أعضاء هيئة تدريس تنظيم 

املشروعات وطالبهم الذين ُتحرِّكهم 
املشكالت ذات األهمية العاملية."

يقول جون لينهارد، مدير معمل عبد اللطيف 
جميل لألمن املائي والغذائي العاملي 

)J-WAFS(

150 ألف 
دوالرًا أمريكيًا

 في آب/أغسطس تلّقى كل مشروع 
 من بين أربعة مشروعات جديدة ومشروع 

آخر أُِعيَد تجديده
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هناك القليل من النماذج التي تمّثل رمزًا بارزًا على 
طموح اململكة العربية السعودية واألفضل من 

بينها املجمع املبني حديثًا في جدة الذي ُيَعد أكبر 
مرافق كوماتسو في العالم - وهو املقر الجديد 

لشركة عبد اللطيف جميل للمعدات الثقيلة. 

لقد بدأ العمل في الموقع الذي تبُلغ مساحته 16600 
متراً مربعاً في عام 2013، واكتمَل في عام 2016. 

ويشمل التخطيط الُمصّمم هندسياً منطقة استقبال 
 للضيوف، ومنفذ لقطع الغيار، ومخازن، ومناطق 

ُورَش متنّوعة، ومنطقة إعادة بناء المكونات، ومختبر 
لتحليل النفط.

وُيَعد المرفق الُمواِكب آلخر ما وصَل إليه العلم، جزءاً 
واحداً فقط من استثمارات عبد اللطيف جميل في 

البالد على مدى السنوات الخمس المقبلة والمقّدرة بـ 
2 مليار دوالر أمريكي.

كوماتسو هي العالمة التجارية األولى التي مّثلتها 
شركة عبد اللطيف جميل للمعدات الثقيلة، وذلك بعد 

التوّصل إلى اتفاق في عام 2013. وقد أعقَب ذلك إضافة 
ناجحة لعالمات تجارية عالمية أكثر إلى جعبة شركة 

عبد اللطيف جميل للمعدات الثقيلة، ومنها مجموعة 
مانيتو للروافع، وفوتون-لوكسا المتخّصصة في معدات 

مناولة األسمنت عام 2015. وذلك جنباً إلى جنب مع 
العالمات التجارية لعروض األقسام الخاصة برفع المواد، 

ومعدات تويوتا الصناعية، ورايموند للروافع الشوكية.

إّن شركة عبد اللطيف جميل للمعدات الثقيلة هي أكثر 
من مجرّد موزّع، إذ تستكمل عروضها بتطوير قدراتها 
واسعة النطاق من خدمات ما بعد البيع، والخدمات 

االستشارية، وحلول الطاقة.

وفي اآلونة األخيرة أضافت شركة عبد اللطيف جميل 
للمعدات الثقيلة إلى ما لديها في المملكة العربية 

السعودية مولدات تكسان، على حين ُتمّثل شاحنات 
فوتون وهينو في بعض أسواق شمال أفريقيا أيضاً.

يقول المدير العام التنفيذي عارف شيشتي، الذي 
يترأس العالمات التجارية الخاصة بالتعدين، والبناء، 

والمعدات الثقيلة، والطاقة في الشركة:

يهدف املرفق إلى ضمان اإلنتاجية املثلى،   "
وكفاءة سير العمل، وزيادة املرونة. كما أّن به 

مركزًا للتدريب، يساعدنا على إتاحة الفرصة أمام 
املوهوبين من الشباب السعودي الكتساب الخبرة، 

ولكي يكونوا جزءًا من بيئة العمل املتخّصصة."

بوجود حوالي 5 آالف وحدة كوماتسو عاملة في البالد، 
يسعى شيشتي وفريقه بِجد منذ تأسيس الشركة 

للتأّكد من أّن كل مشروع تتعّهده الشركة يفوق 
التوقعات، وُيضيف قيمة جديدة إلى األعمال التجارية 

لعمالئه، وذلك بتعزيز التركيز على دعم العمالء بوصفه 
حجر زاوية أساسي في هذا النهج.

