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جاما للطيران  العامة املحدودة - أوروك - غلفتينر
األخبار التشغيلية

 غلفتينر تطور منصتها التقنية لتحسني كفاءتها التشغيلية
  “تغييرات من شأنها تعزيز قطاع الخدمات اللوجستية في اقتصاد دولة اإلمارات العربية املتحدة”

مــع اســتمرار نــمو ســوق الــنقل والخــدمــات الــلوجســتية فــي مــنطقة الشــرق األوســط بــوتــيرة مــتسارعــة، ثــمة حــاجــة مــتزايــدة أيــضا إلجــراء تــحسينات عــلى خــدمــاتــها بــصفة عــامــة بــما فــي ذلــك الــطلبات املــؤتــمتة، 
واإلدارة ووسائل املتابعة املباشرة. وقد كان هذا هو التوجه الذي مكن غلفتينر، خالل سعيها لتلبية احتياجات عمالئها، من تعزيز التوسع الكلي لسوق اإلمارات العربية املتحدة في ذات الوقت.

وفـي إطـار أحـدث مـساعـيها مـن أجـل تحسـني كـفاءتـها الـتشغيلية، قـامـت غـلفتينر بـتنفيذ 
بـرنـامـج عـلى مسـتوى املـؤسـسة مـن أجـل تـزويـد الشـركـة بتخـطيط لـلموارد واملـالـية وجـدول 
الـــرواتـــب وتخـــطيط األعـــمال. بمجـــرد تـــفعيل الـــبرنـــامـــج، ســـوف تـــعمل تـــكنولـــوجـــيا األنـــظمة 
والـتطبيقات واملـنتجات عـلى تـحقيق تـطورات فـي فـعالـية الـتكلفة والـكفاءة لـصالـح األعـمال 
الـــدولـــية لـــغلفتينر مـــن خـــالل تـــقديـــم بـــيانـــات عـــملية ورؤى مـــباشـــرة. قـــامـــت غـــلفتينر أيـــضا 
بــتكملة خــدمــات تــكنولــوجــيا األنــظمة والــتطبيقات واملــنتجات بــاســتخدام إطــار عــمل جــديــد 
ألعــــمالــــها األســــاســــية بــــما فــــي ذلــــك الــــهندســــة وإدارة األصــــول وإدارة املــــوارد البشــــريــــة 

وجدول الرواتب، والشؤون املالية، وإدارة املواد.

تــعد الــعمليات والــتطبيقات الــتكنولــوجــية الحــديــثة الــتي تــنتهجها الشــركــة مــن بــني الــعديــد 
مــن الــتطورات الــتي أجــرتــها غــلفتينر خــالل الــعام املــاضــي فــي مــوانــئها ومحــطاتــها. وقــد 
قـــامـــت الشـــركـــة مـــؤخـــرا بـــاالســـتثمار فـــي ١٢ مـــرفـــاع قـــنطري متحـــرك لـــنقل الـــبضائـــع مـــن 
الـسفن إلـى املـيناء فـي محـطة خـورفـكان مـن أجـل تـسهيل مـناولـة الـسفن الضخـمة الـتي 
تـدخـل املحـطة. كـما قـامـت الشـركـة بـاالسـتعانـة بخـدمـات شـركـة نيكسـثينك مـن أجـل إنـشاء 
نظم تقنية املعلومات على أحدث طراز بحيث تحصل على رؤية شاملة لكافة عملياتها.

بــــــعد تــــــحقيق األهــــــداف املــــــؤســــــسية الــــــخاصــــــة بــــــغلفتينر، ســــــوف تــــــسهم تــــــطورات تــــــقنية 
املـعلومـات الـتي قـامـت بـها الشـركـة مـؤخـرا فـي تـطور قـطاع املـوانئ والخـدمـات الـلوجسـتية 
فـي اإلمـارات. وتـشير الـتنبؤات إلـى أنـه بحـلول نـهايـة عـام ٢٠١٥، سـوف يـنمو سـوق الـنقل 
والخــدمــات الــلوجســتية فــي الشــرق األوســط بــما يــقدر بــنحو ٢٧ مــليار دوالر وبحــلول عــام 
٢٠٢١ سـوف تـحتل اإلمـارات مـركـزا ضـمن أكـبر ١٠ دول فـي سـوق الخـدمـات الـلوجسـتية 

على مستوى العالم.

 جاما للطيران العامة املحدودة وهوتشيسون وامبوا تقتحمان سوق آسيا املزدهر
 “شراكة ترتكز على تحقيق النمو املشترك”

مــن مــنطلق كــونــها شــركــة رائــدة فــي مــجال طــيران رجــال األعــمال وحــضورهــا الــجغرافــي الــقوي فــي الشــرق األوســط وأوروبــا والــواليــات املتحــدة، لــم تــقتصر أحــدث الشــركــات املــحاصــة الــتي أسســتها جــامــا 
لـلطيران الـعامـة املحـدودة مـع شـركـة الـطيران الـصينية هـوتـشيسون وامـبوا عـلى مـنح الشـركـة مـدخـال آمـنا إلـى سـوق آسـيا املـزدهـر فحسـب ولـكنها أيـضا تـعزز وضـعها الـتنافـسي فـي مـقدمـة هـذه الـصناعـة 

اآلخذة في النمو.  

خــــالل املــــرحــــلة األولــــى لهــــذه الشــــراكــــة واملــــزمــــع بــــدئــــها فــــي الــــربــــع الــــثانــــي مــــن عــــام 
٢٠١٥، سـوف تـبدأ جـامـا لـلطيران هـوتـشيسون الـقابـضة املحـدودة عـرض خـدمـات 
إدارة وإيــجار الــطائــرات فــي الــصني وهــونــج كــونــج وعــلى نــطاق أوســع فــي مــنطقة 
آسـيا. ومـن خـالل الشـركـات الـتابـعة لـها، سـوف تـقوم الشـركـة بـتشغيل نـطاق كـامـل 
مــــن الخــــدمــــات الــــجويــــة واألرضــــية كــــما ســــتضيف طــــائــــرتــــني بــــحيث يــــزيــــد أســــطول 
الــطائــرات الــخاضــع إلدارة جــامــا لــلطيران الــعامــة املحــدودة لــيصبح ١٤٦ طــائــرة. 
بـعد االنـتهاء مـن املـرحـلة األولـى بـنجاح سـوف تـقوم الشـراكـة بـضم عـروض خـدمـات 
مـــتكامـــلة بـــحيث تـــضم تـــأســـيس عـــمليات قـــاعـــدة ثـــابـــتة وخـــدمـــات تـــصليح وصـــيانـــة 

أسطول الطائرات. 

ســوف تــكون جــامــا هــوتــشيسون (وهــو االســم الــذي ســتعرف بــه الشــراكــة الجــديــدة) 
مــن بــني مجــموعــة مــكونــة مــن ٤٥ شــركــة عــامــلة فــي تــسويــق خــدمــات طــيران رجــال 

األعــمال فــي الــصني وهــو الــسوق املــتوقــع أن يــحتل املــركــز الــثالــث بــني أكــبر أســواق 
الـطائـرات الـخاصـة بحـلول عـام ٢٠٢٢. فـي غـضون ذلـك، سـوف تشهـد الـعمليات اإلقـليمية لـجامـا لـلطيران الـعامـة املحـدودة فـي الشـرق األوسـط وأفـريـقيا وأوروبـا املـنافـع الـفوريـة الـتي سـتعود عـليها مـن هـذه 

الشراكة حيث سترحب بتدفق األعمال الصينية إلى عملياتها املوسعة من خالل نقطة اتصال إقليمية قوية.

جاما للطيران العامة املحدودة هي إحدى شركات الهالل للمشاريع  

 من خالل ناتجها اإلجمالي العاملي الذي يتجاوز ٦ ماليني حاوية نمطية في موانئ اإلمارات
 والسعودية ولبنان والعراق والبرازيل والواليات املتحدة األمريكية، تهدف غلفتينر إلى أن تحتل مكانة

   بني أكبر ست شركات عاملية لتشغيل محطات الحاويات بحلول عام ٢٠٢٠.

