
 تظل الهالل للشماريع تحتل مركز القيادة في تطوير املجتمع واملشاركة االجتماعية من خالل عالقتها مع العديد من املؤسسات الخيرية التي تشاركها نفس مبادئها وإيمانها بأن األعمال يمكنها القيام باألعمال الخيرية إلى جانب
 تحقيق األرباح. وعلى الرغم من التزام الهالل للمشاريع تجاه مجموعة متنوعة من املبادرات على مستوى عاملي، إال أنها تركز مواردها على موضوعات محددة وهي املجتمع والتعليم، وريادة األعمال، والبيئة، والثقافة والفنون،

والحوكمة املؤسسية.

تقرير الهالل للمشاريع حول قطاع البنية التحتية في الخليج 
سبتمبر ٢٠١٤: تواصل حكومات املنطقة االستثمار في البنية التحتية لقطاعات املواصالت واملوانئ والخدمات 

أشارت توقعات شركة األبحاث التقنية "فروست اند سوليفان" إلى نمو سوق الخدمات اللوجستية في دولة اإلمارات العربية املتحدة إلى 27 مليار دوالر أمريكي في 2015 نتيجة الزيادة في حجم 

الصادرات والواردات وارتفاع وتيرة التصنيع املحلي. وأشارت الشركة إلى أنه في العام 2013 ُقِدر حجم سوق الخدمات اللوجستية في الدولة بنحو 23.4 مليار دوالر أمريكي أي ما نسبته 6% من 

مجمل الناتج املحلي. ومن الجدير بالذكر أن قطاع الخدمات اللوجستية في دولة اإلمارات العربية املتحدة يتكون من أربعة قطاعات رئيسية هي: خدمات النقل وخدمات التخزين وخدمات الشحن 
  .(VALS) والخدمات اللوجستية ذات القيمة املضافة

تضخ دولة اإلمارات العربية املتحدة املليارات في مختلف القطاعات اللوجستية إلى جانب االستثمارات في املناطق االقتصادية الحرة، والبنية التحتية للسكك الحديدية، واملطارات، واملوانئ. ووفقاً 

لبيان صرح به مطر الطاير، رئيس مجلس اإلدارة واملدير التنفيذي لهيئة الطرق واملواصالت في دبي، أن أكثر من 80 مليار دوالر أمريكي تم استثمارها في مشاريع البنية التحتية ملدينة دبي، بما 
يشمل 20 مليار دوالر أمريكي تم تخصيصها ملشاريع املواصالت من بينها "مترو دبي". وتعد شبكة االتحاد للقطارات والتي تمتد ملسافة 1,200 كيلومتر أكثر املشاريع التي يَرَوج لها منذ مطلع 

عام 2013. وسينطلق املشروع التي تبلغ تكلفته 11 مليار دوالر من املنطقة الغربية في اإلمارات ومن ثم يمتد عبر البالد ليربط أبوظبي باإلمارات الشمالية مروراً بدبي والشارقة والفجيرة. 

وفقاً ملجلة "ميد"، تأهلت أربع شركات استشارية دولية من قبل وزارة األشغال العامة الكويتية لتصميم املباني الرئيسية واملرافق والبنية التحتية ضمن مشروع ميناء بوبيان البحري. ودعت الوزراة 
شركتي "إينيكو" و"تيبسا" اإلسبانيتني، إلى جانت شركة "لويس بيرجر" األمريكية، وشركة "سميك" األسترالية لتقديم عروضها الخاصة بهذه الصفقة االستشارية في موعد أقصاه 23 سبتمبر 

2014. وكان من املقرر افتتاح امليناء عام 2010، إثر مباشرة التحالف الكويتي الصيني املؤلف من شركة "الخليج لإلنشاء واألعمال البحرية واملقاوالت العامة"، وشركة "شاهني الغانم ملقاوالت 
الطرق والجسور"، وشركة "تشاينا هاربور الهندسية" العمل على تنفيذ عقد املرحلة األولى من األعمال اإلنشائية، دون استكمالها وفق الجدول الزمني املحدد. ومن املقرر البدء بتشغيل املرفأ، الذي 

يجري بناؤه ليكون بمثابة بوابة إلى كل من الكويت والعراق، عام 2016 بطاقة مناولة تبلغ 2 مليون حاوية سعة 20 قدماً. 