ويقول شيشتي: "تُمر الصناعة بأوقات عصيبة؛   "
عندئذ ُيمِعن العمالء واملوّردون على حٍد سواء 

النظر في التكاليف ويعملون على تخفيض القوى 
العاملة. وفي شركة عبد اللطيف جميل للمعدات 
الثقيلة، نضع قضايا عمالئنا التجارية ورضائهم عن 

خدماتنا على رأس أولويّاتنا. ونحن نقوم بذلك عن 
طريق مواصلة البحث عن السبل الكفيلة بتلبية 

احتياجاتهم املختلفة واإلصغاء لطلباتهم باهتمام، 
وبذلك نستطيع أن ُنقّدم لهم أفضل الحلول 

املخّصصة املتاحة."

وعن طريق االستثمار في األصول المادية والبشرية، 
استطاعت شركة عبد اللطيف جميل للمعدات الثقيلة 

بناء عالقات رئيسة مع الشركات الُمصنِّعة للمعدات. 
وتفخر الشركة بما لها من سمعة طيبة حيث ُيذَكر عنها 

أنّها مورّد عالمات تجارية عالمية بلمسة محلية، وأنّها 
قادرة على الوصول إلى موظفيها، وعمالئها، وشركائها.

إّن اقتصاد اململكة العربية السعودية متطّور،   "
ولدينا استثمارات جديدة تستند إلى ما نراه من 

فرص مستمّرة وإمكانات للنمو في املستقبل."

وقد قال محمد عبد اللطيف جميل، رئيس مجلس 
اإلدارة والمدير التنفيذي لمجموعة عبد اللطيف جميل

م فرع كوماتسو في جدة لتوفير سهولة  لقد ُصمِّ
الوصول للعمالء، فضالً عن أفضل الخدمات من نوعها 
في قطاع المعدات الثقيلة. وهو ُيوّفر حلوالً شاملة 

في مجال التشييد تشمل الرافعات الشوكية، 
والحفارات، والجرافات، والشاحنات القاّلبة، والشاحنات 

المفصلية، وطبقات األنابيب، وذلك من أجل المساعدة 
في بناء مستقبل المملكة العربية السعودية.

وُتخّطط شركة عبد اللطيف جميل للمعدات الثقيلة 
لبناء مرافق أخرى للمعدات الثقيلة في أرجاء المملكة 
العربية السعودية، بما في ذلك الرياض، والدمام، وأبها.

 ُمنشأة كوماتسو الشهيرة أولى إنجازات شركة عبد
 اللطيف جميل للمعدات الثقيلة حديًثا تضرب مثااًل ُيحتذى

به في االلتزام

وُيَعد المرفق الُمواِكب آلخر ما وصَل إليه العلم، جزءاً واحداً 
فقط من استثمارات عبد اللطيف جميل في البالد على مدى 

السنوات الخمس المقبلة والمقّدرة

2 مليار دوالر أمريكي.
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يضم المجمع المكّون من خمسة طوابق 
رأسية شقق ذات 4-1 غرف نوم، مع مساحات 
أسطح تتراوح بين 80 م² و 220 م². وهو يجمع 
بين الموقع المتمّيز، الذي يمنح السكان فرصة 

الوصول بسهولة إلى المنطقة التجارية في 
مدينة جدة، ومجموعة من المرافق وخدمات 

الدعم المجاورة، بما في ذلك مركز للياقة 
البدنية، ومناطق للعب األطفال، ومرافق للبيع 

بالتجزئة، وحّمام للسباحة، إلى جانب مواقف 
للسيارات تّتسع لـ 310 سيارة.

وباإلضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعد الشركة 
الممّولة الخاصة بمجموعة عبد اللطيف 

جميل المشترين في ترتيب التمويل العقاري 
لممتلكاتهم.

