حـــــــــــوار

التجارة – جدة

وم��ز ِّود ُمفضل للحلول الذكية المتكاملة إلدارة
تُعتبر ماتيتو شركة رائ��دة ُ
ومعالجة المياه ،حيث تغطي عمليات عديدة في مجاالت التصميم والبناء،
الكيماويات المتخصصة وإدارة مرافق المياه ،ترتكز على خبرة ممتدة ألكثر
من  60عام ًا في هذا المجال“ ..التجارة” التقت فادي جويز المدير التنفيذي
لشركة ماتيتو ،الذي يعتبر عنصراً أساسي ًا في قيادة المجموعة وعلى رأس
برامج توسع أعمالها في الشرق األوسط وجنوب شرق آسيا ،حيث تبوأ اسمها
موقع ًا مرموق ًا عبر تطوير عالقات رفيعة المستوى مع نخبة من االستشاريين
والمقاولين العالميين ،األمر الذي انعكس إيجاب ًا على نمو أعمالها ،إلى
جانب إسهامه في تعزيز وتطوير عقود االمتيازات وإدارة مشاريع مشتركة مع
مؤسسات عالمية رائدة.

بداي��ة ..ن��ود أن تلق��ي الض��وء على الش��ركة
ونشاطاتها يف مجال حتلية املياه؟

فادي جويز المدير التنفيذي لماتيتو
أوفر سيز ليمتد “ماتيتو”:

المملكة تزخر بإمكانيات
هائلة ونتوقع زخمًا كبيرًا
في قطاع المياه مع استمرار
نمو البنية التحتية وتشييد
المنشآت عالية التأثير
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ماتيتو ش����ركة عاملية تخصصت منذ إنشائها
قبل  60عام ًا في معاجلة املياه ،ومتتلك احللول
املتخصصة والشاملة في شتى فروع صناعة
املياه ،مثل توفير املياه النظيفة ،معاجلة املياه
امللوث����ة ،حتلية املي����اه وإعادة اس����تخدامها،
احلل����ول الصناعية املتمثلة في تنقية املياه إلى
مستوى املاء النقي الصالح للشرب ،االستثمار
في األصول ومنشآت املياه والصرف الصحي،
تطوي����ر ومتويل املش����اريع اجلديدة أو القائمة
حتت هياكل أو تكتالت مختلفة ،وتتبوأ ش����ركة
ماتيتو مركز ًا متقدم ًا بني الشركات املتخصصة
في صناع����ة املي����اه ومعاجلة مي����اه الصرف
الصحي ،وتزخر بس����جل حافل من األعمال،
تتضمن أكثر من  3000مش����روع ناجح في
أكثر من  46دولة حول العالم ،من خالل مراكز
عملياتها وأكثر م����ن 2,500موظف من ذوي
اخلبرات الكبيرة والكفاءات واملهارات العالية،
وتس����عى ماتيتو لالستفادة من خبرتها العاملية
ف����ي توفير فرصة احلصول عل����ى مياه نظيفة
وآمنة ملاليني الناس حول العالم ،وفي مهمتها
لتحقيق اس����تدامة مصادر املياه العاملية ،تقدم
أنظم����ة إدارة ومعاجلة مي����اه فعالة توفق بني
الطلب املتزايد على املياه وبني نقص مواردها
الطبيعية ،بالتزامها نحو بيئة أنظف ومستدامة

لألجيال القادمة ،وللشركة حضور قوي خاصة
في دول اخلليج وفي أفريقيا خاصة في مصر
وآس����يا في إندونيسيا وتايلند والهند ،أما في
اململكة فهي من أوائل الش����ركات العاملة منذ
من ستينات القرن املاضي إذ تسهم في جهود
اإلعمار في قطاع توفير املياه.
م��ا ه��ي التقني��ات والتجهي��زات الت��ي تعتمد
عليها مشاريعكم يف أنحاء العالم وكيف تسهم
يف قطاع تطور حتلية املياه؟

نحن من أوائل الش����ركات التي اس����تخدمت
التناضح العكس����ي في حتلي����ة املياه منذ بدء
ه����ذه الصناعة في الوالي����ات املتحدة ،والذي
يع����د من التقنيات احليوية ف����ي مجال معاجلة
املياه للحصول على أعلى معدالت االسترداد،
ومن الشركات الرائدة كذلك في معاجلة وتدوير
وإعادة استخدام املياه العادمة ومياه الصرف
وأيض ًا التنقية باستخدام األغشية التي يطلق
عليها "أم بي أر تكنولوجي".