سيتم تحويل النظم املتبعة في نقل ماليني األطنان من الحموالت التي يتم شحنها حالياً من ميناء ُصحار من الطرق البرية إلى السكك الحديدية وذلك عند ربط امليناء بشبكة السكك الحديدية الوطنية 
الُعمانية التي سترتبط بدورها بنظام السكك الحديدية الشامل لدول مجلس التعاون الخليجي، وفقاً لصحيفة Muscat Daily. وفي إطار الخطط الطموحة التي وضعتها سلطة امليناء، سيتم نقل 
الحاويات والحموالت الجافة مثل الحديد وسلع الحبوب والحموالت املفردة؛ وحموالت سفن الدحرجة (RO-RO) مثل السيارات واملواد الكيماوية من املرفأ عبر السكك الحديدية. كما ستتيح شبكة 

القطارات هذه للدول الخليجية، التي تعاني فعلياً من االزدحام في موانئها، إمكانية تحويل جزء من حموالتها للشحن إلى األسواق العاملية انطالقاً من ميناء ُصحار. وفي هذا السياق يقول إيدوين 
المرز، املدير التجاري التنفيذي لشركة ميناء ُصحار بأن شبكة السكك الحديدية تؤهل سلطنة ُعمان لتكون الوجهة األولى في قطاع الخدمات اللوجستية على مستوى منطقة الشرق األوسط عموماً.  

واظهرت ما يزيد عن اثني عشر شركة أجنبية اهتمامها بالتعاون مع وزارة النقل واالتصاالت العمانية في مشاريعها التي تقدر قيمتها حوالي 12 مليار دوالر أمريكي في قطاعات السكك الحديدية 
واملوانئ وخطوط األنابيب واملطارات. وإلى جانب شبكة السكك الحديدية التي تغطي ما يزيد على 2,250 كيلو متر والبالغ تكلفتها 6 مليارات دوالر أمريكي، يجري تنفيذ العديد من الخدمات 

اللوجستية األخرى ومشاريع النقل في السلطنة من قبل وزارة النقل واالتصاالت، مثل موانئ الدقم وصاللة وصحار، وتوسعة مطاري مسقط وصاللة الدوليني باإلضافة إلى مشاريع املطارات اإلقليمية 

في كل من أدم، ورأس الحد، وصحار، والدقم. 

وفي قطر، فاز ائتالف شركات "كيو دي في سي" القطرية و"الستوم" الفرنسية بعقد قيمته 2.7 مليار دوالر أمريكي من شركة سكك الحديد القطرية "الريل" إلنشاء شبكة للترام في مدينة لوسيل. 

ويتضمن االتفاق بناء شبكة للترام مكونة من أربع خطوط تغطي مسافة 33 كيلومتر وتتألف من 37 محطة قطار من بينها 7 كيلومترات تحت األرض والتي بدورها ستقدم أفضل راحة ممكنة للركاب 

مع تعزيز أنظمة األمن واالتصاالت سواء في املحطات أو على منت القطار. ومن املتوقع أن يدخل النظام الخدمة التجارية في عام 2018. وستقوم شركة "الستوم" بتقديم نظام ترام متكامل يتضمن 
التصنيع والتصميم والتكليف وتقديم الخدمات لـ35 من الترامات األرضية املنخفضة ومعدات توفير الطاقة وإشارات الترام الخاصة باإلضافة إلى معدات سكك الترام. 

ذكرت صحيفة "Arab News" أنه تّم إنجاز أكثر من 69% من أعمال مشروع توسعة مطار امللك عبدالعزيز الدولي الجديد، وذلك نقاًل عن صاحب السمو األمير فهد بن عبداهلل، رئيس الهيئة العامة 
للطيران املدني. وتأتي هذه املنشأة الجديدة، التي من املقرر أن تبدأ عملياتها أوائل العام 2016، في إطار استراتيجية الهيئة للعام 2020 والتي تهدف إلى تطوير وتوسعة منظومة املطارات الدولية 
واإلقليمية والداخلية في اململكة والتي تبلغ 27 مطاراً، ورفع الطاقة االستيعابية ملنظومة املطارات في اململكة إلى أكثر من 100 مليون مسافر في العام 2020، بحسب ما أعرب عنه صاحب السمو.  
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 على الرغم من توجه االنتباه مؤخرا تجاه املخرجات التشغيلية
 الخاصة بغلفتينر وتوسعها إال أن جهودها الرامية إلى تحسني

 الفعالية الداخلية لعملياتها الدولية ظلت ضمن أولوياتها، األمر الذي
  أدى إلى تعيني شركة تحليل تقنية املعلومات نيكسثينك مؤخرا.