بوصفنا ُمطّورين، فإنّنا نعمل عن كثب مع   "
الحكومة و البلديات املحلية على تقديم 

الخدمات املضافة للمشترين. نحن نريد 
إقامة مكان ُيمّثل للناس محطة واحدة 

للتوّقف، حيث ال ُيفّكر الناس في العقار 
كمكان للعيش فقط، ولكّنهم يشترون 
معه نمط الحياة نفسها، ويمكن لنا أن 
نساعدهم على القيام بذلك بسالسة 

وبأسرع ما يمكن."

يقول فادي جميل، مساعد الرئيس ونائب 
رئيس مجلس اإلدارة للعمليات الدولية 

بمجموعة عبد اللطيف جميل

مشروع J | ONE هو أول مشروع سكني 
لشركة عبد اللطيف جميل لألراضي، وهو 

ُيمّثل بداية لبرنامج طويل من تطوير العقارات 
السكنية وغيرها.

َم النموذج المبتكر الرائد في جدة  وقد ُصمِّ
ليكون قابالً للتكرار في غيره من المواقع 

السعودية، مثل الرياض والمنطقة الشرقية. 
ومع مواصلة العمل اآلن في J | ONE وفق 

الجدول الزمني، تبدو توّقعات المستقبل 
مشرقة.

وقال فادي جميل: "نحن فخورون جدًا بـ   " 
J | ONE." "إّن ما تحّقَق على يد الفريق 

حتى اآلن ألمٌر مدهش، ونحن ممتّنون كثيرًا 
للمجلس البلدي، الذي أسهمت مساعدته 

ودعمه الدؤوب في جعل هذا املشروع 
حقيقة واقعة. إنّنا بالتأكيد نرى هذا 

املشروع بداية لتطّورات قادمة أكثر."

في اململكة في سوق 
العقارات السكنية

ُيحّقق أول مشروع سكني لشركة عبد اللطيف جميل لألراضي 
 في المملكة العربية السعودية تقّدماً "مذهالً"، وذلك حيث 

 'J | ONE' يستمر العمل في 242 شقة جديدة ُتشّكل مجمع 
في جدة.

يفتح مشروع J | ONE، الذي يقع بمنطقة السالمة النابضة بالحياة 
في شمال غرب جدة، آفاقًا جديدة أمام شركة عبد اللطيف جميل 
لألراضي، التي سبَق أن كان تركيزها على تطوير العقارات التجارية. 
ولكن حيث أّن التوّسع العمراني والنمو السكاني السريع يؤّديان 

إلى خلق عجز في فرص اإلسكان املعاصر املّيسر، يعتقد الكثيرون 
أنّه ليس هناك وقت أفضل من هذا لتقديم العقارات السكنية في 

اململكة العربية السعودية. 

ُيوّفر J | ONE، املستوحى من الفن الراقي، والتصميم واملنظر 
اإلبداعي في مدينة جدة، وحدات طموحة، وحضرية، وأنيقة، وحديثة 

ولكن غير معّقدة، مع االرتباط بالثقافة وقيم األسرة. 
وهو ُمصّمم بهدف تشجيع التفاعل بين املستأجرين بوصفهم أفرادًا 

يتشاطرون الرأي ويتقاسمون املصالح املشتركة لخلق مجتمع 
متكامل ونابض بالحياة.

"ُتوّفر سوق العقارات السكنية في المملكة العربية السعودية   "
فرصاً ضخمة. وهدفنا هو االستفادة من خبرتنا العقارية التي تصل 

إلى 70 عاماً لتطوير مجتمع جديد يتناسب مع االحتياجات المتغّيرة 
للسوق  السعودي، وذلك من أجل القطاعات المنخفضة 

والمتوسطة الدخل على حد سواء. ونَود أن يكون هذا المشروع 
عالمة بارزة في المدينة، بدايًة من الموقع، إلى استخدام المواد 

واالستخدام األمثل للمساحة".