 قامت جاما للطيران العامة املحدودة بعقد شراكة مع هوتشيسون وامبوا في خطوة لتعزيز استثماراتها القائمة في
  آسيا وتقديم منصة قوية لنمو اإليرادات من عملياتها.

الفعاليات والتقارير
مبادرة بيرل - تقرير الهالل للمشاريع حول البنية التحتية

منتدى مبادرة بيرل واالتفاق العاملي لألمم املتحدة 
“قضايا املساءلة املؤسسية في دبي”

شهـد يـوم ١٦ أبـريـل ٢٠١٥ تـحقيق إنـجاز هـام بـالنسـبة ملـبادرة بـيرل وداعـميها، حـيث رحـبت لـلمرة األولـى فـي اإلمـارات الـعربـية املتحـدة بـاملـنتدى اإلقـليمي لـالتـفاق الـعاملـي لـألمـم املتحـدة. وفـي حـضور أكـثر مـن 
٥٠٠ مــن قــادة األعــمال الــعاملــيني ومــمثلي الــجهات الــحكومــية ومــؤســسات املــجتمع املــدنــي، عــقدت الجــلسة األولــى تــحت عــنوان “قــضايــا الــحوكــمة املــؤســسية” وســلطت الــضوء عــلى الــتقدم املحــرز فــي تــطبيق 

الحوكمة املؤسسية على مستوى املنطقة وكذلك خطط مواصلة إشراك أجيال املستقبل في الحركة املؤسسية.

افـتتح املـنتدى بـدر جـعفر، مـؤسـس مـبادرة بـيرل والـرئـيس الـتنفيذي لشـركـة الهـالل لـلمشاريـع، حـيث قـال “ تـعد قـضية املـساءلـة املـؤسـسية عـلى درجـة كـبيرة مـن األهـمية حـيث أنـها تـعمل عـلى بـناء الـثقة، األمـر 
الـــــذي يـــــساعـــــد الشـــــركـــــات عـــــلى تـــــحقيق الـــــقيمة واملـــــرونـــــة الـــــالزمـــــة 
لـــــتحقيق الـــــنمو. يـــــسفر نـــــمو الشـــــركـــــات عـــــن إيـــــجاد فـــــرص الـــــعمل 
وتـعزيـز الـنشاط االقـتصادي وتـوفـير فـرص جـديـدة لـرواد األعـمال. 
تــؤدي كــافــة هــذه الــعوامــل مــجتمعة إلــى تــعزيــز االقــتصاد بــوصــفه 
مـكان يـمتاز بـالـشفافـية والـقيم األخـالقـية املـالئـمة إلقـامـة األعـمال، 
األمـــــــر الـــــــذي يـــــــضع نـــــــواة لـــــــالســـــــتثمار األجـــــــنبي ويـــــــحافـــــــظ عـــــــلى 

استمرارية دائرة االستدامة.”

اشـتمل املـنتدى عـلى عـدد مـن الخـطابـات الـرئـيسية مـن بـينها كـلمة 
مـــــــعالـــــــي ريـــــــم الـــــــهاشـــــــمي، وزيـــــــر الـــــــدولـــــــة ومـــــــمثلة الـــــــلجنة الـــــــعليا 
املســــــــــــتضيفة ملــــــــــــعرض إكســــــــــــبو ٢٠٢٠، والــــــــــــسير مــــــــــــارك مــــــــــــودي 
سـتيوارت رئـيس مـؤسـسة االتـفاق الـعاملـي. وقـد انـضم إلـيهما عـدد 
مــن أعــضاء هــيئة املتحــدثــني خــالل الــيوم بــمن فــيهم حــميد جــعفر، 
رئـيس مجـلس إدارة مجـموعـة الهـالل، والـشيخة هـنادي بـنت نـاصـر 
آل ثــانــي نــائــب رئــيس مجــلس إدارة مجــموعــة نــاصــر بــن خــالــد آل 
ثـــــانـــــي وأوالده، وحســـــني الـــــنويـــــس رئـــــيس مجـــــلس إدارة الـــــنويـــــس 
لــــــالســــــتثمار، وإيــــــف مــــــانــــــجارد رئــــــيس مجــــــلس اإلدارة والــــــرئــــــيس 
الــــتنفيذي لنســــتلة الشــــرق األوســــط، وجــــمال فخــــرو شــــريــــك إداري 

في كي بي إم جي البحرين وقطر، وغيرهم. 

إلـى جـانـب عـدد مـن جـلسات هـيئة املتحـدثـني حـول مـختلف املـوضـوعـات مـثل أهـمية مـشاركـة الـقطاع الـخاص، والـشفافـية املـؤسـسية، والـنزاهـة، والشـركـات الـعائـلية، تـمت االسـتفادة مـن املـنتدى كـمنصة إلطـالق 
تـقريـر مـبادرة بـيرل حـول الـقيادة الـنسائـية تـحت عـنوان “املـسيرة املـهنية لـلمرأة فـي مـنطقة الخـليج: جـدول أعـمال الـرؤسـاء الـتنفيذيـني”. اسـتنادا إلـى بـرنـامـج بـحثي حـول دور املـرأة فـي اإلدارة الـعليا، يـقدم 
الــتقريــر رؤيــة ثــاقــبة حــول الــطرق الــعملية لــتطويــر املــرأة فــي املــناصــب الــعليا وكــيفية إيــجاد قــاعــدة أكــبر مــن الــنساء عــلى اســتعداد لــالنــضمام إلــى مجــلس اإلدارة واملــناصــب الــعليا، وقــد تــم ذلــك خــالل دراســة 

استقصائية شملت أكثر من ٦٠٠ من سيدات األعمال من مختلف أنحاء املنطقة.

اخـتتم املـنتدى بـحفل تـكريـم ملجـموعـة مـن قـادة األعـمال اعـترافـا بـإسـهامـاتـهم الـهامـة ودورهـم الـقيادي فـي تـعزيـز املـساءلـة املـؤسـسية عـلى مسـتوى املـنطقة والـعالـم ومـنهم سـعادة الـدكـتور عـبداهلل الـعبد الـقادر 
نائب رئيس الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد “نزاهة”، وغيورغ كيل املدير التنفيذي التفاق العاملي لألمم املتحدة، و هيفاء الكيالني، رئيس مجلس اإلدارة املؤسس للمنتدى العربي الدولي للمرأة.” 

 معالي ريم الهاشمي، وزير الدولة -حكومة اإلمارات العربية املتحدة، وممثلة اللجنة العليا الستضافة معرض إكسبو ٢٠٢٠

www.pearlinitiative.org :ملعرفة املزيد عن مبادرة بيرل يرجى زيارة املوقع

   دويت آي بي سي للفرص العقارية - مشاريع ومضة - تي في إم كابيتال هيلثكير بارتنرز - سراج
االستثمارات املالية

  دويت آي بي سي للفرص العقارية
تــأســس صــندوق دويــت آي بــي ســي لــلفرص الــعقاريــة مــن خــالل شــراكــة بــني دويــت الشــرق األوســط وشــمال أفــريــقيا (إحــدى شــركــات مجــموعــة دويــت) وشــركــة إنفيســت بــريــدج كــابــيتال (آي بــي ســي) كــأول 
صـندوق تسـليف عـقاري يـركـز عـلى مـنطقة الشـرق األوسـط وشـمال أفـريـقيا مـنذ حـدوث األزمـة املـالـية. يـقوم الـصندوق بـتوظـيف رؤوس األمـوال مـن خـالل تـدابـير ديـون وأسـهم مـهيكلة فـي االسـتثمارات الـعقاريـة 
فــي مــنطقة الشــرق األوســط وشــمال أفــريــقيا، مــع االهــتمام بــصورة أســاســية بــفئات املــنشآت الــسكنية والــتجاريــة والــضيافــة واملــكاتــب مــن خــالل ثــالثــة أنــواع مــن املــعامــالت: تــمويــل اإلنــجاز، وتــمويــل الــتطويــر، 

وتمويل البناء. في عام ٢٠١٤، أكملت الشركة عمليتي تمويل لإلنجاز لصالح عقار سكني في دبي، مجمع سانكتواري فولز السكني، وتطوير فيال مايرا وفيال بيرا في دائرة قرية جميرا.

