
جاما للطيران 
جاما للطيران تحقق عوائد قياسية في 2016

تي في ام كابيتال هيلثكير بارتنرز  
تي في إم كابيتال تستطلع توسيع أعمالها في أسواق جنوب شرق آسيا 

مركز الشارقة لريادة األعمال (شراع)  - الجامعة األمريكية في الشارقة

نعد أنفسنا في الهالل للمشاريع رواداً في تنمية املجتمع املحلي والتفاعل املجتمعي من خالل بناء شراكات مختلفة مع منظمات مجتمعية دولية ومحلية، ومن خالل دعمنا وتطبيقنا لفكرة أن جميع الشركات واملؤسسات قادرين على تحصيل 
أفضل أداء وفي ذات الوقت العمل ملنفعة املجتمع املحيط وإيجاد قيمة مشتركة لجميع أصحاب املصلحة. وكوننا في الهالل للمشاريع نلتزم بمبادرات عديدة على نطاق عاملي، لذا اخترنا أن نركز جهودنا ومواردنا في مجاالت معينة وهي 

املجتمع والتعليم، وريادة األعمال، والبيئة، والثقافة والفنون، وحوكمة الشركات.

هارفرد بزنس ريفيو بالعربية

املواطنة املؤسسية

تفتخر الهـالل لـلمشاريـع بـدعـم مـنصة األعـمال الـعربـية الـرائـدة فـي مـنطقة الشـرق 
األوسـط - مجـلة االقـتصادي - فـي تـطويـرهـا لـفصل اإلدارة الجـديـد الـذي يـعرض 
مقاالت من مجلة هارفرد بيزنس ريفيو منشورة باللغة العربية للمرة األولى.  

ســـيفتح هـــذا املـــصدر املـــجال لـــلمدراء الـــتنفيذيـــني لـــلحصول عـــلى مـــعلومـــات قـــيمة 
وهـــــامـــــة فـــــي مـــــجال األعـــــمال بـــــمناقشـــــته ملـــــوضـــــوعـــــات مـــــتعلقة بـــــالـــــقضايـــــا املحـــــلية 
واإلقــــليمية والــــتي قــــد ال تــــناقــــشها أي مــــن املــــنشورات الــــعربــــية األخــــرى. وتهــــدف 
الهــالل لــلمشاريــع مــن خــالل هــذه الشــراكــة إلــى ســد هــذه الــفجوة فــي املــعلومــات 

عن طريق مجلة مرموقة كهارفرد بيزنس ريفيو.  

    لقراءة آخر مقاالت املجلة باللغة العربية، يرجى زيارة هذا الرابط.  •

برنامج شركاء النهضة 

وسّــــــعت شــركــة الهــالل لــلمشاريــع إطــار شــراكــتها االســتراتــيجية مــع مجــلة هــارفــرد 
بــزنــس ريــفيو بهــدف تــقديــم الــدعــم لــبرنــامــج "شــركــاء الــنهضة" الــذي يــسعى إلــى 
إتــاحــة املــحتوى الــذي يــتناول أهــم الــقضايــا املــتداولــة فــي مــجال األعــمال لــلقرّاء. 

   

تـوفـر مجـلة هـارفـرد بـزنـس ريـفيو الـعربـية املـتوفـرة كمجـلة مـطبوعـة وإلـكترونـية مـختارات يـتم انـتقاؤهـا بـدقـة، تـضم آخـر األخـبار االقـتصاديـة، وعـمود لـتقديـم الـنصائـح بـخصوص ريـادة األعـمال، 
ــــع مـنصة املـعلومـات الـتي تـوفـرهـا املجـلة لـقرّائـها، تتجـلى مـيزات هـذه  ومـقابـالت مـع أهـم رجـال األعـمال فـي املـنطقة، إلـى جـانـب مـواضـيع كـثيرة أخـرى. وعـالوة عـلى تـعزيـز هـذه الشـراكـة لـتَوسّـُ

الشراكة في إتاحة االشتراك املجاني للقرّاء الذين يتعذر عليهم دفع رسوم االشتراك.  

 لقراءة املزيد من مقاالت مجلة هارفرد بزنس ريفيو العربية في مجال األعمال في مجلة االقتصادي، يرجى الضغط هنا •

 ملعرفة املزيد عن برنامج شركاء النهضة الخاص بمجلة هارفرد بزنس ريفيو العربية واالشتراك املجاني، يرجى الضغط هنا •

تي في ام كابيتال هيلثكير بارتنرز - ومضة كابيتال

االستثمارات االستراتيجية 

رؤيتنا املؤسسية

ومضة كابيتال  
مودانيسا تنهي جولتها التمويلية الرابعة بقيادة ومضة كابيتال 

أنـــهى املتجـــر اإللـــكترونـــي الـــتركـــي لـــألزيـــاء الـــعصريـــة املـــحافـــظة "مـــودانـــيسا" جـــولـــته الـــتمويـــلية الـــرابـــعة 
بـقيادة ومـضة كـابـيتال فـي مـارس 2017. وضـمت الـجولـة صـندوق إس تـي فـي فـينتشيرز الـتي سـبق 

له أن ضخ استثمار في مودانيسا بقيمة 5.5 ماليني دوالر في فبراير 2015.  

ويـعد هـذا االسـتثمار الـثانـي لـ ومـضة كـابـيتال فـي شـركـة تـركـية، إذ اسـتثمرت بـقيمة 2.2 مـليون دوالر 
فـي مـنصة الـتسويـق اإللـكترونـي املـوحـدة إنـسايـدر فـي سـبتمبر مـن الـعام املـاضـي. ووضـحت ومـضة أن 
مــودانــيسا ســتوظــف هــذا االســتثمار لتســريــع انــتشارهــا فــي مــنطقة الشــرق األوســط وشــمال أفــريــقيا 

وأوروبا والواليات املتحدة. 

تــقدم شــركــة مــودانــيسا خــدمــاتــها ألكــثر مــن 010 مــليون مــتصفح ســنويــاً فــي 105 دولــة، واضــعة فــي 
مـــــتناولـــــهم أكـــــثر مـــــن 30 ألـــــف مـــــنتج أزيـــــاء مـــــن مـــــصممني مـــــختلفني. وتـــــنافـــــس الشـــــركـــــة بـــــقوة مـــــوقـــــع 
Sefamerve فــــــي تــــــركــــــيا. وقــــــال كــــــريــــــم تــــــوري، مــــــؤســــــس مــــــودانــــــيسا ورئــــــيسها الــــــتنفيذي، أن نســــــبة 
املــــتسوقــــني املســــلمني فــــي جــــميع دول الــــعالــــم الــــذيــــن ينشــــدون شــــراء األزيــــاء املــــحافــــظة عــــبر اإلنــــترنــــت 

بحسب تقديره ال تفوق 4 باملئة.   