يقول فادي جميل، مساعد الرئيس ونائب رئيس مجلس اإلدارة للعمليات الدولية بمجموعة عبد 
اللطيف جميل
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فاَز الفنان الباكستاني غالم محمد 
بجائزة جميل للفن اإلسالمي في دورتها 

ر قيمة الجائزة بـ25 ألف جنيه  الرابعة، وُتقدَّ
استرليني، وذلك في االحتفال الذي ُأِقيَم 
في متحف بيرا في إسطنبول في تركيا.

وقد قامت الفّنانتان إتشاي وعائشة إيجي، 
الفائزتان بجائزة جميل للفن اإلسالمي بدورتها 
الثالثة، بتسليم غالم محمد الجائزة، وجاء َمْنح 
ق أعمال  الجائزة ُمعّبراً عن رأي الحكام بأّن تفوُّ

غالم محمد ينُبع من تمّيز الفكرة ودّقة التنفيذ.

"نَود تهنئة غالم محمد باعتباره أول فنان 
من باكستان يحظى بنيل جائزة جميل 

للفن اإلسالمي. استطاَع محمد من خالل 
استخدام الكتب املستعملة، وقصاصات 

ورقية مقطوعة من نص بلغة األردو أن 
ُيكمل امللصق التصويري الخاص به على 

ورق الواصلي، وأن يخلق معاٍن جديدة 
لالحتفاء بالتراث العظيم للتصميمات، 

والِحَرف، والفنون اإلسالمية."

 وصرَّح فادي جميل رئيس مجتمع جميل 
الدولية قائاًل

وقد وَقَع االختيارعلى أحد عَشرَ فناناً للمشاركة 
في الدورة الرابعة لجائزة جميل للفن اإلسالمي، 

وذلك من أكثر من 280 ترشيحاً من دول من 
بينها أفغانستان، ومالي، وبورتوريكو، وتايالند.

ترأَس لجنة التحكيم مارتن روث، مدير متحف 
 .)V&A( فيكتوريا وآلبرت

وقد علَّق: "على مدار الدورات األربع لجائزة 
جميل للفن اإلسالمي، وحتى اآلن، كانت 

الجائزة مفتوحة للفّنانين وامُلصّممين في 
جميع مراحل حياتهم اإلبداعية. وُيسعدني 

 أن ُتمَنح جائزة جميل للفن اإلسالمي 
بدورتها الرابعة إلى فنان شاب في مقتبل 

مسيرته الفنية."

مشاهده الفيديو هنا.

جائزة جميل للفن اإلسالمي التي يتم منحها 
كل عامَين ُتقدَّم بدعٍم من مبادرة الفن جميل، 

وهي أحد مبادرات مجتمع جميل. وهي 
تهدف إلى زيادة الوعي بالتفاعل المزدهر بين 
الممارسة المعاصرة واإلرث التاريخي العظيم 

من الشرق األوسط اإلسالمي. وساهمت 
أيضاً في فهم أوسع للثقافة اإلسالمية على 

الصعيد الدولي. 

وقد انطلقت هذه الجائزة بعد تجديد صالة 
جميل للفنون اإلسالمية في متحف فيكتوريا 

 وآلبرت، التي افتتحت في تموز/يوليو من 
عام 2006.

جائزة جميل للفن 
اإلسالمي تعلن عن 

الفائز بدورتها الرابعة
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ل حياة  شركة توظيف للنساء فقط ُتحوِّ
النساء الطموحة في اململكة العربية 

السعودية.

تم إطالق نشاط شركة باب رزق جميل 
لتوظيف النساء في دار حسين جميل بجدة 

في أيلول/سبتمبر 2015، وذلك لتمكين وإتاحة 
الفرص لعدد أكبر من النساء في المملكة 

العربية السعودية لدخول سوق العمل.