الهالل للمشاريع هي شريك محدود املسؤولية في صندوق دويت آي بي سي للفرص العقارية . 

 مشاريع ومضة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
مــشاريــع ومــضة ١ هــو صــندوق يــركــز عــلى االســتثمار فــي شــركــات الــتكنولــوجــيا فــي مــراحــل الــنشأة والــنمو والــتي لــديــها عــمليات فــي مــنطقة الشــرق األوســط وشــمال أفــريــقيا مــع الــتركــيز بــصفة خــاصــة عــلى 

مصر واألردن ولبنان ودول مجلس التعاون الخليجي. 

الهالل للمشاريع هي شريك محدود املسؤولية في مشاريع ومضة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.  

 الهالل لالستثمارت تضيف شركات جديدة ملحفظتها
“الهالل لالستثمارات ترحب باستثمارت مالية تركز على منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا”

تـتولـى شـركـة الهـالل لـالسـتثمارات كـافـة االسـتثمارات املـالـية الـخاصـة بـالهـالل لـلمشاريـع بـما فـي ذلـك االسـتثمارات فـي األسـهم الـعامـة والـخاصـة فـي 
مــنطقة الشــرق األوســط وشــمال أفــريــقيا وعــلى صــعيد دولــي. ولــدى الشــركــة تــوجــه طــويــل األجــل لــخارطــة االســتثمارات حــيث تــضع اســتراتــيجية تهــدف 
إلـى الـحفاظ عـلى مـحفظة مـتوازنـة مـن خـالل االسـتثمار فـي أصـناف األصـول الـتقليديـة مـثل األسـهم الـعامـة والـدخـل الـثابـت واألدوات املـالـية املـهيكلة 

األخرى، إلى جانب أصناف األصول البديلة مثل األسهم الخاصة ورأس املال املخاطر واالستثمارات العقارية.

وإلــى جــانــب مــصالــحها فــي مجــموعــة أبــراج وجــروثــجيت كــابــيتال وصــندوق ســراج فلســطني وتــي فــي إم كــابــيتال هــيلثكير بــارتــنرز، قــامــت الشــركــة فــي 
أواخـــر عـــام ٢٠١٤ وبـــدايـــة عـــام ٢٠١٥ بـــضم شـــركـــة دويـــت آي بـــي ســـي لـــلفرص الـــعقاريـــة ومـــشاريـــع ومـــضة الشـــرق األوســـط وشـــمال أفـــريـــقيا إلـــى 

محفظتها.

أحــرزت غــلفتينر تــقدمــا مــلحوظــا مــنذ تــوقــيعها لــعقد االمــتياز الــذي 
تـــبلغ مـــدتـــه ٣٥ عـــامـــا مـــع مـــيناء كـــانـــافـــيرال فـــي فـــلوريـــدا فـــي ٢٦ 
يـونـيو ٢٠١٤ حـيث تسـتعد الشـركـة  لـبدء عـمليات محـطة الـحاويـات 

في يونيو ٢٠١٥.

وقــــد وصــــلت الشــــركــــة مــــؤخــــرا إلــــى املــــراحــــل الــــنهائــــية مــــن األعــــمال 
املــــدنــــية وطــــلبت مــــعدات جــــديــــدة وأعــــدت أنــــظمة تــــقنية املــــعلومــــات 

الخاصة بها كما بدأت في عمليات التوظيف. 

وقـد رحـبت الشـركـة بـأربـعة مـوظـفني جـدد فـي مـكتب  عـمليات شـركـة 
غــــلفتينر الــــواليــــات املتحــــدة. وقــــد كــــان أول مــــن انــــضم إلــــى فــــريــــق 
الــعمل هــي هــايــدي شــافــر، مــساعــدة تــنفيذيــة، ولــحقها جــو كــروز، 
املـــديـــر الـــتجاري، ولـــوك ريـــتشارد، مـــديـــر محـــطة الـــحاويـــات، وكـــان 
آخــــر مــــن انــــضم إلــــيهم هــــو ريــــك كــــالرك، مــــديــــر الــــعمليات والــــذي 

سيتولى مسؤولية محطة الحاويات. 

ســـوف تـــعمل هـــذه الـــعالقـــة الجـــديـــدة، إلـــى جـــانـــب جـــلب اإليـــرادات 
لـلميناء، عـلى إيـجاد ٢٠٠٠ فـرصـة عـمل بمجـرد تـشغيلها بـالـكامـل 

بما في ذلك ٥٠٠ وظيفة في امليناء نفسه.

غلفتينر هي إحدى الشركات التابعة للهالل للمشاريع     ملشاهدة فيلم فيديو قصير حول رحلة نمو غلفتينر وتوسعها في الواليات املتحدة يرجى الضغط هنا.

 تي في إم كابيتال هيلثكير بارتنرز
“النظام السريع الذي يقدمه مركز دبي املالي العاملي”

عـلى الـرغـم مـن أن األنـظمة والـلوائـح قـد تـمثل أحـد املـعوقـات فـي عـالـم االسـتثمار، إال أن نـظام الـصندوق املـؤهـل الجـديـد الـذي طـرحـه مـركـز دبـي املـالـي الـعاملـي ال يـعد ضـمن هـذه األنـظمة، بـل عـلى الـعكس، مـن 
املــتوقــع أن يــعمل هــذا الــنظام عــلى جــذب شــركــات الــقطاع الــخاص ورأس املــال املــخاطــر إلــى تــأســيس مــقرات لــها فــي املــنطقة. وقــد تــم طــرح نــظام “صــندوق املســتثمريــن املــؤهــلني” بهــدف الحــد مــن إجــراءات 
الــتسجيل فــي أنــواع مــعينة مــن صــناديــق األســهم الــخاصــة وفــي ذات الــوقــت الــحفاظ عــلى تــطبيق أفــضل املــمارســات. وســوف يــعمل الــصندوق الــذي يــتم تــشغيله مــن قــبل الــجهة الــرقــابــية ملــركــز دبــي املــالــي 

العاملي، وهي سلطة دبي للخدمات املالية، على وضع التكلفة واالمتثال وسرعة االعتماد في إطار أفضل املمارسات الدولية. 

تــعد شــركــة تــي فــي إم كــابــيتال هــيلثكير بــارتــنرز ضــمن الشــركــات الــتي اســتفادت مــن الــنظم واإلجــراءات الــهيكلية الجــديــدة حــيث تــمكنت مــن تــسجيل ثــانــي صــناديــقها لــألســهم الــخاصــة فــي إطــار الــقانــون 
الجديد.

الهالل للمشاريع هي شريك محدود املسؤولية في شركة تي في إم كابيتال هيلثكير بارتنرز 

 صندوق سراج فلسطني ١
“الهالل لالستثمارات ترحب باستثمارت مالية تركز على منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا”

فــي إطــار اهــتمامــه بــتحقيق الــتنمية املســتدامــة فــي فلســطني، أعــلن صــندوق ســراج فلســطنني عــن زيــادة مــلكيته فــي الــبنك الــوطــني، وهــو بــنك عــاملــي يــقدم 
مجــموعــة مــتنوعــة مــن الحــلول املــالــية لــقطاع الشــركــات وتــجارة التجــزئــة بــما فــي ذلــك الخــدمــات املــصرفــية االســتثماريــة وقــروض الــتمويــل مــتناهــي الــصغر. 
تـأسـس الـبنك الـوطـني فـي أعـقاب عـملية الـدمـج بـني بـنك الـرفـاه لـتمويـل املـشاريـع الـصغيرة وبـنك االسـتثمار الـعربـي الفلسـطيني، ويـعد أحـد الـبنوك الـرائـدة 
فـي فلسـطني حـيث يـبلغ رأسـمالـه املـدفـوع ٧٥ مـليون دوالر ويـشمل أكـبر قـاعـدة مـن حـملة األسـهم فـي الـقطاع املـصرفـي الفلسـطيني تـزيـد عـلى ١٣ ألـف مـن 

حملة األسهم. بعد شرائه لـ ٦٩١٦٨٩١ سهم بقيمة ٨.٤٦ مليون دوالر وزيادة حصته إلى ١٥.٨٧٪، أصبح صندوق سراج اآلن أحد الشركاء االستراتيجيني في البنك الوطني. 