 ومع زيادة عدد املستخدمني النهائيني املنتشرين حول العالم، بما
 في ذلك اإلدارة والجمارك، ظلت القدرة على مراقبة كل من أنشطة

 تقنية املعلومات من مصدر واحد من املتطلبات ذات األهمية
 املتزايدة. وسوف تعمل نيكسثينك على تمكني غلفتينر من وضع رؤية
 شاملة حول بيئة تقنية املعلومات الخاصة بها وضمان تنفيذ عمليات
 امليناء والخدمات اللوجستية كطرف ثالث بصورة آمنة وفعالة. وسوف

 تقوم نيكسثينك إلى جانب حل القضايا املتعلقة باألمن باستبدال
 كافة املعدات وتطبيقات الشبكة الحالية بأحدث ما صدر في السوق.

 تستمر غلفتينر في السعي وراء زيادة بصمتها العاملية بحيث تصل
 إلى تشغيل ٣٥ محطة حاويات في ٥ قارات فضال عن مناولة ١٨

  مليون حاوية نمطية بحلول عام ٢٠٢٠.

!
 غلفتينر هي إحدى الشركات التابعة للهالل للمشاريع

!
    

 غلفتينر تعزز البنية التحتية التكنولوجية
 تعيني نيكسثينك لتنظيم العمليات

 عرض فني في محطة حاويات خورفكان
تحويل سفينة ماجالن إلى عمل فني

 وصل الصيف املاضي عرض فني ذو أبعاد جديدة إلى أحد األماكن التي ال يتوقع إقامة عرض فني به، حيث رحبت غلفتينر بسفينة ماجيالن في محطة حاوياتها في خورفكان. وقد كانت هذه هي
 واحدة من املحطات العديدة التي توقفت في
 السفينة التي يبلغ طولها ٣٦٥ متر والتي تم

 تحويلها من خالل مشروع الفنان جي آر تحت
 عنوان “بطوالت نسائية” وهو عبارة عن

 مجموعة من الصور لعيون بعض النساء
 االستثنائيات من مختلف أنحاء العالم. وقد

 كانت الصورة التي تم تجميعها للسفينة هي
 صورة إليزابيث الكينية وهي قائدة حي كيبيرا

  الفقير في نيروبي.

 وقد تصور الفنان صاحب املوهبة الفريدة
 إبحار السفينة من ميناء لو هافر حاملة عني
 إليزابيث في البحر األبيض املتوسط حيث
  تعبر قناة السويس وتتجه نحو آسيا.

 ملشاهدة  فيلم الفيديو الذي يعرض تجميع
 عمل فني مكون من ١٥١ حاوية يرجى

  الضغط هنا.

رحبت غلفتينر بسفينة ماجالن التي تحولت إلى عمل فني من قبل الفنان العاملي الشهير جي آر في محطة الحاويات الخاصة بها في خورفكان في ١٨ يوليو ٢٠١٤.

 جاما للطيران تضيف  “ويلز أب” إلى قائمة عمالئها
“الفوز بعقد اإلدارة والتشغيل”

في أوائـــل هـــذا الـــعام، احـــتفلت شـــركـــة جـــامـــا لـــلطيران بـــإضـــافـــة شـــركـــة “ويـــلز أب”، وهي شـــركـــة طـــيران 
خـاص قـائـمة على الـعضويـات، إلى قـائـمة عـمالئـهابـعد فـوزهـا بـعقد إدارة وتـشغيل أسـطولـها الـذي يقع 
مـقره في الـواليـات املتحـدة والـذي يـشمل ٣٥ طـائـرة بـيتشكرافـت كينغ آيـر 350i ضـمن سـبعة سـالسـل 

إقليمية تشتمل على القاعدة الثابتة الخاصة بجاما للطيران في تيتربورو، اململكة املتحدة.  