جاَء ذلك بعد نجاح باب رزق جميل، برنامج 
مجتمع جميل لخلق فرص العمل، الذي تمّكن 

من توفير ما يزيد عن 100 ألف فرصة عمل 
للنساء في 96 مدينة وبلدة في اململكة 

العربية السعودية منذ عام 2007.

لقد اتَّبعَنا استراتيجية لتشجيع مجموعة متنّوعة   "
من العروض مع تطوير نظم الدعم وبرامج التدريب 

في المملكة العربية السعودية. وهذا كفيل 
بتزويد الباحثات عن عمل بالمهارات التي يحتجنها 

لتحقيق النجاح في سوق العمل الحالي."

وقد عّلَقت روال باصمد، المدير العام األول لشركة باب رزق جميل لتوظيف 
النساء، على نجاح البرنامج قائلة

وقد حّقَق باب رزق جميل بالفعل نتائج ُمشّجعة في جميع المناطق 
الخمس بالمملكة العربية السعودية، ويتطّلع اآلن لتقديم مجموعة متنّوعة 
من فرص العمل عبر شبكته التي تضم نحو 1400 شركة من القطاع الخاص.

" وقالت السيدة باصمد: "لقد ساهمت شبكتنا 
الوطنية من مراكز التوظيف والتدريب في 

مساعدة عدد متزايد من النساء على تحقيق 
إمكاناتهن من خالل تزويدهن بفرص العمل التي 

تستكمل لهن مجموعات من المهارات 
وتنسجم مع نمط حياتهن."

أسس باب رزق جميل أيضاً برامج التدريب المهني للنساء في أكاديمية 
نفيسة شمس للفنون والِحرَف في جدة. وُتقدِّم األكاديمية دورات 

متنّوعة في الفنون والِحرَف للباحثات عن عمل، وذلك استجابًة 
لمتطّلبات السوق. اقرأ املزيد هنا.
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 تمكين املرأة 
 السعودية بزيادة 

الفرص
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اآلن يمكن للمصّورين من دول مجلس التعاون الخليجي 
الست تقديم مشاركاتهم للفوز بجائزة الفن جميل 

م ما يقُرب  للتصوير الفوتوغرافي لعام 2016، التي ُتقدِّ
من 30 ألف دوالر أمريكي في مجموع جوائزها.

سُيغَلق باب التقديم في 15 تشرين األول/ أكتوبر 2016، 
وسيتم إعالن أسماء الفائزين في تشرين الثاني/ نوفمبر. 

م  كما سيتم عرض ثالثين صورة كجزء من معرض ُمنظَّ
بواسطة مبادرة الفن جميل.

المسابقة مفتوحة للمصّورين فوق سن 18 عاماً. محور 
الجائزة لعام 2016 هو "إعادة ابتكار الصورة"، وهي تھدف 
إلى الكشف عن أنماط اإلنتاج والمشاركة في المجاالت 
المتداخلة في الثقافة، والعمران، والتصوير الفوتوغرافي 

 االجتماعي التجريبي أو استخدام تقنيات بديلة في 
إظھار الصور.

زيلدا تشيتل، خبيرة التصوير العالمية، هي أمينة المعرض 
الخاص بالمسابقة.

الهدف هو تشجيع الفنانين على الهروب من الطرق   "
املألوفة والتجارية للنظر إلى الصور واستخدامها من 

خالل الفن."

قالت السيدة داليا موسى، مديرة مبادرة الفن جميل

صورة مثالية
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هناك بضعة أشياء قليلة أكثر أهمية من إستثمار األعمال 
التجارية في موظفيها، ولهذا السبب يدعم عبد اللطيف 
جميل جميع موظفيه في جهودهم الرامية إلى تحقيق 

التنمية الشخصية واملهنية املستمّرة. ُتوّفر أسواقنا 
فرصًا كبيرة للنمو، ونحن نبحث عن مرّشحين على القدر 

نفسه من العزم لتحقيق قدراتهم الذاتية.