وفي حني تشكل تركيا 35 باملئة من مبيعات مودانيسا، تعتبر أستراليا وكندا وأوروبا والواليات املتحدة األمريكية من أهم األسواق األخرى للشركة .  

املنتدى الدولي لالتصال الحكومي 2017 في الشارقة  -مؤتمر الشركات العائلية لفاينانشال تايمز - ملتقى االستتثمار السنوي - القمة العربية لالكتتابات العامة األولية

الفعاليات واملؤتمرات

غلفتينر  
غلفتينر تسجل أداًء قوياً في 2016

هارفرد بزنس ريفيو بالعربية 
خمس خطوات لالستفادة أكثر من بيانات مؤسستك

شــارك الــرئــيس الــتنفيذي لشــركــة الهــالل لــلمشاريــع الــسيد بــدر جــعفر فــي جــلسة نــقاشــية بــعنوان "الــقطاعــان الــعام والــخاص: شــراكــات حــقيقية نــحو الــتنمية املســتدامــة"، 
جــاءت مــن ضــمن فــعالــيات املــنتدى الــدولــي لــالتــصال الــحكومــي 2017، تحــدث فــيها عــن مــا يــملكه الــقطاع الــخاص مــن إمــكانــات هــائــلة لــيكون عــامــالً رئــيسياً فــي تــحقيق 

أهداق التنمية املستدامة التي وضعتها األمم املتحدة.  

قـام بـإدارة هـذه الجـلسة مـقدم شـبكة CNN  جـون ديـفتيريـوس، وشـارك فـيها أيـضاً الـدكـتور محـمد يـونـس الـحائـز عـلى جـائـزة نـوبـل للسـالم، والـدكـتور جـيفري سـاكـس مـديـر 
معهد األرض في جامعة كولومبيا. 

وفـي مـعرض حـديـثه، أشـار بـدر جـعفر إلـى أن حـكومـات املـنطقة تـواجـه ضـغوطـات كـبيرة فـي مـساعـيها ملـواجـهة حـتى أبسـط التحـديـات، والـحكومـات ال يـمكنها فـي مـثل هـذه 
الــظروف أن تتحــمل كــل املــسؤولــية تــجاه تــوفــير الــفرص الــالزمــة ملــواجــهة تحــديــات الــبطالــة، لــكن الــقطاع الــخاص لــديــه املــقدرة واملــوارد الــالزمــة لــيكون مــساهــماً فــاعــالً فــي 

تحقيق التغيير املنشود، إال أنه يحتاج أوالً لفهم جميع النواحي املتعلقة باالستدامة وحوكمة الشركات واملساءلة. 

وأضـاف بـدر جـعفر أن هـناك فـرصـة هـائـلة أخـرى فـي هـذه املـنطقة تـتمثل فـي عـدد الشـركـات الـعائـلية الـتي تـسهم بنسـبة 85 فـي املـائـة مـن الـناتـج املحـلي اإلجـمالـي غـير 
النفطي، حيث إن نهج هذه الشركات وفهمها للممارسات التجارية املثلى يمكن أن يسهم في إحراز تقدم فعلي في تحقيق أهداف التنمية املستدامة.  

خـتامـاً، سـلط بـدر جـعفر الـضوء عـلى اإلمـكانـات واملـؤهـالت الـتي يـغتني مـجتمعنا املـدنـي بـها والـتي بـاألغـلب هـي غـير مسـتغلة بـكامـل طـاقـاتـها، وكـما أنـنا نـمتلك كـماً هـائـالً 
مـن رأس املـال الـخيري املـتمثل بـالـزكـاة والـصدقـات، والـذي إذا مـا اسـتغل عـلى الـنحو الـصحيح يـمكن أن يـشكل دعـماً كـبيراً لـتحقيق بـعض مـن أهـداف الـتنمية املسـتدامـة. 

ليس التمويل في هذا الجزء من العالم بعائٍق للمضي قدماً بهذا التوجه، ألن روح العطاء جزء من مجتمعنا.  

من اليسار: جون ديفتيريوس، الدكتور جيفري ساكس، بدر جعفر، الدكتور محمد يونس، وطالب مشارك.

املنتدى الدولي لالتصال الحكومي 2017 في الشارقة 
تسليط الضوء على القدرة الكامنة لدى القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية املستدامة 

مــــع تــــزايــــد حــــاجــــة الــــسكان لــــرعــــايــــة صــــحية ذات مســــتوى عــــاٍل فــــي جــــنوب شــــرق آســــيا 
والـــسعوديـــة، تخـــطط تـــي فـــي إم كـــابـــيتال هـــيلثكير بـــارتـــنرز دخـــولـــها هـــذه األســـواق، وذلـــك 
ضـــمن جـــولـــتها الـــثالـــثة الـــتي تـــتطلع إلـــى إقـــامـــتها هـــذه الـــسنة لجـــمع الـــتمويـــل الـــالزم لهـــذا 

التوسع.  

ويـطمح قـسم الـرعـايـة الـصحية الـتابـع للشـركـة الـتي تـملك اسـتثمارات فـي مـجاالت الـرعـايـة 
املـنزلـية وإعـادة الـتأهـيل طـويـلة األمـد ومـراكـز الـتلقيح الـصناعـي واألجهـزة الـطبية، بجـمع 
تــــمويــــل قــــدره 250 مــــليون دوالر أمــــريــــكي يــــصب فــــي اســــتثمارات فــــي الشــــرق األوســــط 
وأفــريــقيا وتــركــيا وجــنوب شــرق آســيا والــهند. فــفي أول جــولــة تــمويــل أطــلقتها الشــركــة فــي 
2010، اسـتطاعـت جـمع 50 مـليون دوالر، أمـا فـي جـولـتها الـثانـية فـي 2014، جـمعت 

أكثر من 22 مليون دوالر.  

