للنشر الفوري:

مشروعا مشتر ًكا
هيتاشي و"وجكو" تؤسسان
ً
من أجل أعمال المفاتيح الكهربائية المعزولة بالغاز
طوكيو والرياض 4 ،مايو  --- 4104اتفقت اليوم كل من شركة هيتاشي المحدودة (المدرجة في بورصة نيويورك تحت
الرمز  HITوفي بورصة طوكيو تحت الرمز " 6501هيتاشي") وهال وليد أحمد الجفالي ،العضو المنتدب لـوجكو
(شركة وليد أحمد الجفالي المحدودة) ،على تأسيس مشروع مشترك من أجل المفاتيح الكهربائية المعزولة بالغاز ،وستكون
حصص األسهم في هذا المشروع كما يلي %10 :لهيتاشي و %44لشركة وليد جفالي .ومن خالل خطة استثمار لبناء
مصنع جديد للمفاتيح الكهربائية المعزولة بالغاز والتي من المقرر أن يكون مقرها في مدينة جدة في المملكة العربية
السعودية ،ستركز الشركة الجديدة على العمليات المتعلقة بالمفاتيح الكهر بائية المعزولة بالغاز حيث ستقوم بتصميم
وتصنيع وتجميع وتركيب وبيع هذه المفاتيح ،كما أنها ستتولى إنجاز كافة أعمال محطات التحويل بدءًا من التصميم
والتوريد والبناء والصيانة وغيرها.

تشهد الحاجة إلى مختلف أشكال البني التحتية لنقل وتوزيع الطاقة ازديا ًدا مستمرً ا ،ويترافق ذلك مع توسيع نطاق
ً
فضال عن تزايد الطلب على الطاقة الكهربائية في الدول الناشئة
استخدام الطاقة الطبيعية في السنوات القليلة الماضية،
والطلب على تجديد البنى التحتية المتقادمة لمرافق نقل وتوزيع الطاقة في الدول المتقدمة.
ً
تزايدا في عدد السكان ونموً ا اقتصاديًا ،األمر الذي يؤدي إلى زيادة هائلة في الطلب على
تشهد منطقة الشرق األوسط
الطاقة الكهربائية .كما أن هناك حاجة ماسة لتعزيز البنى التحتية لنقل وتوزيع الطاقة .وتشهد المملكة العربية السعودية
ً
تزايدا حا ًدا في حاجات السوق ،ولكن حاجات السوق للمفاتيح الكهربائي ة المعزولة بالغاز باتت هائلة حتى على صعيد
عالمي ،األمر الذي يلعب دورً ا حيويًا في مجال نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية .ومن المتوقع أن يتزايد الطلب في المستقبل
أكثر فأكثر.
وبغية تحقيق هدفها المنشود في توسيع نطاق مشاريع توزيع الطاقة الكهربائية في األسواق العالمية ،فقد أنشأت هيتاشي في
السابق شركات تتولى عمليات التصنيع والهندسة في كل من والية أتالنتا  ،مدينة سوجو ،مقاطعة شانغدونغ ،مقاطعة
تايتشونغ ،جاكرتا وسنغافورة ،وال تزال تعمل على توسيع رقعة أعمالها على صعيد عالمي.
وها هي هيتاشي اآلن في المملكة العربية السعودية ،حيث تدخل في شراكة مع شركة وجكو التي تربطها بها عالقة ودية
طويلة ،وذلك من خالل إبرام اتفاق معها على تأسيس مشروع مشترك لتنفيذ أعمال توزيع الطاقة الكهربائية يُعنى بشكل
أساسي بالمفاتيح الكهربائية المعزولة بالغاز.
لقد أنشأت شركة هيتاشي منذ سبعينيات القرن المنصرم عد ًدا كبيرً ا من محطات التحويل الكهربائية في الشرق األوسط
وبشكل أخص في المملكة العربية السعودية والكويت .وبدورها ساهمت مجموعة جفالي في تنفيذ مشروعات محطات
تحويل خاصة بهيتاشي بصفتها شري ًكا محليًا وصلة وصل في التعاون المحلي مع هيتاشي في المملكة منذ سنة  .0491إن
1

تأسيس شركة المشروع المشترك سيساهم في تقديم معدات وخدمات فائقة الموثوقية من خالل الجمع بين التقنيات التي
تمتلكها هيتاشي والمركز المرموق الذي تتبوأه شركة وليد جفالي في السوق السعودي.
ومن خالل التركيز على قاعدة اإلنتاج واألعمال الهندسية العالمية ،ستتمكن هيتاشي في المستقبل من تلبية احتياجات الدول
والمناطق التي تحتاج إلى تأسيس وتوسيع بنى تحتية لنقل وتوزيع الطاقة الكهربائية وذلك من خالل تقديم حلول أنظمة ذات
شبكات كهربائية متكاملة.
حول هيتاشي المحدودة
تعتبر شركة هيتاشي المحدودة (المدرجة في بورصة طوكيو تحت رمز  )1110ومقرها الرئيس في طوكيو ،اليابان
ً
عامال على مستوى العالم .ويقدر إجمالي عائدات الشركة
شركة إلكترونيات رائدة عالميًا ،فهي تضم حوالي 041,111
للسنة المالية ( 4104المنتهية في  00آذار/مارس  )4100بـ  4,140مليار ين ( 41,0مليار دوالر أمريكي) .وتركز
هيتاشي حاليًا أكثر من أي وقت مضى على أعمال االبتكار االجتماعي الذي يشمل أنظمة البنى التحتية وأنظمة المعلومات
والتكنولوجيا وأنظمة الطاقة وآليات البناء والمواد والمكونات ذات القدرات الوظيفية العالية ،وأنظمة المركبات اآللية
وغيرها .وللمزيد من المعلومات حول هيتاشي ،يرجى زيارة موقع الشركة على اإلنترنت.www.hitachi.com :
حول شركة وجكو
يقع المقر الرئيس لشركة وجكو في جدة في المملكة العربية السعودية ،وينصب تركيزها على تقديم أرقى المنتجات
والخدمات والحلول والتقنيات المتطورة .ومن خالل التركيز على األعمال واالستثمارات التي تعود بالنفع على المجتمع،
فإن وجكو تساهم مساهمة فعالة في قطاعات تشمل الطاقة والبنية التحتية والبناء والتأمين والهندسة والرعاية الصحية
والتكنولوجيا.
لمزيد من المعلومات حول وجكو ،يرجى زيادة الموقع اإللكتروني للشركةhttp://www.wj-co.com :
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