تعد هذه الشراكة الحديثة مع البنك الوطني ضمن العديد من استثمارات صندوق سراج الهادفة إلى دعم األعمال الفلسطينية وكذلك تعزيز تنمية الدولة.  

الهالل للمشاريع هي شريك محدود املسؤولية في صندوق سراج فلسطني ١.  

تظل الهالل للمشاريع تحتل مركز القيادة في تطوير وتنمية املجتمع واملشاركة االجتماعية من خالل عالقاتها مع عدد من املؤسسات الخيرية والتي تشاركها نفس إيمانها بأن الشركات يمكنها "تحقيق األرباح وعمل 
الخير في ذات الوقت”. وعلى الرغم من التزام الهالل للمشاريع تجاه نطاق عريض من املبادرات على مستوى عاملي، إال أنها تركز مواردها على مجموعة محددة من املجاالت وهي املجتمع والتعليم، وريادة األعمال، 

والبيئة، والثقافة والفنون، والحوكمة املؤسسية. 

املواطنة املؤسسية
مؤسسة شيري بلير - املنتدى االقتصادي العاملي

املنتدى االقتصادي العاملي 
“رؤية جديدة لدراسة حالة التوظيف في العالم العربي”

مــن مــنطلق عــضويــتها فــي املــنتدى االقــتصادي الــعاملــي ومجــلس أعــمال مــنطقة الشــرق 
األوســــط وشــــمال أفــــريــــقيا، تــــشارك الهــــالل لــــلمشاريــــع بــــفعالــــية فــــي عــــدد مــــن مجــــموعــــات 
الــعمل لــلمشاركــة فــي نــقاشــات حــول الــقضايــا الــعاملــية والحــلول املــحتملة لــها. وقــد قــامــت 
الهــالل لــلمشاريــع مــؤخــرا بــتقديــم خــبرتــها اإلقــليمية ملجــموعــة “رؤيــة جــديــدة لــدراســة حــالــة 
الــتوظــيف فــي الــعالــم الــعربــي” الــتابــعة لــلمنتدى االقــتصادي الــعاملــي والــتي تــسعى إلــى 

مواجهة قضية البطالة بني الشباب في العالم العربي.

وكجــزء مــن هــذه املــبادرة، طــلب مــن الهــالل لــلمشاريــع والشــركــات األعــضاء تــقديــم دراســة 
حـــالـــة حـــول املـــمارســـات املـــؤســـسية الـــناجـــحة لـــكل مـــنها واملـــرتـــبطة بـــاملـــوضـــوع بـــحيث يـــتم 
االســتعانــة بــها كــقاعــدة إلطــار الــعمل والــذي ســيعمل بــدوره عــلى عــرض الــتزام الشــركــات 

اإلقليمية تجاه هذه القضية.

ســوف يــتم تــوثــيق دراســة الــحالــة وإطــالق “دعــوة لــلعمل” والــتي تــحث قــادة األعــمال عــلى 
تـــــوحـــــيد الـــــجهود والتعهـــــدات وإيـــــجاد زخـــــم أكـــــبر إلحـــــداث الـــــتغيير، خـــــالل قـــــمة الشـــــرق 

األوسط وشمال أفريقيا واملقرر عقدها في األردن في مايو ٢٠١٥.

 تأسس املنتدى االقتصادي العاملي عام ١٩٧١ كمؤسسة غير ربحية تضم القادة السياسيني
 واألكاديميني وقادة األعمال في املجتمع من أجل توحيد الجهود لوضع برامج عاملية وإقليمية لعالم

  أفضل.

مؤسسة شيري بلير 
“عام آخر من االلتزام تجاه إرشاد املرأة في مجال األعمال”

فـي عـام ٢٠١٣، قـدمـت الهـالل لـلمشاريـع الـتزامـها ودعـمها لـبرنـامـج “إرشـاد املـرأة فـي مـجال األعـمال” الـذي أطـلقته مـؤسـسة شـيري بـلير لـلمرأة. حـيث تـم اخـتيار مجـموعـة مـكونـة مـن ٤ نـساء متحـدثـات بـالـلغة 
العربية من بني القوة العاملة لدى الهالل للمشاريع من أجل تقديم خبراتهن املهنية إلرشاد وتوجيه رائدات األعمال في منطقة الشرق األوسط على مدار عام والذي اختتم في يناير ٢٠١٥. 

عـلى الـرغـم مـن حـالـة عـدم االسـتقرار الـسياسـي واالجـتماعـي الـقائـمة حـالـيا فـي بـعض املـناطـق، إال أن تـأثـير بـناء الـعالقـات ودعـم قـادة املسـتقبل مـن الـنساء فـي تـحقيق أهـدافـهن الـرئـيسية الـخاصـة بـاألعـمال 
كـان مجـزيـا إلـى الحـد الـذي شـجع الهـالل لـلمشاريـع عـلى تـوسـيع شـراكـتها مـع املـؤسـسة ومـد الـبرنـامـج لـفترة أخـرى. اعـتبارا مـن مـايـو ٢٠١٥، سـوف تـلتزم مجـموعـة مـختارة مـكونـة مـن خـمس مـوظـفني (رجـاال 
ونــساًء) متحــدثــني بــالــلغة اإلنجــليزيــة مــن بــني مــوظــفي الهــالل لــلمشاريــع بــعام كــامــل مــن الــتوجــيه واإلرشــاد مــن خــالل مــنصة عــبر اإلنــترنــت. بــعد انــتهاء الــتدريــب ملــدة شهــر، ســوف يــعقد املــتدربــني جــلسة عــبر 
اإلنـترنـت لـالتـفاق بـشأن قـائـمة األهـداف وتحـديـد األدوات ووضـع خـطة عـمل لـلسنة مشـتملة عـلى مجـموعـة مـن الـتوقـعات والـعمليات املحـددة. سـوف يـتم عـرض سـير الـتدريـب خـالل الـعام بـعد االنـتهاء مـن كـل مـن 

مراحل عملية اإلرشاد وتحقيق النجاح في العالقات املهنية لكل من املتدربني واملرشدين.

 من خالل الجمع بني عملية اإلرشاد والتقنية الحديثة، تمكن برنامج شيري بلير إلرشاد املرأة في مجال األعمال من تقديم طريقة جديدة
  لدعم رائدات األعمال في مختلف أنحاء العالم.

قدمنا الدعم ألكثر من ١٥٠٠ امرأة 
في ٨٠ دولة خالل ٤ أعوام فقط. 

 .www.unglobalcompact.org  :ملعرفة املزيد عن االتفاق العاملي لألمم املتحدة يرجى زيارة املوقع

الهالل للمشاريع هي شريك مؤسس في مبادرة بيرل

تقرير الهالل للمشاريع للبنية التحتية 
“استجابة منطقة الشرق األوسط الغنية بالنفط تجاه قطاع النقل”

مــع اقــتراب الــربــع الــثانــي مــن الــعام الــحالــي، مــن املــتوقــع أن تــتواصــل الــتساؤالت 
حـــول األثـــر الـــذي يـــتركـــه تـــدنّـــي أســـعار الـــنفط عـــلى املـــنطقة. ومـــع أن هـــنالـــك بـــعض 
املـــخاوف والـــشكوك حـــول الـــتأثـــير الـــذي ســـيتركـــه هـــذا الـــتدنـــي عـــلى أســـواق مـــنطقة 
الشــــرق األوســــط الــــغنية بــــموارد الــــنفط بــــأشــــكال عــــّدة، إال أن زيــــادة الــــطلب عــــلى 
الــــبنى الــــتحتية ســــيساعــــد فــــي تــــواصــــل االســــتثمارات اإلقــــليمية، كــــما أن لــــتراجــــع 
أسعار النفط أثر إيجابي على عّدة قطاعات، وعلى وجه الخصوص قطاع النقل. 