نتطلع
لإلسهام بقوة
في توجه
المملكة نحو
خصخصة
قطاع المياه

نسعى للتعاون
وكلنا فخر بأن
نكون جزءًا
من المساعي

م��ا أب��رز خط��ط الش��ركة التوس��عية يف دول

واإلنجازات التنموية

مجلس التعاون اخلليجي؟

في ظل رؤية

حالي���� ًا نعمل عل����ى تنفيذ  15مش����روع ًا في
آن واح����د ،ومنه����ا مش����روع أكب����ر محطات
التحلي����ة في القط����اع اخل����اص ،كذلك نعمل
على مشروع يعمل بالطاقة الشمسية ونشرع

المملكة 2030
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في محط����ة توليد للطاقة الشمس����ية في هذا
الص����دد ،وتعتبر اململكة العربية الس����عودية
م����ن أهم األس����واق التي نس����تهدفها ،ونهتم
به����ا بصورة خاصة ،حيث تزداد أهمية املياه
بدخوله����ا في كل القطاعات وليس قطاع مياه
الش����رب واملياه املعاجلة احمل��ل�اة فقط ،مثل
البترول ،والطاق����ة وكل محطات توليد الطاقة
والبتروكيماويات ،واملستشفيات ،والعديد من

ماتيتو شركة
عالمية تخصصت
منذ إنشائها
قبل  60عامًا
في معالجة

القطاعات ومج����االت العمل الكبيرة والواعدة
األخرى ،تدعمنا فيها خبرتنا التراكمية حيث
كنا من رواد القطاع في اململكة وأول ش����ركة
صنعت محطات حتلية املياه باململكة وقد عدنا
وسيكون ذلك بقوة إن شاء الله.
ه��ل للتكنولوجيا دور يف خف��ض تكلفة إنتاج
حتلية املياه؟

بال شك إن كلفة حتلية املياه انخفضت تلقائي ًا
خصوص���� ًا في القرن احلالي ،وقد اس����تعطنا
تخفيض التكلفة عن التقنيات األولى إلى الثلث
تقريب ًا ،وألن احلاجة أم االختراع فهذه املنطقة
التكنولوجيا فيها أهم تكنولوجيا بالعالم ،لعدم
توافر املياه العذبة ،مما يجعل حتلية املياه من
أهم احللول وأكثرها استخدام ًا.

المياه والحلول

تعم��ل رؤي��ة اململك��ة  2030عل��ى رفع نس��بة

المتخصصة

احملت��وى لتوط�ين العدي��د م��ن الصناع��ات

والشاملة في
شتى فروع القطاع

وتتضم��ن قط��اع حتلي��ة املياه ..إل��ى أي مدى
تسهم الشركة يف مواكبة هذا التوجه؟

منذ بدايات الشركة ومن خالل عملي بها على

لدينا سجل
حافل من األعمال
يتضمن 3000
مشروع ناجح في
أكثر من  46دولة
حول العالم
مدار خمس����ة وثالثني عام���� ًا خطتنا أن ننقل
التكنولوجيا للبلد الت����ي نعمل بها ،مث ًال لدينا
في مصر اليوم نحو  700مهندس وعامل في
مختلف مواقع التكنولوجيا ،كلها تدار وتشغل
بأي����د مصرية ،واألمر ينطبق على بقية الدول،
وف����ي اململكة م����ن منطلق هدف االس����تدامة
نستقطب السعوديني ،وحالي ًا لدينا حوالي 10
مهندس��ي�ن نقوم بتدريبهم ،وخلق كفاءات ولنا
مش����اركات في مؤمتر املياه والطاقة ،ولدينا
عضو مجلس إدارة دائم في الش����ركة العاملية
للتحلي����ة ،وإل����ى جانب نش����اطاتنا وامتالكنا
حملط����ات حتلي����ة مياه ف����إن األم����ر مينحنا
القدرة عل����ى التدريب العمل����ي ،وأضف إلى