وضـمن نـطاق دول جـنوب شـرق آسـيا، تـبحث تـي فـي إم الـتوسـع بـمجال املـعالـجة بـالـتلقيح 
الـصناعـي واألجهـزة الـطبية وخـدمـات الـرعـايـة املـنزلـية، وهـي مـجاالت تـتمتع الشـركـة بـخبرة 
تـشغيلية فـيها، كـما أنـها تسـتطلع مـجاالت جـديـدة كـرعـايـة مـرضـى السـرطـان وطـب األسـنان 
وطــب الــعيون. ومــن الــدول الــتي تــتوقــع الشــركــة االســتثمار فــيها ســنغافــورة وتــايــالنــد ومــالــيزيــا 

وأندونيسيا وفييتنام والفلبني.  

حـصلت تـي فـي إم الـعام املـاضـي عـلى تـرخـيص لـتشغيل مـركـز كـامـبريـدج للخـدمـات الـصحية وإعـادة الـتأهـيل فـي املـملكة الـعربـية الـسعوديـة، وذلـك إبّـان فـتح املـملكة املـجال لـالسـتثمارات 
الـخاصـة فـي قـطاع الـرعـايـة الـصحية. وتـتوقـع الشـركـة افـتتاح أول فـرع ملـركـز كـامـبريـدج فـي الـدمـام فـي غـضون سـنة، يـعقبه افـتتاح فـرع آخـر فـي الـريـاض. وتـسعى الشـركـة أيـضاً إلـى 

توسيع رقعتها في السعودية بإطالق خدمات منزل للرعاية الصحية فيها.  

طفل في جلسة عالج لدى مركز كامبريدج للخدمات الصحية وإعادة التأهيل في أبوظبي

انـطالقـاً مـن روح املـبادرة الـوطـنية عـام الـخير الـتي تـبنتها اإلمـارات لـعام 2017، وفـي إطـار الـتزام الهـالل لـلمشاريـع بـدعـم نـمو رواد األعـمال املهـتمني بـالـقضايـا الـخاصـة 
بـمجتمعاتـنا الـعربـية، وقـعت الشـركـة اتـفاقـية شـراكـة اسـتراتـيجية حـصريـة مـع مـركـز الـشارقـة لـريـادة األعـمال (شـراع) لـلمشاركـة فـي إطـالق مـبادرات لـتطويـر مـنظومـة ريـادة 

األعمال االجتماعية في املنطقة. 

تجـمع ريـادة األعـمال االجـتماعـية بـني الـربـح واألثـر االجـتماعـي، وتحـظى بـتقديـر مـتزايـد كـنموذج أعـمال مـبتكر وقـادر عـلى مـواجـهة التحـديـات االجـتماعـية واالقـتصاديـة فـي 
املنطقة وتقديم حلول مستدامة قابلة للتطوير والتوسع. 

وسـوف يـبدأ الـتعاون بـني الهـالل لـلمشاريـع وشـراع عـبر بـرنـامـج تجـريـبي يـتضمن 10 فـعالـيات تـوجـيهية لـرواد األعـمال الشـباب، وثـالثـة تحـديـات لـلمشاريـع االجـتماعـية تـشجع 
الطالب على التعاون في تطوير تطبيقات مبتكرة تترك أثراً إيجابياً على املجتمع.  

وسـيوفـر الـبرنـامـج التجـريـبي للشـركـات الـناشـئة الـطموحـة إمـكانـية الـحصول عـلى الـدعـم والـتوجـيه ألعـمالـهم، واالسـتفادة مـن شـبكة الهـالل لـلمشاريـع وخـبراتـها الـعاملـية الـتي 
تمتد على مدى أربعة عقود في العديد من القطاعات. 

وسـوف تسـتفيد اتـفاقـية الـتعاون مـن خـبرات شـركـة الهـالل لـلمشاريـع وحـاضـنة املـشاريـع الـناشـئة الـتابـعة لـها فـي دعـم وتـطويـر مـشاريـع األعـمال املسـتدامـة الـتي تـحقق أثـراً 
اجتماعياً، ومن التواصل املباشر الذي يحظى به مركز الشارقة لريادة األعمال (شراع) مع مجتمع ريادة األعمال املتنامي في الشارقة ودولة اإلمارات. 

يـذكـر أن شـراع قـد انـطلق فـي يـنايـر 2016 تـحت رعـايـة ورئـاسـة الـشيخة بـدور بـنت سـلطان الـقاسـمي، رئـيس هـيئة الـشارقـة لـالسـتثمار والـتطويـر "شـروق"، كـمركـز يهـدف 
إلى دعم وتمكني الجيل القادم من رواد األعمال في املنطقة. وقد شكل املركز منذ تأسيسه مصدر إلهام ألكثر من 2400 من رواد األعمال الطموحني. 

ويـوفـر بـرنـامـج "شـراع" األسـاسـي لتسـريـع األعـمال مـن خـالل مـقر املـركـز ضـمن الـجامـعة األمـيركـية فـي الـشارقـة ‒ وهـو أول بـرنـامـج مـن نـوعـه فـي دولـة اإلمـارات يـكون مـقره 
داخـــل جـــامـــعة ‒ مـــنصة داعـــمة تـــساعـــد املـــشاريـــع الـــناشـــئة عـــلى طـــرح مـــنتجاتـــها فـــي الـــسوق. كـــما يـــديـــر املـــركـــز بـــرامـــج إبـــداعـــية مـــدتـــها أســـبوعـــان وتســـتهدف رواد األعـــمال 

الطموحني الختبار أفكارهم والتحقق من جدواها، كما يوفر حاضنة أعمال تساعد الطلبة على صقل أفكارهم وتقديمها ضمن نماذج متطورة. 

   www.sheraa.ae للمزيد من املعلومات حول شراع يمكنكم زيارة

شــــاركــــت شــــركــــة الهــــالل لــــلمشاريــــع فــــي املــــعرض املــــهني الــــسنوي لــــلجامــــعة األمــــريــــكية فــــي 
الـشارقـة فـي مـارس 2017. وشـكل هـذا املـعرض فـرصـة مـمتازة لـلتواصـل مـع طـلبة الـجامـعة 

املقبلني على التخرج والبحث معهم في فرص التدريب والتوظيف لدى الشركة.  