هــنالــك مــؤشــرات ودالئــل عــديــدة عــلى تــواصــل االســتثمار فــي املــنطقة بــرغــم وصــول 
ســعر الــنفط إلــى أدنــى ســعر مــنذ ســتة أعــوام ، عــلماً أن أبــرز تــلك املــؤشــرات تــردنــا 
مــن قــطاع الــنقل. تــهيمن مــنطقة دول مجــلس الــتعاون الخــليجي عــلى قــطاع الــنقل 
الـعاملـي، وتـمضي قـدمـاً دون أي تـباطـؤ فـي خـططها املـتسارعـة نـحو تـحقيق الـتنمية 
املســتقبلية. وانــطالقــاً مــن هــذه املــكانــة الــعاملــية املــرمــوقــة واملســتحقة، تــحّقق مــنطقة 
الخـليج الـنجاح تـلو اآلخـر فـي شـتى املـجاالت املـرتـبطة بـقطاع الـنقل، مـن الـطيران 
إلـى الـبنى الـتحتية الـخاصـة بـالـسكك الحـديـديـة، وصـوالً إلـى مـبادرات الـنقل الـعام 

الرائدة، وانتهاًء بقطاع املوانئ والشحن املزدهر. 

وضـمن هـذا الـقطاع، كـان الـطيران عـلى األخـص هـو الـقطاع الـذي صـاغ الخـطط 
املســــتقبلية ملــــنطقتنا املــــزدهــــرة نــــحو تــــحقيق املــــزيــــد مــــن الــــتقّدم. وقــــد كــــشفت آخــــر 
األرقــام واإلحــصائــيات الــواردة مــن "أوكــسفورد إيــكونــومــيكس" أن قــطاع الــطيران 
فـي الشـرق األوسـط يـرفـد الـسوق بـمليونـي وظـيفة، ويـدعـم الـناتـج املحـلي اإلجـمالـي 
لــلمنطقة بــمبلغ 116 مــليار دوالر. وبــاالطــالع عــلى هــذه األرقــام املــذهــلة، فــليس مــن 
املـــــفاجئ أن نشهـــــد زيـــــادة فـــــي اإلقـــــبال عـــــلى الـــــسفر. وبحســـــب تـــــوقّـــــعات االتـــــحاد 
الــــدولــــي لــــلنقل الــــجوي "إيــــاتــــا" لــــلسنوات العشــــريــــن املــــقبلة، فــــإن مــــنطقة الشــــرق 
األوسـط سـوف تـصبح ضـمن املـناطـق األسـرع نـمواً عـلى مسـتوى الـعالـم، وبحـلول 

العام 2034، سيعبر هذه املنطقة أكثر من 380 مليون مسافر سنوياً. 

فـــي واقـــع األمـــر، تـــفّوق مـــطار دبـــي الـــدولـــي عـــلى مـــطار لـــندن هـــيثرو بـــكونـــه املـــطار 
األكـثر ازدحـامـاً بحـركـة املـسافـريـن الـدولـيني خـالل الـعام املـاضـي، حـيث سجـل عـبور 
70.5 مـــليون مـــسافـــر فـــي الـــعام 2014. وهـــناك تـــكّهنات بـــتحقيق أرقـــام أعـــلى هـــذا 
الـعام، إذ تـتوقّـع مـطارات دبـي عـبور 79 مـليون مـسافـر مـن مـطار دبـي الـدولـي. أمـا 
مـــطار أبـــوظـــبي الـــدولـــي، الـــذي يـــنفق حـــالـــياً نـــحو 3 مـــليارات دوالر إلنـــجاز مشـــروع 
مجــّمع املــطار الجــديــد، واملخــطط افــتتاحــه فــي الــعام 2017، فيســتعد لــزيــادة عــدد 
املـسافـريـن إلـى 23 مـليون مـسافـر خـالل الـعام الـحالـي مـقارنـة بـ 20 مـليون مـسافـر 

العام املاضي. 

وتــدعــم األرقــام الــتي سجّـــــلتها شــركــتنا الشــريــكة الــعامــلة فــي قــطاع الــطيرانــخالل 
األشهـــر األخـــيرة صـــحة هـــذا الـــتوجّــــــه فـــي الـــتدفّـــق الـــكثيف لـــلمسافـــريـــن، إذ رحّــــــبت 
"جـــامـــا لـــلطيران الـــعامـــة املحـــدودة"، الـــتي افـــتتحت محـــطًة جـــديـــدةً لـــها فـــي مـــطار 
الــشارقــة الــدولــي فــي يــولــيو 2014، بــأكــثر مــن ألــف ضــيف مــن كــبار الــشخصيات 
فـــي ردهـــتها الـــخاصـــة، بـــني شهـــري أغســـطس وديـــسمبر، فـــي داللـــة واضـــحة عـــلى 

زيادة الطلب على خدمات السفر الخاص في املنطقة. 

وفـضالً عـن زيـادة الـطلب مـن قـبل املـسافـريـن، سـيكون لـتراجـع أسـعار الـنفط أثـر مـلحوظ عـلى قـطاع الـطيران، إذ أن الـوقـود يـمثّل تـقريـباً مـا نسـبته 30% مـن الـتكالـيف الـتشغيلية لشـركـات الـطيران. وتـتوقـع 
"الهـالل لـلمشاريـع" أن يـتواصـل الـتأثـير اإليـجابـي ألسـعار الـنفط املـتدنّـية عـلى قـطاع الـطيران، وأن تـتواصـل االسـتثمارات فـيه. ونـتوقّــع أن يُظهـر قـطاع الـطيران الـخاص تحـديـداً بـعض االتـحاد واالنـدمـاج 

مع تواصل املنافسة. 

وليســت مــطارات املــنطقة هــي الــوحــيدة الــتي تــسعى لــزيــادة طــاقــتها االســتيعابــية، حــيث أن الــتقدم املــتواصــل فــي مشــروع الــربــط الخــليجي املــوحــد عــبر الــسكك الحــديــديــة الــذي تــبلغ تــكلفته 200 مــليار دوالر 
واملـــتوقّـــع إطـــالقـــه فـــي الـــعام 2017، ســـوف يـــتيح شـــبكات شـــحن جـــديـــدة أســـرع وأكـــثر مـــالءمـــًة بـــطول 1940 كـــيلومـــتر تـــصل بـــني اإلمـــارات الـــعربـــية املتّحـــدة وســـلطنة عُــــمان واملـــملكة الـــعربـــية الـــسعوديـــة وقـــطر 
والبحـريـن والـكويـت. ويـعتبر تـطويـر الـبنى الـتحتية لـلسكك الحـديـديـة مـحفّزاً بـالـغ األهـمية لـلتنمية املسـتدامـة فـي إطـار تـطّلعات مـنطقة دول مجـلس الـتعاون الخـليجي لـتنويـع سـبل اعـتمادهـا عـلى الـنفط، فـضالً 
عـن أن مـشاريـع تـطويـر هـذه الـبنى تـقّدم الـعديـد مـن الـفرص املـهنية املـتميزة وتـساهـم فـي خـلق املـزيـد مـن الـوظـائـف. فـقد وصـلت قـيمةالـتبادل الـتجاري بـني دول مجـلس الـتعاون الخـليجي هـا إلـى 121 مـليار 

دوالر في العام 2013، ومن املتّوقع تحقيق املزيد من النمو مع تدشني املرحلة األولى من نظام الجمارك املوّحد هذا العام، وسيدعم من نموها استكمال البنى التحتية للسكك الحديدية. 