فريد الدين أشرف خان، باكستاني األصل، هو المدير العام 
الحالي للمبيعات، والطاقة، والمنتجات الصناعية في شركة 
عبد اللطيف جميل لآلالت. انضَم إلى الشركة في مايو 2014. 

اقرأ رأي فريد حول الحياة في المملكة العربية السعودية، 
والعمل مع عبد اللطيف جميل.

"إّن أفضل شيء في العمل لدى عبد اللطيف جميل   "
هو الفرصة للنمو وتعزيز املهارات الشخصية. أنا أصاًل 
من باكستان حيث كنُت أعمل في مجال املبيعات 
والتسويق في قطاع توليد الطاقة واألتمتة. في 

عبد اللطيف جميل، وظيفتي املدير العام للمبيعات، 
والطاقة، واملنتجات الصناعية في شركة عبد اللطيف 

جميل لآلالت. ُتعتبر مسؤولّياتي الرئيسية هنا هي 
التخطيط االستراتيجي، وهيكلة تنظيم املبيعات، 

ووضع امليزانيات والتوّقعات، وتطوير األعمال. وهو 
دور مليء بالتحّديات ولكن مثير للغاية. 

إّن الفرق الرئيسي بين العمل في باكستان وجدة   
هو التغّير الثقافي. داخل الشركة، بل وفي اململكة 
العربية السعودية، لديك فائدة العمل جنبًا إلى جنب 

مع أشخاص من مختلف الثقافات وهو شيء مثير جدًا. 
لدينا جميعًا احترام شديد لبعضنا البعض. 

أنا معجب جدًا بعدد الدورات التدريبية والبرامج   
الوظيفية اإلثرائية التي يمكن للموظفين اإلستفادة 

منها لدى عبد اللطيف جميل. لقد تلّقيُت دعوة للقيام 
بجولة في املصانع في جميع أنحاء العالم لرؤية أّولية 

حول كيفية عمل الشركات األخرى، ما أعطاني الكثير 
من األفكار للتنفيذ هنا. لدى الجميع في هذه الشركة 

أخالقيات عمل قوية جدًا. إذا كنَت تعمل بِجد وُتظِهر 
أداًء جيدًا، سُتكافئك الشركة على ما تقوم به. 

الحياة األسرية في جدة أيضًا ممتعة للغاية: نقضي   
الوقت علي الكورنيش، ونتسّوق ونتناول الطعام 

في الخارج. هناك أيضًا العديد من األماكن للزيارة في 
املنطقة، لذلك فمن املستحيل أن تشعر بامللل. 

إنّه مكان ممتاز للعيش والعمل وأنا ُأرّشحُه من كل 
قلبي."

فريد الدين أشرف خان، باكستاني األصل، هو المدير العام 
الحالي للمبيعات، والطاقة، والمنتجات الصناعية في شركة 

عبد اللطيف جميل لآلالت. أشخاص حقيقّيون؛ قصص 
حقيقيةحياة جديدة في 

اململكة العربية السعودية
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معرض مناولة املواد السعودي 2016 – 
جدة، اململكة العربية السعودية، 28-29 

تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2016
www.materialshandlingksa.com
اختارت ميسي فرانكفورت الشرق 

األوسط، وهي أحد أكبر ُمنظّمي 
املعارض في املنطقة، فندق بارك حياة 

في جدة مكانًا الفتتاح معرض مناولة 
املواد السعودي لعام 2016. يقام هذا 

الحدث في 29-28 تشرين الثاني/ نوفمبر، 
وسيشهد اجتماع كبريات الشركات في 

هذا املجال ملدة يومين من أجل التواصل 
وتبادل املعرفة. وسيتم استقبال زّوار 

املعرض في منطقة عرض مفتوحة تضم 
مجموعة منتجات شاملة لشركة عبد 

اللطيف جميل للمعدات الثقيلة.