وبـــــصفتها شـــــريـــــكاً اســـــتراتـــــيجياً لـــــبرنـــــامـــــج الشـــــباب الـــــريـــــادي فـــــي الـــــجامـــــعة األمـــــريـــــكية فـــــي 
الـــشارقـــة ، كـــان لشـــركـــة الهـــالل لـــلمشاريـــع مـــشاركـــات مـــختلفة مـــع طـــلبة الـــجامـــعة عـــلى عـــدة 
أصـعدة، وال سـيما تـقديـم الـدعـم لـلجامـعة فـي تـنفيذ ورشـات الـعمل وفـعالـياتـها الـسنويـة، وذلـك 
حـرصـاً مـن شـركـتنا عـلى سـبر كـفاءات الـطلبة وإعـدادهـم لـلخوض فـي سـوق الـعمل الـتنافـسي 

والديناميكي املتغير.   

الهالل للمشاريع تتعاون مع مركز "شراع" لتطوير منظومة 
حيوية لريادة األعمال االجتماعية في املنطقة 

الجامعة األمريكية في الشارقة 
الهالل للمشاريع تشارك في املعرض املهني في الجامعة األمريكية في الشارقة 

الهالل للمشاريع شريك محدود في تي في ام هيلثكير بارتنرز

جملون' يوّقع اتفاقية مع Lulu.com في عملية توسع للنشر في املنطقة 

يــــضع مــــوقــــع "جــــملون"، وهــــو مــــكتبة إلــــكترونــــية لــــبيع الــــكتب فــــي الشــــرق األوســــط وشــــمال 
أفـريـقيا، مـليونـي كـتاب جـديـد بـني يـدي الـقارئ الـعربـي، وذلـك بـموجـب اتـفاقـية طـباعـة عـند 

الطلب مبرمة مع  منصة Lulu.com العاملية املختصة في مجال النشر الذاتي. 

ولـــن تـــقتصر مـــيزات هـــذه االتـــفاقـــية عـــلى تـــوفـــير مـــليونـــي كـــتاب إضـــافـــي لـــم يـــكن عـــدد كـــبير 
مــنها مــتوفــراً محــلياً حــتى اآلن، بــل ســتمكن املســتخدمــني فــي الــوقــت نــفسه مــن االســتفادة 

من خدمات الشحن املّجانية التي يقّدمها جملون في أنحاء العالم العربي.  

وبـفضل خـدمـة الـطباعـة عـند الـطلب، سـيتكمن الـناشـرون مـن تـوفـير مـبالـغ كـبيرة مـن تـكالـيف 
املســــتودعــــات، إذ ســــيتولــــون إدارة قــــوائــــم الــــكتب الــــخاصــــة بــــهم مــــن خــــالل مــــوقــــع جــــملون 
اإللـكترونـي، الـذي بـدوره يـعمل عـلى ضـمان تـوفـر مخـزون كـاف وبـشكل غـير محـدود لجـميع 

كتبهم. 

وعــالوة عــلى ذلــك، تــساهــم خــدمــة الــطباعــة عــند الــطلب فــي تــمكني الــناشــريــن مــن الــوصــول 
إلـى الـسوق الـعربـية بـسهولـة عـبر تـوقـيع اتـفاقـية مـع جـملون وتـوفـير كـتبهم عـلى هـذه املـنصة، 
فبمجــرد أن يــقوم الــعميل بــطلب كــتاب، يُــرسَــــــل الــكتاب لــلطباعــة فــي دبــي خــالل 24 ســاعــة، 

ثّم يُرَسل للتسليم بعد ذلك. 

ويتعهــــد مــــوقــــع جــــملون بــــأن يــــضمن تــــسهيل عــــملية الــــحصول عــــلى الــــكتب، وأن يــــعرضــــها 
بـشكل أكـثر وضـوحـاً مـن خـالل قـنوات تـوزيـع ذات نـطاق أوسـع، سـواء عـن طـريـق اإلنـترنـت 
أو بـالـطرق الـتقليديـة. وقـد تـم بـناء مـرافـق الشـركـة الحـديـثة بهـدف تـوفـير جـميع الـكتب لـسوق 
الشـــرق األوســـط، حـــيث تـــقدم أكـــثر مـــن عشـــرة مـــاليـــني كـــتاب عـــربـــي وإنجـــليزي مـــع خـــدمـــة 

التوصيل املجانية لجميع أنحاء العالم. 

نظام تشغيلي جديد يُنعش إنتاجية غلفتينر 

 تمتلك الهالل للمشاريع أقلية مؤثرة في جاما للطيران

حـققت شـركـة غـلفتينر أداًء قـويـاً فـي عـام 2016، وال سـيما بـفضل تـسجيلها لحجـم مـناولـة حـاويـات وصـل إلـى أكـثر مـن سـتة مـاليـني وحـدة مـكافـئة 
لعشــريــن قــدم فــي كــافــة عــملياتــها املنتشــرة عــاملــياً. وفــي حــني واجهــت أســواق الــشحن حــول الــعالــم تحــديــات بســبب فــائــض الــقدرة، وبســبب الــركــود 
االـــذي شهـــدتـــه الـــسوق الـــصينية واألوروبـــية، يـــبرز األداء الـــقوي الـــذي اســـتطاعـــت غـــلفتينر تـــحقيقه بـــالـــرغـــم مـــن بـــيئة الـــعمل الـــصعبة عـــلى املســـتوى 
الـعاملـي كـدلـيٍل قـاطـع عـلى مـا تـمتلكه الشـركـة مـن قـدرة عـلى الـتكيّف مـع الـتقلبات االقـتصاديـة. وفـي سـياق ذلـك، تجـدر اإلشـارة إلـى أن الشـركـة قـد 

حققت معدل نمو سنوي إجمالي وصل إلى 14 باملئة في حركة الحاويات في الفترة ما بني 2012 و2017.  

وإلـــى جـــانـــب األعـــمال املـــختصة بـــمجال املـــوانئ، حـــصدت مـــومـــنتوم لـــوجيســـتيكس أداًء مـــلفتاً فـــي 2016، وهـــي شـــركـــة تـــختص بـــتقديـــم الخـــدمـــات 
الــلوجســتية كــطرف ثــالــث واملــكملة لخــدمــات غــلفتينر، والــتي تــضم خــدمــات الــنقل، والــشحن، والتخــزيــن، والــعقود الــلوجســتية. لــيس ذلــك وحســب، كــما 
وحـققت وحـدة إصـالح الـحاويـات الـتابـعة ملـومـنتوم، والـتي تـوفـر خـدمـات الـقيمة املـضافـة، مـن زيـادة فـي حجـم خـدمـات املـعايـنة بنسـبة 22 بـاملـئة، إلـى 

جانب زيادة بنسة 28 باملئة في حجم مبيعاتها.  