ذلك فإن ماتيتو ستنش����ئ في القريب مصنع ًا
للكيماوي����ات املتخصصة ف����ي اململكة .كذلك
فإن إنشاء مشروعات استثمارية تعتمد على
إمدادات وموارد مستدامة مثل املياه احملالة
والطاقة الشمس����ية تعد من العالمات الفارقة
بجانب تأمني موارد مس����تدامة للمياه اآلمنة
والقابل����ة للش����رب الذي يعتبر ج����زء ًا ال غنى
عنه في تنمية أي منظوم����ة اقتصادية ودعـم
املنش����آت التي تعتمد على املياه مثل خدمات
الضياف����ة والفندق����ة ،الصناع����ات الغذائية،
واخلدمات التجارية ومواد البناء على س����بيل
املثال ،وف����ي اململكة التي تزخ����ر بإمكانيات
هائلة ،نتوقع للزخم في القطاع أن يكون أكبر
مع استمرار منو البنية التحتية املهمة وتشييد
املنشآت عالية التأثير ،وهي مشاريع ضخمة
حتتاج إلى متويل كبير وش����راكة حقيقية بني
جمي����ع األطراف ،ونتطلع دوم���� ًا إلى التعاون
في هذا القطاع وفي أي فرص مش����ابهة في
اململكة واملنطق����ة ،ونحن س����عداء بأن نكون
جزء ًا من هذه املس����اعي واإلجنازات في ظل
رؤية اململكة .2030

املهم جد ًا في املشروع هو التصاميم املبتكرة
حملطة حتلي����ة مياه بطريقة جديدة وبس����رعة
عالي����ة جد ًا ،ومحطة حتلية املياه مبدينة امللك
عب����د الل����ه االقتصادية من املتوق����ع أن تبدأ
إنتاجها في الرب����ع األول من العام 2020م،
وسوف يتم تغذيتها بالكهرباء من محطة توليد
الكهرباء بالطاقة الشمسية ،وذلك متاشي ًا مع
رؤية اململكة .2030
في املقابل فإن مش����روعاتنا تعبر مهمة جد ًا
ألمن املياه في اململكة ،كما أنها تتماش����ى مع
رؤية اململك����ة  ،2030فيم����ا يخص احلفاظ
املس����تدام على املص����ادر الطبيعي����ة واملياه
واالس����تعمال النظي����ف للطاقة ،واملش����روع
سيسهم من ناحية أخرى في استقطاب املزيد
من املس����تثمرين لالس����تثمار واحلصول على
موضع قدم لهم في املدينة ،حيث س����توفر لهم
هذه احملطة األم����ن املائي لألعمال الصناعية
والتجارية ،األمر الذي يكرس املزيد من الثقة
بني املس����تثمرين واملدينة التي تواصل تنفيذ
املش����اريع الكبرى لتطوير بنيتها التحتية في
كافة قطاعاتها املختلفة.

ّ
وقعت��م مؤخ��ر ًا يف ش��ركة ماتيتو الس��عودية

م��ا أس��باب تركيزك��م عل��ى اململك��ة العربي��ة

احمل��دودة عق��د ًا م��ع مدين��ة املل��ك عبداهلل

السعودية؟

االقتصادية إلنش��اء محطة لتحلي��ة املياه..
م��ا ال��ذي س��تضيفونه م��ن خالله��ا وهل هي
مختلفة عن احملطة األولى املنشأة من قبلكم
خاص��ة وأن��ه مت االتف��اق عليها بع��د إطالق
رؤية اململكة 2030؟