وستشغل شركة عبد اللطيف جميل 
للمعدات الثقيلة كذلك صالة في موقع 

متمّيز بالقرب من المدخل الرئيس.

املؤتمر العاملي COP 22 مراكش، 
 املغرب، 18-7 تشرين الثاني/ 

نوفمبر، عام 2016 
www.cop22-morocco.com

سيشهد تشرين الثاني/ نوفمبر حضور 
ممّثلين من شركة عبد اللطيف جميل 

للطاقة الدورة 22 ملؤتمر األطراف في 
اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن 

 .)COP 22( تغيُّر املناخ

سُيجرَى تنظيم هذا الحدث الذي سيستمر 
لمدة 11 يوماً في مراكش، بالمغرب، وهو 

ُيتيح فرصة أمام شركة عبد اللطيف جميل 
للطاقة لمواصلة تعزيز أجندتها المتعّلقة 

 باالستدامة والمسؤولية البيئية عبر 
جميع عملّياتها.

معرض ومؤتمر سيتي سكيب العاملي 
2016 – دبي، اإلمارات العربية املتحدة، 

8-6 أيلول/ سبتمبر، عام 2016
www.cityscapeglobal.com

سيتوّجه ممّثلو مجموعة عبد اللطيف 
جميل، في أيلول/ سبتمبر، إلى دبي، حيث 
الحدث العالمي سيتي سكيب. اآلن أصبَح 

سيتي سكيب العالمي، وهو في عامه 
الـ 15، أحد أهم األحداث في منطقة الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا وتركيا للمستثمرين 
والمطّورين في مجال العقارات، وجهات 

تشجيع االستثمار، والمهندسين المعماريّين، 
والُمصّممين، وسائر العاملين في القطاع 

العقاري من أجل تباُدل األفكار واآلراء 
 وتشجيع النمو في أسواق 

العقارات بالعالم.

سيتي سكيب جدة 2016 – جدة، 
اململكة العربية السعودية، 2-4 

تشرين الثاني/ نوفمبر ، عام 2016
www.jeddahurbandevelopment.com

سيتي سكيب جدة، وهو الحدث الذي 
ُيقام في جدة والخاص بالتطوير الحضري 

واالستثمار العقاري، هو فرصة على مدى 
ثالثة أيام للمجتمع العقاري اإلقليمي 

والدولي، بما في ذلك ممّثلو عبد 
اللطيف جميل، من أجل التواصل، وبناء 

العالقات، ومناقشة مستقبل العقارات 
في اململكة العربية السعودية، 

وغير ذلك الكثير. وإلى جانب املعرض 
واملؤتمر، ستكون هناك أيضًا مجموعة 

مثيرة من جلسات التواصل إلتاحة فرصة 
فريدة أمام املستثمرين واملطّورين من 

أجل التفاعل وجهًا لوجه.

تحتفل مجموعة عبد اللطيف جميل بثالث 
جوائز خارجية تحمل العرفان باإلسهام 

املتمّيز للقيادات واملوظفين.

لقد حصَل محمد عبد اللطيف جميل، رئيس 
مجلس اإلدارة والمدير التنفيذي األول 

لمجموعة عبد اللطيف جميل، على اثنتْين 
من الجوائز المرموقة في وقت سابق من 

هذا العام. في آذار/مارس، حضرَ السيد/ 
جميل في لندن مراسم منِحه الدكتوراه 

الفخرية من جامعة ويلز ترينتي سانت ديفيد 
 )UWTSD( من جانب صاحب السمو 

الملكي أمير ويلز.

 وقال النائب االستشاري ميدوين هيوز, 
"يُسر الجامعة أن تمنح أعلى وسام لديها 

لفرٍد معروف كسفير دولي بإسهاماته 
ت الحدود الثقافية،  املتمّيزة التي تخطَّ

 وعزّزت بشكل أكبر فهم التقاليد 
الثقافية املتعّددة."