وتعزز هذه اإلنجازات التطلعات اإليجابية لغلفتينر للعام الحالي. 

سجـــلت شـــركـــة غـــلفتينر تـــقدمـــاً تـــكنولـــوجـــياً نـــوعـــياً بـــتطبيقها لـــنظام تـــشغيل محـــطات مـــناولـــة الـــحاويـــات 
والـعمليات البحـريـة TOS  MACH، وهـي خـطوة تـبرهـن الـتزام الشـركـة بتحسـني فـعالـيتها الـتشغيلية 
وتـعزيـز خـدمـات عـمالئـها. وبـارتـفاع مسـتوى إنـتاجـية وكـفاءة املحـطة، تـتوقـع الشـركـة انـخفاضـاً مـلحوظـاً 

في زمن االنتظار لسفن الحاويات التي تصل إلى موانئها. 

ومــن املــتوقــع أن يــساهــم هــذا الــتطويــر لــنظام تــشغيل املحــطات فــي زيــادة كــفاءة وســرعــة طــلبات الــعمل 
وعــمليات تــوجــيه املــركــبات الســتالم الــحاويــات وتســليمها وإدارة الــشاحــنات غــير املحــملة داخــل محــطة 
الـحاويـات. وبـزيـادة كـفاءة الـعمليات الـتشغيلية الـرئـيسية، سـتتمكن شـركـة غـلفتينر مـن تـعزيـز إنـتاجـية 

املحطة وتحسني جودة الخدمات. 

وتــعمل غــلفتينر حــالــياً عــلى تــطبيق هــذا الــنظام فــي املحــطات الــتابــعة لــها فــي اإلمــارات ضــمن مــراحــل 
وبــالــتعاون مــع شــركــة تــاتــا للخــدمــات االســتشاريــة. وقــد تــمت أول عــملية تــطبيق كــامــلة لهــذا الــنظام فــي 

محطة حاويات الشارقة. 

TOS MACH محطة حاويات الشارقة التي تديرها غلفتينر تستعمل اآلن نظام تشغيل

 غلفتينر شركة تابعة للهالل للمشاريع

أعــــلنت شــــركــــة جــــامــــا لــــطيران األعــــمال، وهــــي شــــركــــة مــــساهــــمة عــــامــــة، تــــحقيقها لــــعوائــــد قــــياســــية حــــصدتــــها 
مجـموعـتها الـعام املـاضـي، حـيث صـرحـت شـركـة جـامـا لـلطيران فـي املـملكة املتحـدة فـي تـقريـر الـنتائـج املـالـية 
لــنهايــة عــام 2016 الــذي أصــدرتــه فــي مــارس مــن 2017 تــحقيقها لــزيــادة مجــموع عــوائــدهــا بنســبة 12.5 

باملئة خالل السنة املاضية، بما يصل إلى 432.4 مليون دوالر أمريكي.  

وقـد شهـدت الشـركـة نـمواً عـضويـاً مـطّرداً فـي الـسوق األمـريـكية، حـيث َربَـت أربـاح خـدمـاتـها األرضـية بنسـبة 
15 بــاملــئة وخــدمــاتــها الــجويــة بنســبة 30 بــاملــئة، فــكان هــذا األداء الــقوي عــلى الــصعيد األمــريــكي تــعويــضاً 
كــبيراً لــضعف األداء فــي الــسوق األوروبــية، وبــاألخــص فــيما يــتعلق بــالخــدمــات األرضــية. وبــالــرغــم مــن ذلــك، 
تــبقى قــاعــدة األعــمال األوروبــية للشــركــة هــي مــصدر األربــاح األســاســي للشــركــة بــهامــش أربــاح يــفوق 20 

باملئة.  

إحراز تصنيف "شراء" من قبل محللي األسهم 

تــمتلك شــركــة جــامــا لــلطيران ش.م.ع. 43,994,000 ســهماً مُــصَدراً بــقيمة 217.5 بــنسا إســترلــينيا، مــما 
يـــمنح شـــركـــة جـــامـــا لـــلطيران ش.م.ع. رســـملة ســـوق بـــقيمة 95.69 مـــليون بـــاونـــد اســـترلـــيني. وبـــفضل األداء 

الــقوي الــذي أبــدتــه شــركــة جــامــا لــلطيران فــي 2016، اســتحقت الشــركــة تــصنيف "شــراء" ألســهمها مــن قــبل محــللي األســهم  فــي 
مجموعة جيفريز املحدودة، وكانتور فيتزجيرارلد، ودبليو إتش آيرالند، ما أدى إلى زيادة السعر املتوقع ألسهم الشركة. 

تحقيق توزيع أعلى لألرباح  

أعـلنت جـامـا لـلطيران ش.م.ع. فـي 31 مـارس عـن تـوزيـع أربـاح يـتم تسـديـدهـا فـي 18 يـولـيو. كـما سـيتم تـوزيـع األربـاح لـلمساهـمني 
املسجـــلني يـــوم الـــثالثـــاء املـــوافـــق 29 يـــونـــيو بنســـبة 2.60 بـــنس اســـترلـــيني (0.03 دوالر أمـــريـــكي) لـــكل حـــصة، وهـــذا تـــقدم مـــلحوظ 
تحـرزه شـركـة جـامـا لـلطيران ش.م.ع.، إذ كـان تـوزيـع أربـاحـها الـسابـق 2.50 بـنساً إسـتريـلنياً، وبهـذا يـكون عـائـد  تـوزيـعات أربـاح 

األسهم قد وصل لنسبة 1.24 باملئة.  

عقود جديدة 

حـصدت جـامـا لـلطيران مـع شـركـة أتـكينز عـقود جـديـدة ملـعايـنة صـالحـية الـطيران الـعسكري مـنحتها إيـاهـا جـويـنت هـيليكوبـتر كـومـانـد 
JHC  وهـيدكـوارتـرز إيـر كـومـانـد ريـفيوHQ Air ، لتسـتمر مـن خـاللـها بـتقديـم خـدمـات مـعايـنة الـصالحـية الـجويـة لـلطائـرات املـدرجـة 

في سجل الطائرات العسكرية في اململكة املتحدة، وذلك إثر نجاحها في معاينة ما يفوق 1,400 طائرة.  