مـن نـاحـية أخـرى، أثـبتت الـطرقـات البحـريـة واملـائـية فـي املـنطقة مـكانـتها كـخيار مـفضل فـي الـنقل، والـذي شهـد نـمواً مـتواصـالً وإقـباالً واسـعاً فـي الـفترة األخـيرة، فـي ضـوء الخـطط الـرامـية إلـى تـعزيـز الـطاقـة 
االســتيعابــية ومســتويــات اإلنــتاجــية. وكــانــت "غــلفتينر"، شــركــة الخــدمــات الــلوجســتية واملــوانئ الــتابــعة لـ "الهــالل لــلمشاريــع"، قــد سجّـــــلت زيــادة بنســبة 30% فــي اإلنــتاجــية مــدعــومــًة بــالــنمو الــذي حــققته فــي 
الـعراق، ودمـج عـملياتـها فـي املـملكة الـعربـية الـسعوديـة. وقـد ارتـفع حجـم الـحاويـات فـي مـيناء خـليفة بـأبـوظـبي بنسـبة 26%، فـيما أعـلنت مـوانئ دبـي الـعاملـية عـن نـمو بنسـبة 8% فـي إجـمالـي حجـم الـحاويـات، 
فـي حـني أعـلن مـيناء صـاللـة فـي سـلطنة عُــمان عـن تـسجيله زيـادة قـياسـية غـير مسـبوقـة فـي الـشحن فـي الـعام املـاضـي بنسـبة 30% نـتيجة الـزيـادة الضخـمة فـي صـادرات الحجـر الـجيري والـجبس. وعـالوة 

على ذلك، خصصت املؤسسة العامة للموانئ باململكة العربية السعودية العام املاضي 7.9 مليار دوالر لتطوير منشآت املوانئ باململكة. 

سـيواصـل تـدنـي أسـعار الـنفط مـع انـخفاض الـتكالـيف الـتشغيلية تـرك أثـر إيـجابـي عـلى قـطاع الـشحن. ومـع رفـع وكـالـة "مـودي" لـلتصنيف االئـتمانـي فـي تـقريـرهـا األخـير لـتصنيف املـوانئ األمـريـكية مـن 
"سـلبي" إلـى "مسـتقر" ألول مـرة مـنذ 5 أعـوام، تـتوقّـع "الهـالل لـلمشاريـع" تـواصـل االسـتثمارات وزيـادة الـنمو، ويـبدو ذلـك الـتوجّــــه األكـثر وضـوحـاً عـلى اعـتبار أنـه يـجب عـلى الشـركـات واملـشغلني االسـتثمار 

في ترقية املوانئ وتحسينها ودعم البنى التحتية الستيعاب احتياجات السفن األكبر حجماً وتعزيز مستوى اإلنتاجية.  

ومـن الـجوانـب الـهامـة األخـرى الـتي يـجب بـحثها فـي سـياق صـناعـة الـنقل واآلثـار الـتي يحـدثـها تـدنـي أسـعار الـنفط نـذكـر الخـطط املـعتمدة فـي قـطاع الـنقل الـعام عـلى صـعيد املـنطقة. فـي ظـل نـمو وتـطّور 
املـدن حـول الـعالـم بـمعدالت مـرتـفعة وذلـك فـي أعـقاب األزمـة االقـتصاديـة، يـتم حـالـياً اتـخاذ مجـموعـة مـن الـتدابـير واإلجـراءات بـخصوص الـبنية الـتحتية لـلنقل الـعام. وقـد ورد مـؤخـراً أن االزدحـام املـروري فـي 
دبـي يـكّلف أكـثر مـن 190,577 دوالر لـكل كـيلومـتر، وعـليه فـإنـه مـن املـنطقي مـن الـناحـية املـالـية -نـاهـيك عـن الـجانـب املـتعلق بـاالسـتدامـة والخـدمـات الـلوجسـتية- االسـتفادة مـن أنـظمة الـنقل الـعام املـتواجـدة 
حـالـياً وتـطويـرهـا السـتقطاب املـقيمني فـي دبـي إلـى اسـتخدامـها بـدالً مـن الـقيادة عـلى الـطرقـات. وتـحتل دبـي الـريـادة بخـطوط املـترو وكـذلـك خـط الـترام الجـديـد، حـيث تـم مـن خـاللـها نـقل مـا يـزيـد عـن 15 مـليون 

شخص في العام 2014، وقد دفع ذلك العديد من املدن الكبرى في الشرق األوسط وشمال أفريقيا العتماد وتطبيق أنظمة النقل السريع الخاصة بها. 

إن "الهـالل لـلمشاريـع" مـتفائـلة بـشأن الـنمو الـذي يشهـده قـطاع الـنقل، مـدفـوعـاً بـالـزخـم فـي عـام 2014 جـراء تـدنـي أسـعار الـنفط والـذي سـاعـد فـي خـفض الـتكالـيف اإلجـمالـية. وفـي خـضم سـير الـعمليات 
في تشييد وإنشاء العديد من املشاريع، في البر والبحر والجو، فإن املنطقة مؤهلة بكل اقتدار لتصبح وجهة رائدة على صعيد العالم من حيث استيعاب أنظمة النقل والبنى التحتية. 

عـــلى الـــرغـــم مـــن التحـــديـــات االجـــتماعـــية الـــسياســـية الـــتي تـــواجـــهها املـــنطقة، تـــواصـــل أوروك 
اعــتقادهــا فــي وجــود فــرص مســتقبلية فــي الــعراق. وقــد أعــلنت الشــركــة عــن خــططها لــلتركــيز 
عــلى مــشاريــع إعــادة الــتأهــيل ملحــطات الــطاقــة الكهــربــائــية الــقائــمة حــالــيا والــتي تــحتاج إلــى 
أعــمال صــيانــة وتــوســعة ضخــمة مــن أجــل زيــادة كــفاءتــها ألقــصى درجــة، وإصــالح املحــطات 
األخــرى الــتي تــعرضــت لــلتدمــير خــالل األحــداث الــعسكريــة. وفــي إطــار جــهودهــا املــتواصــلة 
ملـشاركـة املـسؤولـني مـن الـحكومـات والشـركـات الـتي تـشاركـها نـفس الـتوجـه، وضـمن مـساعـيها 
لـــتنفيذ هـــذه املـــشاريـــع املســـتقبلية فـــي قـــطاع الـــهندســـة واملـــقاوالت واملشـــتريـــات فـــي الـــعراق، 

شاركت أوروك بفعالية في عدد من املعارض والفعاليات رفيعة املستوى. 

خــالل مــعرض ومــؤتــمر مــيسان الــدولــي الــثانــي لــلطاقــة واإلعــمار واالســتثمار فــي مــديــنة الــعمارة فــي 
الــــعراق، عــــرضــــت أورك نــــماذج أعــــمالــــها الــــناجــــحة فــــي املــــنطقة والــــتي حــــققتها مــــن خــــالل خــــبرتــــها 
اإلقــليمية والــتزامــاتــها تــجاه شــركــائــها فــي املــشاريــع. اســتمرت املــناقــشة مــن خــالل مــحافــظ مــيسان 

الـسيد عـلي دواي الزم الـذي شـارك كـبار املـوظـفني لـدى أوروك فـي الـنقاش حـول ضـرورة تـوسـعة خـبراتـهم فـي هـذا املـجال ومـتطلبات تـحقيق اسـتثمارات وتـنمية مسـتقبلية فـي قـطاع الـطاقـة فـي الـدولـة. خـالل 
السبعة أعوام املاضية، تمكنت أوروك من قيادة أهم مشاريع الطاقة في العراق منها شراكة مبنية على ثالثة عقود مع وزارة الكهرباء العراقية من أجل إعادة بناء البنية التحتية للدولة. 

شـاركـت أوروك أيـضا فـي “املـعرض الـنوعـي الـثانـي للكهـربـاء” وهـو عـبارة عـن فـعالـية ملـدة أربـعة أيـام تـقام فـي بـغداد وتجـمع بـني الشـركـات الـعاملـية والـخبراء املحـليني مـن أجـل مـناقـشة االسـتراتـيجيات وإيـجاد 
حــلول مســتقبلية لــقطاع الكهــربــاء فــي الــعراق. وإلــى جــانــب اســتكشاف املــواطــن املــمكنة لــلتعاون مــع املســتثمريــن مــتعددي الــجنسيات والــجهات الــحكومــية، تــم تــكريــم أوروك اعــترافــا بــابــتكارهــا وتــميزهــا فــي 

مجال توليد الطاقة الكهربائية من خالل تسلمها لجائزة مقدمة من وزارة الكهرباء.  