وقـــد تـــمكن بـــرنـــامج ويـــلز أب الـــفريـــد مـــن نـــوعـــه مـــن تـــغيير نـــطاق الـــطيران الـــخاص حـــيث أدى إلى الحـــد 
بـدرجـة كـبيرة مـن االسـتثمارات املـباشـرة التي كـانـت في اـلسابـق مـطلوبـة ومـناسـبة ـلقاعـدة عـمالء جـديـدة 
تـمامـا. فـبسعر ١٥٧٥٠ ، سـوف يـتمكن األعـضاء مـن اسـتخدام أسـطول طـائـرات الشـركـة ملـدة ٣٠٠ يـوم 

سنويا إلى جانب رسوم إضافية لالستخدام بالساعة.  

احـــتفلت الشـــركـــة في ٢٥ يـــولـــيو بـــذكـــرى مـــرور عـــام على إنـــشائـــها وقـــد كـــان بـــمثابـــة احـــتفال بـــما يـــخفيه 
املسـتقبل لهـذه الشـركـة املـتنامـية. وبـموجـب اـلعقد اـلذي أبـرمـته مع شـركـة بـيتشكرافـت لشـراء ١٠٥ طـائـرة 
بــيتشكرافــت كينغ 350i، تــتوقع الشــركــة تســليم ٢٧ طــائــرة في نــهايــة عــام ٢٠١٤ وبــاقي الــكمية خــالل 
الـفترة حتى عـام ٢٠١٨. وقـد تـم رسـم الـطموحـات الـخاصـة بـالـعضويـة أيـضا حـيث تـتوقع اشـتراك ١٢٠٠ 
عـضو بحـلول نـهايـة عـام ٢٠١٤ و٢٥٠٠ عـضو بحـلول نـهايـة عـام ٢٠١٥. إضـافـة إلى ذلـك، تـعمل ويـلز أب 

حاليا على وضع خططها للتوسع التشغيلي حيث تستعد شركة الطيران إلى تغطية الساحل الشرقي والساحل الغربي وتيكساس إلى جانب حضورها في كندا وأوروبا بحلول عام ٢٠١٦.  

 جاما للطيران هي إحدى الشركات التابعة للهالل للمشاريع

 جروثجيت كابيتال
تنشر ورقة بحثية باالشتراك مع كلية هارفرد لألعمال

 تعاونت جروثجيت كابيتال مؤخرا مع مجموعة من طالب املاجيستر في كلية هارفرد لألعمال من أجل بحث وجهة النظر القائلة بأن مستثمري األسهم الخاصة في منطقة الشرق األوسط وشمال
    أفريقيا يركزون بصورة مفرطة على النتائج قصيرة املدى، األمر الذي يحدث أثرا سلبيا على خلق فرص العمل وصحة االقتصادات التي يعملون بها على املدى البعيد.

 على الرغم من أن الورقة البحثية اشتملت على عدة نقاط، إال أن التحليل الرئيسي كشف عن كيفية قيام شركات األسهم الخاصة املحلية والدولية بإضافة قيمة هامة لشركات محفظتها االستثمارية
 واالقتصاد على نطاق أوسع، فضال عن التأكيد على أن الشركات التي يتم االستحواذ عليها من قبل صناديق األسهم الخاصة حققت نموا ملحوظا أكبر من نظيراتها من حيث املبيعات ورأس املال

     وكذلك التوظيف.

 مع مرور دول منطقة الشرق األوسط بفترة عدم استقرار، أصبح أمن وسالمة انتقال شعوبها على
 املدى البعيد من املخاوف املسيطرة على الساحة العاملية. وقد قامت املنظمات العاملية بتقديم الدعم

 في توفير احتياجاتهم األساسية من غذاء ومأوى، إال أن زيادة عدد الالجئني أوجد الحاجة إلى نظام
    إدارة مستدام.