تطلعات عام 2017 

تــتطلع جــامــا لــلطيران لــعام 2017 بــنظرة إيــجابــية ، كــما تــرى مــؤشــرات واعــدة تــدل عــلى الــعودة إلــى نــمو ال بــأس بــه فــي الــسوق 
األوروبية مدعماً بأداء قوي في الواليات املتحدة األمريكية.  

صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو املجلس األعلى حاكم الشارقة يسلم بدر جعفر الرئيس التنفيدي 
للهالل للمشاريع عربون تقدير لدعم الهالل للمشاريع ومشاركتها مع شراع كشريك استراتيجي للريادة االجتماعية

فريق املوارد البشرية في الهالل للمشاريع أثناء مشاركته  في املعرض

كلية كولومبيا لألعمال 
الهالل للمشاريع تطلع الطلبة على خبراتها 

اسـتقبلت شـركـة الهـالل لـلمشاريـع وفـداً تـألـف مـن 28 طـالـباً وطـالـبة مـن بـرنـامـج مـاجسـتير إدارة األعـمال فـي كـلية كـولـومـبيا لـألعـمال الـواقـعة فـي مـديـنة نـيويـورك األمـيركـية، 
وذلك خالل رحلتهم التعليمية التي أجروها مؤخراً في اإلمارات. 

وانـطالقـاً مـن الـتزام الشـركـة بـدعـم املـبادرات الـتي تـعزز الـعالقـات االقـتصاديـة واألكـاديـمية بـني اإلمـارات والـواليـات املتحـدة، نُـظمت هـذه الـزيـارة تـتويـجاً لـثالثـة أعـوام مـتتالـية مـن 
التعاون بني الهالل للمشاريع وكلية كولومبيا لألعمال.  

وجـاءت زيـارة الـطلبة فـي إطـار مـسار االنـدمـاج الـدولـي لـلكلية، والـذي يـمنح املـشاركـني فـيه فـرصـة الـتعرف عـلى املشهـد الـعام لـقطاع األعـمال فـي املـنطقة مـن خـالل زيـارة عـدد 
من الشركات والهيئات الحكومية في اإلمارات. 

واســتكماالً لــلنجاح الــذي أحــرزتــه الــزيــارة الــتي أدتــها الــكلية للشــركــة فــي 2016، قــامــت الهــالل لــلمشاريــع بــتعريــف الــدفــعة الجــديــدة مــن طــلبة مــاجســتير إدارة األعــمال عــلى 
مـختلف عـملياتـها والشـركـات الـتابـعة، كـما سـلطت الـضوء عـلى الـتزامـها بـتطبيق أفـضل مـمارسـات األعـمال الـعاملـية. وحـظي الـطلبة كـذلـك بـفرصـة االلـتقاء والـتفاعـل مـع طـاقـم 
اإلدارة الــعليا فــي الهــالل لــلمشاريــع وشــركــة نــفط الهــالل، بــما فــيهم الــسيد نــيراج أغــرافــال، املــديــر الــتنفيذي للهــالل لــلمشاريــع، والــدكــتور زكــي حســني املــديــر املــالــي للهــالل 
لـلمشاريـع، وتـوشـار سـينغفي، نـائـب مـديـر الـتطويـر املـؤسـسي واالسـتثمارات للهـالل لـلمشاريـع، وغـادة عـبد الـقادر، مـديـر الـتطويـر املـؤسـسي واالسـتثمارات للهـالل لـلمشاريـع، 

وعال الحاج حسني، مدير املواطنة املؤسسية للهالل للمشاريع. 

ومـن خـالل مـشاركـتها فـي هـذه الـزيـارة، عـبرت مـارغـريـت رورمـان، وهـي 
طــالــبة فــي بــرنــامــج مــاجســتير إدارة األعــمال لــدى كــولــومــبيا لــألعــمال، 
قـــائـــلة: "مـــنحتني هـــذه الـــرحـــلة فـــرصـــة اســـتثنائـــية لـــلتعرف عـــلى قـــطاع 
األعـــمال املحـــلي. فـــمن مـــنظور اقـــتصادي، تـــمر اإلمـــارات بـــفترة مـــميزة 
مليئة بالفرص تدفعني بالرغبة الشديدة للعمل فيها بعد تخرجي".  

وأضـــافـــت: "أُدهشـــت بـــالشـــريـــحة الـــكبيرة مـــن الـــنساء الـــلواتـــي يـــتبوأن 
مـــــناصـــــب قـــــياديـــــة فـــــي املـــــنطقة، وهـــــو مـــــا يظهـــــر جـــــلياً فـــــي الشـــــركـــــات 
املـــتعددة الـــتي زرنـــاهـــا. وفـــي شـــركـــة الهـــالل لـــلمشاريـــع، قـــابـــلنا نـــساء 
نـــاجـــحات تـــشغلن أدواراً قـــياديـــة بـــارزة. ســـعدنـــا بـــفرصـــة الـــتعرف عـــلى 
رحـــلة الشـــركـــة الـــتي تـــعكس الـــتنوع االقـــتصادي الـــذي تشهـــده املـــنطقة 
فــــي الــــوقــــت الــــحالــــي، كــــما اســــتمتعنا بــــالــــتعرف عــــلى قــــسم الشــــركــــات 
الـناشـئة لـدى الهـالل لـلمشاريـع ومـا يـتميز بـه مـن الـتزام بـتطويـر الـبيئة 

الحيوية الريادية في املنطقة". 

طلبة كلية كولومبيا لالعمال بستمعون إلى نيراج أغرافال وهو يحدثهم عن بدايات مجموعة الهالل

مؤتمر الشركات العائلية لفاينانشال تايمز في دبي 
الحوكمة الرشيدة واألعمال اإلنسانية االستراتيجية تبرزان كواجبان طارئان  

تـمتلك الشـركـات الـعائـلية إمـكانـية هـائـلة لتتخـذ عـلى عـاتـقها دوراً فـاعـالً وجـوهـريـاً فـي 
مــواجــهة التحــديــات الــتي تــواجــهها مــنطقتنا حــيث أنــها تــساهــم بــأكــثر مــن 85 فــي 
املـــئة مـــن الـــناتـــج املحـــلي اإلجـــمالـــي غـــير الـــنفطي فـــي الشـــرق األوســـط، لـــذلـــك فـــإن 
أمــــامــــها فــــرصــــة كــــبيرة لــــتلعب دوراً أكــــبر وأكــــثر نــــشاطــــاً فــــي الــــتصدي للتحــــديــــات 
الـــــكبرى الـــــتي تـــــواجـــــه هـــــذه املـــــنطقة. جـــــاء ذلـــــك فـــــي حـــــديـــــث لـــــبدر جـــــعفر، الـــــرئـــــيس 
الـــــتنفيذي لشـــــركـــــة الهـــــالل لـــــلمشاريـــــع خـــــالل مـــــؤتـــــمر فـــــايـــــننشال تـــــايـــــمز دبـــــي األول 

للشركات العائلية الذي أقيم في دبي في 21 مارس 2017. 