يـعد مـعرض مـيسان واملـعرض الـنوعـي للكهـربـاء اثـنني فـقط مـن املـشاركـات الـعديـدة الـتي تـقوم بـها أوروك فـي مـنتديـات الـقيادة فـي إطـار اسـتراتـيجيتها ملـشاركـة املـسؤولـني مـن الـحكومـة والـقطاع الـخاص فـي 
إيـجاد حـلول لـتلبية احـتياجـات الـطاقـة فـي الـدولـة. خـالل الـعام املـاضـي، تـمت دعـوة د. جـعفر ضـياء جـعفر، الـرئـيس الـتنفيذي لشـركـة أوروك، كمتحـدث فـي عـدد مـن املـؤتـمرات رفـيعة املسـتوى بـما فـي ذلـك مـؤتـمر 
مـيد ملـشاريـع الـطاقـة فـي الـعراق، ومـنتدى مسـتقبل الـطاقـة فـي الـعراق والـذي ألـقى خـاللـه كـلمة تـحت عـنوان “تحـديـات تـوفـير الـوقـود فـي قـطاع الـطاقـة الكهـربـائـية فـي الـعراق”، ومـؤتـمرات طـاقـة الـعراق ونـفط 
الـعراق والـتي تحـدث خـاللـها عـن “تحـديـات الـغاز فـي قـطاع الـطاقـة الكهـربـائـية فـي الـعراق”. كـما شـاركـت أوروك أيـضا فـي مـعرض ومـؤتـمر الـبصرة الـدولـي الـخامـس لـلنفط والـغاز، وهـو أحـد أهـم الـفعالـيات 

الخاصة بهذا القطاع في العراق واملقام تحت رعاية وزارة النفط وبحضور قادة الصناعة الرئيسيني على صعيد دولي.

أوروك هي إحدى شركات الهالل للمشاريع

  أوروك تشارك في معرض ميسان في العراق
 “إلقاء الضوء على النجاحات املاضية واملساعي املستقبلية من أجل تلبية احتياجات الطاقة”

 في الصورة أعاله: ممثلوا اإلدارة العليا لشركة أوروك خالل “ املعرض النوعي الثاني للكهرباء” في
 بغداد، العراق. في الصورة على اليمني: نائب وزير الكهرباء، د. عبد الحمزة يقدم لشركة أوروك

 جائزة البتكارها وتميزها في هذا املجال.

 “غلفتينر الواليات املتحدة تستعد لبدء عمليات ميناء كانافيرال في يونيو”

الهالل للمشاريع هي شركة تابعة ومملوكة بالكامل ملجموعة الهالل

 تابعونا على

الهالل للمشاريع | ص.ب ٢٢٢٢ | الشارقة، اإلمارات العربية املتحدة
 هاتف: ٩٧١٦٥٥٤٧٢٢٢ | فاكس: ٠٠٩٧١٦٥٥٤٧٨٨٨
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رؤيتنا املؤسسية 
رؤية الرئيس التنفيذي - هارفرد بزنس ريفيو

تفخر الهالل للمشاريع بدعم بوابة األعمال العربية الرائدة 
“االقتصادي” في قسم اإلدارة من خالل استضافة مقاالت هارفرد 

بزنس ريفيو بالعربية ألول مرة 

وسوف يمثل ذلك مصدراً يمكن املسؤولني التنفيذيني من الوصول إلى 
املعلومات في مجال األعمال واملجاالت ذات الصلة وموضوعات متعلقة 
بالقضايا املحلية واإلقليمية والتي قد ال يتم مناقشتها في أي من 
املنشورات الغربية البارزة. وتهدف الهالل للمشاريع من خالل هذه 
الشراكة إلى سد هذه الفجوة في املعلومات عن طريق مجلة مرموقة 

مثل هارفرد بزنس ريفيو.  

يتم نشر مقال جديد من مقاالت هارفرد بزنس ريفيو شهرياً على موقع 
االقتصادي. يمكن االطالع على مقال شهر أبريل “كيف تغير مهنتك” 

هنا. 

يمنح االقتصادي أيضا لقرائه فرصة املشاركة في رسالته اإلخبارية 
الشهرية والتي تلقي الضوء على أحث األخبار واملقاالت. للمشاركة 

يرجى الضغط هنا 

www.ae.aliqtisadi.com  

  مقاالت هارفرد بزنس ريفيو بالعربية
عدد شهر إبريل - كيف تغير مهنتك

الطريق األكثر ثباتا نحو تحقيق االستدامة 
“بدر جعفر يناقش قضية املساءلة املؤسسية”

يشهــد عــاملــنا، بــما فــيه املــنطقة الــتي نــعيش بــها، تــحوالً مــثيراً مــع الــزيــادة الــتدريــجية فــي الــوعــي بــأهــمية املــسؤولــية املــؤســسية، األمــر 
الــذي يــؤثــر بــدوره عــلى الــطريــقة الــتي نــنتهجها فــي مــمارســة أعــمالــنا. وفــيما يــعد ذلــك أمــراً جــيداً – بــالنســبة للشــركــات، واالقــتصاد 
واملـجتمع عـلى حـد سـواء- فـإن الـفرصـة سـانـحة أمـام املـؤسـسات والشـركـات مـن أجـل تـبني مـفهوم املـساءلـة املـؤسـسية وجـني ثـمارهـا 

وخلق القيمة التي سوف يعود بها هذا املفهوم على الشركات واملؤسسات وأصحاب املصلحة لديها. 

فـــما املـــقصود بـــاملـــساءلـــة املـــؤســـسية؟ قـــد يـــختلط مـــفهوم املـــساءلـــة املـــؤســـسية بـــمفهوم املـــسؤولـــية املـــؤســـسية أو املـــسؤولـــية االجـــتماعـــية 
املــؤســسية إال أنــه ثــمة اخــتالفــات كــبيرة بــني املــصطلحات الــثالثــة، بــيد أنــها مــكملة لــبعضها الــبعض. إن املــسؤولــية املــؤســسية تــعكس 
االعــتقاد بــأن الشــركــات تتحــمل املــسؤولــية، أمــام كــافــة أصــحاب املــصلحة، تــجاه رفــاهــية مــوظــفيها ومــصالــح حــملة أســهمها وعــمالئــها 
وعـــلى نـــطاق أوســـع األفـــراد واملـــجتمعات الـــتي تـــتصل بـــها. أمـــا بـــالنســـبة لـــلمسؤولـــية االجـــتماعـــية املـــؤســـسية فـــإنـــها تـــتمثل فـــي اتـــخاذ 
خـــطوات فـــعالـــة لـــتعزيـــز الـــتأثـــير اإليـــجابـــي للشـــركـــة عـــلى الـــرفـــاه االجـــتماعـــي والـــبيئي وتـــرتـــبط بـــقوانـــني ذات صـــلة تـــتجاوز املـــتطلبات 

التنظيمية. 

أمـا مـفهوم املـساءلـة املـؤسـسية فيسـتخدم لـوصـف الـتزام الشـركـة بـأن تـطبق مـبدأ الـشفافـية فـي طـريـقة إعـداد الـتقاريـر وتحـملها املـعلن 
ملـسؤولـية أنشـطتها بـما فـي ذلـك األداء املـالـي واالجـتماعـي والـثقافـي والـبيئي – والـتي تـعد جـميعها مـؤشـرات السـتدامـتها بـصفة عـامـة. يـنطبق ذلـك عـلى كـافـة الشـركـات بـغض الـنظر عـن حجـمها. فـي واقـع 
األمـر، يـقال أن املـشاريـع الـصغيرة قـد تـكون األكـثر اسـتفادة مـن تـطبيق مـبادئ املـساءلـة املـؤسـسية حـيث سـيعمل ذلـك عـلى زيـادة جـاذبـيتها بـالنسـبة للمسـتثمريـن واملـوظـفني والشـركـاء والـعمالء، األمـر الـذي 

سيساعدها في النمو بصورة أسرع وأكثر ثباتاً. 