مت التوقيع وهناك تقدم في الدراسات وقطعنا
شوط ًا كبير ًا فيها مبوازاة التصميمات ونحن
موجودين هنا لوضع حجر األساس ،والشيء

حاليًا نعمل على
تنفيذ  15مشروعًا
األس��تاذ أحم��د بن إبراهيم لنج��اوي ،نائب الرئي��س التنفيذي ملدين��ة امللك عبداهلل االقتصادية والس��يد معتز غن��دور الرئيس
التنفي��ذي والعض��و املنت��دب ملجموع��ة ماتيتو ،الش��ركة الرائدة وامل��زود املفضل للحل��ول الذكي��ة املتكامل��ة إلدارة و معاجلة املياه
يف األس��واق الناش��ئة ،يضع��ان حجر األس��اس حملطة حتلية املي��اه وتولي��د الكهرباء بالطاقة الشمس��ية يف مدين��ة امللك عبداهلل
االقتصادية بحضور ممثلي الشركة و الفريق املشرف علي املشروع.
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نركز حالي��� ًا على الس���عودية ألن فيها طاقات
عالي���ة جد ًا وفي نوعية املش���اريع ،لدينا أعمال
كبيرة جد ًا مع العديد من الش���ركات واملرافق،
كذل���ك اململكة متجهة خلصخص���ة قطاع املياه
ونتطل���ع للمش���اركة بقوة ومتجه�ي�ن للتوظيف
والتدريب ونقل التكنولوجيا للس���عودية ،إضافة
إل���ى مصنع الكيماويات الذي سننش���ئه قريب ًا
ويتضمن تقنية عالية ،وقريب ًا سنشرع في عمل
املخططات وس���يكون ملاتيتو وج���ود في مواقع
كثيرة في السعودية إن شاء الله.
ه��ل تتوقع��ون منافس��ة يف مجالك��م خ�لال

في آن واحد ،منها

الفترة القادمة وماذا أعددمت لها؟

أكبر محطات

نحن م����ن الش����ركات التي تؤم����ن بالتنافس
ونهتم بأن تكون تكاليف إنشاء احملطات أقل
شيء ،دون أن يكون ذلك خصم ًا على اجلودة
العالية ،لذلك نحن نؤمن باملنافسة ألنه إذا لم
توجد لن يكون هناك تطور وحتسن.

التحلية في
القطاع الخاص

فادي جويز

المدير التنفيذي
لشركة ماتيتو أوفر
سيز ليمتد
عم��ل ف��ادي جويز مع ش��ركة ماتيت��و منذ
الع��ام  1985ويش��غل حالي�� ًا منص��ب املدي��ر
التنفي��ذي ملاتيتو أوفر س��يز ليمت��د والتي
تتخ��ذ من دول��ة اإلمارات العربي��ة املتحدة
مق��ر ًا له��ا ،ويتمتع بش��خصية ف��ذة وخبرة
ممي��زة يف مج��ال حتلي��ة املي��اه ،مم��ا أهل��ه
لتول��ي مناص��ب عاملي��ة ،كش��غله منص��ب
مس��ؤول تنفي��ذي والنائ��ب األول ملدي��ر
اجلمعية الدولية لتحلية املياه.
وقب��ل انضمام��ه ملاتيتو ،عمل م��ع جنيرال
إلكتري��ك للطاق��ة مل��دة أربع س��نوات وبعد
انضمام��ه للش��ركة أنيط��ت ب��ه مس��ؤولية
إنش��اء وتطوي��ر أعم��ال ماتيت��و يف دول
مجل��س التع��اون اخلليجي ،ومن ث��م انتقل
إل��ى اململك��ة العربي��ة الس��عودية كرئي��س
للمق��اوالت ،حيث مت��ت ترقيته إلى منصب
املدي��ر التنفي��ذي ملاتيت��و قب��ل أن ينتق��ل
للعم��ل يف مق��ر الش��ركة بدول��ة اإلم��ارات
العربية املتحدة.
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