 وقد أثبت استثمار جروثجيت كابيتال في شركة أيريس جارد، الشركة الرائدة في مجال تقديم حلول
 بصمة العني والتي تركز على إدارة متطلبات الهوية، أنه حل متكامل. وقد تم تنفيذ هذه التكنولوجيا

 الفريدة مؤخرا من أجل تنظيم عملية تسجيل الالجئني السوريني مع ضمان تسجيل البيانات
 الصحيحة. وسوف يضمن هذا النظام االستمرار في تلبية االحتياجات األساسية لكل من الالجئني

 املسجلني حيث يأهلهم للحصول على خدمات مجانية مثل التعليم والرعاية الصحية والغذاء إلى
  جانب الدعم املالي.

 تم تسيجل ما يزيد على ٦٠ ألف الجئ باستخدام تكنولوجيا أيريس جارد في مركز إربد و٥٠٠٠
  آخرين في منشأة الخالدة باإلضافة إلى ٢٨٠٠ الجئ عراقي.

!

“أيريس جارد تنظم تسجيل الالجئني”

 تنفيذ تكنولوجيا أيريس جارد الفريدة من نوعها من أجل تسجيل الالجئني في مختلف أنحاء الشرق
األوسط بصورة مالئمة.

 قامت الهالل للمشاريع بدفع التزامها تجاه املساءلة والشفافية املؤسسية خطوة لألمام من
 خالل عضويتها في االتفاق العاملي لألمم املتحدة، وهي مبادرة سياسة استراتيجية
 لألعمال امللتزمة بتنسيق عملياتها واستراتيجياتهاوفقا ملبادئ معترف بها عامليا في

    مجاالت حقوق اإلنسان والعمل والبيئة ومكافحة الفساد.

 وفي إطار مبادرة املسؤولية املؤسسية سوف تلتزم الهالل للمشاريع بالعمل وفقا لرؤية
 االتفاق العاملي لألمم املتحدة التي تهدف إلى إيجاد اقتصاد عاملي شامل ومستدام يعمل

 على تحقيق منافع دائمة للشعوب واملجتمعات واألسواق. سوف تبدأ الهالل للمشاريع
 تنفيذ املبادئ العشرة في استراتيجيتها املؤسسية وعملياتها كعملية طويلة األجل من

 تحسني األداء املستمر.

 ومن أجل ضمان وفائها بالتزاماتها، سوف تعمل الهالل للمشاريع على توصيل جهودها
 في مجال املسؤولية املؤسسية إلى أصحاب املصلحة من خالل تقرير سنوي تفصيلي

 حول تقدمها.

ملعرفة املزيد حول االتفاق العاملي لألمم املتحدة يرجى الضغط هنا.

االتفاق العاملي لألمم املتحدة 
 “ترسيخ الحوكمة املؤسسية”

 الهالل للمشاريع تنضم إلى واحدة من أكبر مبادرات املسؤولية املؤسسية التطوعية على مستوى
   العالم والتي تشتمل على ١٢٠٠ شركة مشاركة وأصحاب مصلحة آخرين من ١٤٥ دولة.

 تعد مبادرة إحياء منتزه وادي وريعة الوطني من املبادرات 
 الرائدة العديدة التي تطلقها جمعية اإلمارات للحياة الفطرية.

 ويعد منتزه وادي وريعة من األصول الطبيعية الثمينة في الدولة
 ويمتد على مساحة ٢٠٠ كم مربع ويتوفر به واحدا من آخر

 موارد املياه العذبة في املنطقة والتي تعيش بها األنواع املهددة
 باالنقراض. ويواجه منتزه وادي وريعة اليوم عدد من التهديدات

 نتيجة للتطور الحضاري ، واستنزاف املوارد املائية والرعي
 الجائر للحيوانات األليفة والصيد وأعمال التدمير البشرية التي

 أثرت على البيئة الطبيعية واملوروث التاريخي للمنطقة.

 إن استمرار الظروف السيئة دعى جمعية اإلمارات للحياة
 الفطرية إلى إشراك مؤسسات محلية ومتطوعني للمشاركة في

 فعاليات التنظيف اليومية التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة
 النظام البيئي في املياه العذبة ومواردها مع إيجاد بيئة بحثية

 مناسبة.