وخـالل جـلسة حـوار مـع هـوغـو غـريـنهالـغ، رئـيس تحـريـر مجـلة فـايـننشال تـايـمز ويـلث، 
تـطرق جـعفر فـي حـديـثه إلـى الـحوكـمة املـؤسـسية واألعـمال الـخيريـة وريـادة األعـمال، 
محــذراً الشــركــات الــعائــلية فــي املــنطقة مــن املــخاطــر الــتي قــد تــدمــر قــيمة شــركــاتــهم 
أثـــناء انـــتقال تـــريـــليون دوالر أمـــريـــكي مـــن األصـــول الـــعائـــلية مـــن الـــجيل الـــثانـــي إلـــى 
الـثالـث (مـن شـركـة األشـقاء إلـى تـحالـف أبـناء الـعمومـة) خـالل الـعقد الـقادم فـي ظـل 
عـدم وجـود هـياكـل مـناسـبة لـلحوكـمة املـؤسـسية. وأكـد جـعفر عـلى ضـرورة أن تـسعى 

الشــركــات الــعائــلية جــاهــدة لــبناء أســس حــوكــمية مــتينة تــمكنهم مــن أن يــصبحوا مــزوديــن فــعليني للحــلول فــي عــصر يشهــد الــعديــد مــن التحــديــات االقــتصاديــة واالجــتماعــية 
والبيئية. 

وتـوضـيحاً لهـذه الـنقطة، أشـار جـعفر إلـى اإلحـصاءات الـعاملـية الـتي تظهـر أن مـا يـصل إلـى 15 فـي املـائـة مـن الشـركـات الـعائـلية تـنهار عـندمـا تـنتقل مـن الـجيل األول إلـى 
الجيل الثاني، وأن نسبة كبيرة تبلغ 60 في املائة من املشاريع اململوكة للعائالت تفشل في الصمود أمام تحديات االنتقال من الجيل الثاني إلى الثالث. 

وأشــار جــعفر إلــى أن الــتحول الــحقيقي وقــبول فــكرة الــحوكــمة ال يــمكن أن يــتحقق إال عــندمــا تــعترف الشــركــات الــعائــلية بــنموذج األعــمال الــقائــم عــلى املــمارســات املســتدامــة. 
ولـفت فـي هـذا الـسياق إلـى الـدور الـهام الـذي تـقوم بـه “مـبادرة بـيرل”، الـتي أسـسها بـالـتعاون مـع مجـموعـة مـن أصـحاب الشـركـات الـخاصـة كـمؤسـسة غـير ربـحية تـعمل لـخير 

الشركات وتسعى لوضع إطار شامل للحوكمة املؤسسية في الشركات الخليجية، استناداً إلى االحتياجات الفريدة والثقافة والبيئة التي تميز هذه املنطقة. 

وحــــول مــــوضــــوع الــــعمل الــــخيري، أشــــار جــــعفر إلــــى الــــفرص املــــتنامــــية أمــــام الشــــركــــات واألفــــراد لــــيكونــــوا رواداً فــــي إحــــداث تــــغييرات إيــــجابــــية مــــن خــــالل األعــــمال الــــخيريــــة 
االســتراتــيجية، كــما ســلط الــضوء عــلى تــزايــد انــعدام الــثقة فــي أوســاط املــجتمع املــدنــي تــجاه نــشاطــات األعــمال الــخيريــة، والــذي أســهم فــي إنــجاز الــكثير مــن تــلك األنشــطة 
الـخيرة بـعيداً عـن األنـظار، فـجاءت مسـتويـات الـشفافـية واملـساءلـة فـي هـذا الـقطاع دون املسـتوى املـطلوب. وفـي مـعرض تـعليقه عـلى تـقديـرات الـبنك اإلسـالمـي لـلتنمية الـتي 
تــقول إن مــبالــغ الــزكــاة والــصدقــات الــسنويــة فــي االقــتصادات اإلســالمــية تــتراوح بــني 200 مــليار دوالر إلــى تــرلــيون دوالر، نــّوه جــعفر إلــى الحجــم الــهائــل لــلتبرعــات الــتي يــتم 

منحها دون تطبيق أي نماذج حوكمة مناسبة لتعزيز أثر تلك التبرعات. 

ولـفت جـعفر إلـى احـتفال دولـة اإلمـارات بـعام الـخير والـذي شـكل فـرصـة فـريـدة لـتعزيـز الـوعـي ونشـر مـفهوم الـعطاء االسـتراتـيجي الـقائـم عـلى تـحقيق أثـر فـعلي بـني الشـركـات 
ومشاريع األعمال العائلية. 

يــذكــر أن مــؤتــمر فــايــننشال تــايــمز دبــي للشــركــات الــعائــلية نــاقــش الــفرص والتحــديــات الــتي تــواجــه الشــركــات الــعائــلية حــالــياً. وتــضمن املــؤتــمر ســلسلة مــن الــكلمات الــرئــيسية 
وجــلسات الــحوار وورش الــعمل الــتثقيفية. وشــملت قــائــمة املتحــدثــني الــرئــيسيني أيــضاً كــالً مــن خــلف الــحبتور، رئــيس مجــلس إدارة مجــموعــة الــحبتور؛ وفــادي غــندور، الــرئــيس 

التنفيذي لـ”ومضة كابيتال” ومؤسس شركة أرامكس. 