وقال النائب االستشاري ميدوين هيوز

في حزيران/يونيو، حصَل السيد/ جميل 
على جائزة القندس البرونزي، وهي أعلى 

جائزة تمنحها جمعية خرّيجي للخرّيجين 
المتطّوعين، وذلك اعترافاً من الجمعية 

بالخدمة الممّيزة التي قدَّمها المهندس 
 محمد عبد اللطيف جميل للمعهد. 

اقرأ املزيد هنا.

فقد أقاَم السيد/ جميل منذ تخرّجه في 
معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا عام 
1978 معمل عبد اللطيف جميل لمكافحة 

الفقر www.jwafs.mit.edu ،MIT  ومعمل 
 عبد اللطيف جميل لألمن المائي 

 )J-PAL( والغذائي العالمي 
www.povertyactionlab.org في معهد 

ماساتشوستس للتكنولوجيا. 

كما شِهَدت عمليات تويوتا التي قامت 
بها مجموعة عبد اللطيف جميل في تركيا 

نجاحاً، فقد حِظَيت للعام الثاني على 
التوالي بتقدير المؤسسة العالمية للبحوث، 

واالستشارات، والتدريب، "مكان عمل رائع" 
جريت بليس تو ورك® )GPW(. وتستهدف 

GPW إبراز الشركات التي تتمّتع فيها القوى 
العاملة بارتفاع اإلنتاجية والرضا، وقد ُذِكرَت 

مجموعة عبد اللطيف جميل مؤّخراً من بين 

  جولة في
األحداث

تكريم عبد اللطيف جميل
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لقد ُعيِّنت إحدى الشخصيات الرائدة على 
الساحة الفنية في الشرق األوسط لريادة 

التطوير في الفن جميل، التي تهدف 
دائمًا إلى تعزيز ودعم املشهد الفني 

والثقافي في منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا وتركيا.

بدأت أنطونيا كارفر، المدير العام السابق 
آلرت دبي لمدة ست سنوات، تولِّي مهام 

منصبها الجديد في إدارة الفن جميل في آب/
أغسطس عام 2016. وستكون مسؤولة 

عن إدارة جميع مبادرات الفن جميل، ودعم 
الشراكات القائمة مع المؤسسات الرائدة مثل 

متحف فيكتوريا وألبرت في لندن، ومتحف 
المتروبوليتان للفنون في نيويورك.

ُيسرنا اإلعالن عن تولِّي أنطونيا منصب   "
أول مديرة تنفيذية للفن جميل. وهذا 

يعكس طموحاتنا الهائلة بالنسبة 
للمؤسسة. فخبرة أنطونيا اإلقليمية 
والعاملية الثرية تجعلها الخيار األمثل 

لهذا املنصب. ونحن في غاية السعادة 
النضمامها لنا."

وصرَّح فادي جميل رئيس مجتمع جميل 
الدولية قائاًل

ُتقيم أنطونيا في اإلمارات العربية المتحدة 
منذ 2001، وقد كتبت في صحف فنية مثل 

جريدة آرت نيوزبيبر وسكرين انترناشونال، 
وأشرفت كذلك على تحرير العديد من الكتب 

والجرائد. كما ساعدت في إقامة مهرجان 
دبي السينمائي الدولي، ومهرجان أدنبرة 

السينمائي الدولي، وعِمَلت أيضاً محرّرة في 
فايدون للنشر في لندن.

أنا سعيدة بالعمل مع الفن جميل   "
وشركائها الدولّيين لنبني معًا مؤسسات 

جديدة، وُنقيم مشاريع خاصة بالنشر 
واملبادرات التعليمية، ونعمل على تقديم 

البرامج التي يستفيد منها الفّنانون 
والُكّتاب، وأمناء املتاحف واملجتمعات 

الفنية في املنطقة."

وصرَّح فادي جميل رئيس مجتمع جميل

 مدير جديد 
للفن جميل
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