تــعد املــساءلــة املــؤســسية أفــضل وســيلة لــبناء الــثقة. فــعلى عــكس الــسمعة الــتي تــبنى عــلى الــخبرات الــتراكــمية الــسابــقة، فــإن الــثقة هــي تــوجــه مســتقبلي لــتوقــعات أصــحاب املــصلحة. ولــم يــعد بــناء الــثقة مــع 
أصــحاب املــصلحة مجــرد شــيء كــمالــي ولــكنه أصــبح مــن األمــور الــتي ال غــنى عــنها بــالنســبة لــألعــمال الــتي تهــدف إلــى تــحقيق نــجاح مســتدام. وكــما قــال الري اليــت، الــرئــيس الــتنفيذي لشــركــة "أركيتشــر" 
واملــتخصصة فــي إيــجاد وبــناء وإدارة الــعالمــات الــتجاريــة: "إن الــثقة هــي املحــرك األســاســي لــتحقيق هــوامــش الــربــح وتحــديــد أســعار األســهم. إنــها تــمثل الــعامــل الــذي يــبحث عــنه الــعمالء ومــا ينشــرونــه بــني 

بعضهم البعض."

مـن هـذا املـنطلق، تـمثل الـثقة، وبـالـتالـي مسـتويـات املـساءلـة والـشفافـية الـتي تنشئ تـلك الـثقة، أحـد الـعوامـل الـرئـيسية فـي إحـداث تـغيير إيـجابـي عـلى مـختلف املسـتويـات. فـداخـل الشـركـة، تـتمكن مـن بـناء ثـقة 
املــوظــفني فــي اإلدارة الــعليا. وبــمرور الــوقــت، ســوف تــعمل مــكانــة الشــركــة فــي املــجتمع كشــركــة مــوثــوق بــها عــلى أن تــحوز عــلى اخــتيار املــوظــفني، األمــر الــذي يــعد عــلى درجــة كــبيرة مــن األهــمية ال ســيما عــند 
تـشجيع املـواطـنني الشـباب مـن مـختلف أنـحاء مـنطقة الخـليج عـلى االنـضمام إلـى الـقطاع الـخاص. وبـاملـثل، سـوف تحـظى الشـركـة بـتقديـر أصـحاب املـصلحة ومـن بـينهم الشـركـاء واملـورديـن والـعمالء، كـعالمـة 

تجارية موثوقة ومفضلة كما سيزيد ذلك من فرصة أن تكون الشركة محل توصيتهم ألصدقائهم وأقاربهم. 

ومــع اقــتراب مــعرض إكســبو 2020 فــي اإلمــارات الــعربــية املتحــدة، فــإن الــدولــة تــسعى لــتعزيــز تــطبيق درجــة أعــلى مــن الــشفافــية واملــساءلــة بــني الشــركــات الــعامــلة هــنا، وثــمة الــعديــد مــن الــفوائــد الــكبيرة لــذلــك 
التوجه منها: 

أوال: مــن خــالل تــرســيخ الــتصور حــول دولــة اإلمــارات بــأنــها املــكان الــذي يــمتاز بــاملــثل األخــالقــية والــشفافــية املــالئــمة ملــمارســة األعــمال، فــإنــنا نــضع نــواة لــالســتثمارات األجــنبية. وســوف تــتشكل لــدى األعــمال 
الـدولـية نـزعـة أكـبر نـحو دخـول الـسوق سـواء عـن طـريـق تـأسـيس قـواعـد محـلية أو االسـتثمار أو عـقد شـراكـات مـع أعـمال محـلية قـائـمة. فـضال عـن ذلـك، فـمع وجـود مسـتويـات أعـلى مـن الـثقة ومـا يـتبع ذلـك مـن 
انـخفاض فـي املـخاطـر املـحتملة، لـن يـتوقـع املسـتثمرون األجـانـب أو يـتطلبون الـحصول عـلى عـوائـد مـبالـغ فـيها عـلى اسـتثماراتـهم. وبـطبيعة الـحال، سـوف يـعمل ذلـك عـلى دفـع االقـتصاد وتـعزيـزه كـما سـيؤدي 

إلى استحداث عوائد متزايدة من التعهدات الضخمة التي يمثلها معرض إكسبو 2020. 

ثـانـياً، سـوف يـعمل االقـتصاد األكـثر حـيويـة عـلى تـشجيع املـزيـد مـن رواد األعـمال عـلى اتـخاذ الـقرار وبـدء مـشاريـع جـديـدة. وكـما هـو مـعروف عـلى نـطاق واسـع، فـإن تـرسـيخ ثـقافـة ريـادة األعـمال يـعد أحـد 
العوامل الرئيسية لتعزيز االبتكار والنمو القومي املستدام. 

يــقودنــا ذلــك إلــى الــنقطة الــثالــثة والــتي قــد تــعود بــأكــبر فــائــدة: إن االقــتصاد املــزدهــر الــذي يحــظى بــدعــم أعــمال ذات حــوكــمة جــيدة يــؤدي إلــى إيــجاد فــرص الــعمل والــتي نــحن فــي حــاجــة مــاســة إلــيها. وفــقاً 
لـتوقـعات صـندوق الـنقد الـدولـي، سـوف تشهـد الـقوى الـعامـلة فـي دول مجـلس الـتعاون الخـليجي زيـادة بنسـبة 4% سـنويـاً فـي املسـتقبل الـقريـب، األمـر الـذي يـشير إلـى أنـه بحـلول عـام 2018 سـوف نـحتاج 

إلى إيجاد 1.6 مليون وظيفة ملواطني دول مجلس التعاون الذين سيلتحقون بسوق العمل. 

ثـمة عـدد مـن املـعايـير الـتي يـمكن مـن خـاللـها قـياس مـدى االلـتزام بـمبدأ املـساءلـة، وتـمثل تـلك املـعايـير نـقطة االنـطالق األسـاسـية بـالنسـبة للشـركـات لـلتقدم فـي هـذا االتـجاه. ومـع ذلـك، فـإنـنا نـحتاج إلـى عـدد 
مــن اإلرشــادات واملــعايــير املــصممة خــصيصاً لــتالئــم املــتطلبات الــخاصــة بــمجتمعاتــنا املحــلية. ســوف يــكون هــذا املــوضــوع هــو أســاس الــنقاشــات الــتي ســتدور خــالل املــنتدى اإلقــليمي ملــبادرة بــيرل واالتــفاق 
الـعاملـي لـألمـم املتحـدة واملـقرر عـقده يـوم 16 أبـريـل بـحضور الـعديـد مـن قـادة األعـمال الـدولـية ومـمثلي مـنظمات األمـم املتحـدة والـحكومـات واملـجتمع املـدنـي حـول مـوضـوع "قـضايـا املـساءلـة املـؤسـسية: نـزاهـة 

األعمال وخلق القيمة ملا بعد عام 2015."

إن املـساءلـة املـؤسـسية فـي جـوهـرهـا تـعد الـطريـق األكـثر أهـمية مـن أجـل تـحقيق االسـتدامـة حـيث تـتغلب عـلى كـافـة الـقيود الـتي تـواجـهها املـسؤولـية االجـتماعـية املـؤسـسية واملـسؤولـية املـؤسـسية، ولـكن ذلـك ال 
يـعني أنـها تـنفي أهـميتهما. وسـوف يـعمل الجـمع بـني املـبادئ الـثالثـة بـقيادة مـبدأ املـساءلـة عـلى إثـبات، بـما ال يـدع مـجاالً لـلشك، إنـها الـطريـقة األمـثل إلحـداث تـأثـير إيـجابـي مسـتدام فـي الـعالـم الـذي نـحيا 

ونعمل به. 

 يواصل الرئيس التنفيذي للهالل للمشاريع، بدر جعفر، حرصه على رفع درجة الوعي بشأن الفرص والتحديات الحالية بما فيها ريادة األعمال والحوكمة
  واستدامة األعمال ودور املرأة في مجال العمل وسياسة الطاقة الذكية ، وذلك من خالل مدونته على اإلنترنت : www.badrjafar.com املؤسسية
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