هوغو غرينهالغ، رئيس تحرير مجلة فايننشال تايمز ويلث، يحاور بدر جعفر حول الحوكمة 
املؤسسية واألعمال الخيرية وريادة األعمال

ملتقى االستتثمار السنوي - دبي 
دور االستثمار األجنبي املباشر في تهيئة البنى التحتية األساسية

تــعتبر دولــة اإلمــارات مــن أكــبر وجــهات االســتثمار األجــنبي املــباشــر فــي قــارة آســيا، وهــذا يــعكس قــدرة االقــتصاد اإلمــاراتــي عــلى مــواكــبة الــتطورات الــعاملــية واإلقــليمية، كــما أن اإلمــارات 
نـجحت عـلى مـدى الـعقديـن املـاضـيني فـي إقـامـة عـالقـات وسـالسـل تـوريـد عـاملـية مـهمة، بـفضل اسـتثماراتـها فـي الـبنى الـتحتية لـلتكنولـوجـيا والخـدمـات الـلوجسـتية، والـتي جـاءت فـي الـوقـت 
املـناسـب، فـضالً عـما أنجـزتـه الـدولـة مـن تخـطيط اسـتراتـيجي، وإصـالح فـي الـسياسـات. وتـوقـعوا أن تـسهم الشـراكـات بـني الـقطاعـني الـعام والـخاص الـتي أصـدرت دبـي قـانـونـاً بـشأنـها، فـي 

تعزيز االستثمار األجنبي املباشر في جميع أنحاء اإلمارة. 

جــاء ذلــك فــي حــديــث لــنيراج أغــراوال، املــديــر الــتنفيذي لشــركــة الهــالل لــلمشاريــع والــرئــيس املــالــي ملجــموعــة الهــالل، خــالل جــلسة حــوار بــعنوان «دور االســتثمار األجــنبي املــباشــر فــي تــهيئة 
الــبنى الــتحتية األســاســية»، ضــمن فــعالــيات مــلتقى االســتثمار الــسنوي املــنعقد حــالــياً فــي دبــي. وبــاإلشــارة إلــى أهــمية هــذا الحــدث، أضــاف أغــراوال: ويــوفــر مــلتقى االســتثمار الــسنوي 
مـنصة فـعالـة لـقادة األسـواق الـناشـئة ومـجتمع االسـتثمار الـعاملـي والـخبراء لـتبادل الـخبرات، واسـتعراض الـفرص االسـتثماريـة الجـديـدة، كـما يـعزز الـدور الـحيوي الـذي تـلعبه دولـة اإلمـارات، 

بصفتها مركزاً عاملياً لالستثمار األجنبي املباشر. 

ويــعد مــلتقى االســتثمار الــسنوي مــنصة عــاملــية رائــدة لــالســتثمار األجــنبي املــباشــر فــي األســواق الــناشــئة، وتــم عــقد الــدورة الـــسابــعة لــها مــن عــام 2017 تــحت شــعار "االســتثمار الــعاملــي 
والتنافسية” في أوائل أبريل. 

قـدمـت الـقمة الـعربـية الـثانـية لـالكـتتابـات الـعامـة األولـية مـنصة هـامـة ملـناقـشة وتـبادل اآلراء بـخصوص 
الـتوجـهات الـحالـية واملسـتقبلية لـالكـتتابـات الـعامـة األولـية فـي املـنطقة، واسـتطالع الـعوامـل الـرئـيسية 
لـضمان نـجاحـها. عـقدت الـقمة فـي دبـي فـي 14 و 15 مـارس 2017 بـمشاركـة مـن شـركـة الهـالل 

للمشاريع، ممثال عنها املدير التنفيذي نيراج أغرافال. 

شــــارك فــــي الــــقمة مــــمثلون مــــن شــــركــــات عــــائــــلية ومــــؤســــسات وأســــواق رأس املــــال واألســــهم وبــــنوك 
اســـتثماريـــة مـــرمـــوقـــة مـــن الشـــرق األوســـط، اجـــتمعوا ملـــناقـــشة مـــجال االكـــتتابـــات الـــعامـــة األولـــية فـــي 

منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا والقوانني التي يجب على املُصدرين اتباعها.  

وبـصفته عـضواً فـي لـجنة الـنقاش بـعنوان "الـتوجـهات الـحالـية فـي سـوق االكـتتابـات الـعامـة األولـية فـي املـنطقة الـعربـية"، تحـّدث نـيراج أغـرافـال  عـن الـسوق الـحالـي لـالكـتتابـات الـعامـة األولـية 
واصفاً إياه باملتطور، ومشيراً إلى التطلعات اآلملة إلطالق سوق أرامكو لألوراق املالية املتوقع في 2018 واإلصالحات التي قامت بها هيئة السوق املالية السعودية.  

واسـتلهامـاً بـخبرتـه مـن املـوجـة الـعربـية األولـى إلصـدار االكـتتابـات الـعامـة األولـية الـتي شهـدتـها الـفترة مـا بـني 2005 و2007، عـرّف أغـرافـال الـعناصـر األسـاسـية الـتي يـجب تـوفـرهـا فـي 
الشــركــات الــتي تنشــد تــحقيق إدارج نــاجــح فــي أســواق الــبورصــة املحــلية، وهــي وأن تــسعى لــتحقيق نــمو مــؤثــر عــلى املــدى الــطويــل، وأن تــتبوأ مــكانــة راســخة فــي الــسوق، وأن تحــمل اســماً 
تجارياً قوياً وسجالً متينا ًمن إنجازات توفير القيمة ألصحاب املصلحة. وفي الختام، اعتبر أغرافال السيولة املرتبطة بأسعار النفط املحرك األساسي الدافع لسوق األسهم العربية. 

القمة العربية لالكتتابات العامة األولية

املشاركون في جلسة حوار بعنوان (دور االستثمار األجنبي املباشر في تهيئة البنى التحتية األساسية)

ملحة عن 2016 باألرقام
إجمالي عوائد املجموعة  

432.4 مليون دوالر أمريكي 

األربـــــــــاح األســـــــــاســـــــــية قـــــــــبل خـــــــــصم تـــــــــكالـــــــــيف 
التمويل والضرائب واالستهالكات واإلطفاءات 

17.3 مليون دوالر أمريكي 

إجمالي األرباح التشغيلية األساسية 
15.1 مليون دوالر أمريكي 

األرباح قبل خصم الضرائب 
13.7 مليون دوالر أمريكي 

توزيع األرباح والذي زاد 4% في 2016 

 2.6 بنس استرليني 

نعمل في العديد من القطاعات الرئيسية لالقتصاد العاملي
 النشرة الدورية األخبار التشغيلية - االستثمارات االستراتيجية - املواطنة املؤسسية - الفعاليات - رؤيتنا املؤسسية 

 العدد التاسع عشر: أبريل ٢٠١٧
  

األخبار التشغيلية
غلفتينر  -  جاما للطيران 
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