 التزم موظفو الهالل للمشاريع باملشاركة في أول عملية تنظيف
 ملنتزه وادي وريعة الوطني في الفجيرة واملقرر إجراؤها في

  الخريف.

!
 للمؤسسات واألفراد الراغبني في املشاركة في تنظيف منتزه

 وادي الوريعه يرجى الضغط هنا.

 جمعية اإلمارات للحياة الفطرية - الصندوق العاملي لصون الطبيعة
 إحياء منتزه وادي وريعة

الهالل للمشاريع هي أحد حملة األسهم املؤسسني في جروثجيت كابيتال كما أن لها تمثيل في مجلس إدارتها ولجنتها االستثمارية.

 منتزه وادي وريعة الوطني هو أول محمية طبيعية جبلية في اإلمارات العربية املتحدة منذ عام ٢٠٠٩، حيث تم اكتشاف مواقع أثرية
 يرجع تاريخها إلى عام ٣٠٠ قبل امليالد.

 تتمتع منطقة الشرق األوسط بإمكانات عديدة عندما يتعلق األمر بجذب االستثمارات الدولية إلى املنطقة وتعزيز
   نمو األعمال، ومع ذلك ثمة حاجة ملحة لتطبيق حوكمة مؤسسية أقوى.

 يشيع القول بأن منطقة الشرق األوسط تعاني من القصور فيما يتعلق بالشفافية واملساءلة. وقد تم إدراج أسماء
 خمس دول عربية في قائمة الدول األدنى في مؤشر تصورات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية لعام

   ٢٠١٣. ولكن هل هذا املؤشر مجرد تصور أم أنه الواقع الفعلي؟

 يمتد أمامنا طريق طويل ومعقد ولكن ال تعد حاجة املنطقة إلى حوكمة مؤسسية قوية اكتشافا جديدا. فنحن على
 أبواب فترة التغيير. وقد جاءت اإلمارات العربية املتحدة، والتي تمتلك واحدا من أقوى االقتصادات في منطقة

 الشرق األوسط، على رأس دول الوطن العربي في مؤشر منظمة الشفافية الدولية حيث جاءت في املرتبة ٢٦ من
    ١٧٧ وتلتها في ذلك قطر في املركز ٢٨.

 وبطبيعة الحال، يعد إطار العمل التنظيمي القوي من املتطلبات األساسية لرفع معايير الحوكمة املؤسسية. يجب
 أن تتماشى األنظمة الحكومية مع السلوك األخالقي، كما يجب فرض عقوبات صارمة لردع االنتهاكات وأعمال
 الفساد.  ولكن األنظمة القوية وحدها لن تضمن تبني أفضل املمارسات كما سبق وشاهدنا حتى في األسواق

   األكثر تقدما حول العالم.

 وهنا يأتي دور األعمال في القطاع الخاص، حيث يعد قيام قادة األعمال بالتطوع للعمل فيما وراء الحد األدنى من املتطلبات وترسيخ ثقافة الحوكمة الجيدة في مؤسساتهم والجهات التي تتعامل
 معهم من العوامل الرئيسية. إذا تمكنت مؤسسة معروفة من تعزيز أفضل املمارسات عندما يتعلق األمر بالشفافية واملساءلة، فضال عن قيامها بعرض القيمة التي تضيفها الحوكمة املؤسسية القوية
 إلى األعمال، سوف يحفز ذلك الشركات واملؤسسات األخرى على أن تحذو حذوها. يتعني على الشركات في البداية معرفة وتقدير الحوكمة املؤسسية الجيدة وحقيقة أنها ستعود على األعمال حتماً

  باملزيد من النجاح، وسوف ينعكس ذلك في نهاية األمر على أرباح املؤسسة.

 ولكن كيف يمكن تحقيق ذلك؟

 إن الشفافية تؤدي إلى رفع درجة املساءلة والتي تؤدي بدورها إلى تحقيق مستويات أعلى من الثقة على مختلف مستويات سلسلة القيمة. تنتقل هذه الثقة إلى املوردين والعمالء وتشكل عامل جذب
 قوي لهذه الشركات ومنتجاتها وخدماتها. تعمل الشفافية أيضا على تعزيز الوالء بني املوظفني حيث يزيد ذلك من إعجابهم بالشركة واحترامهم لها. إن زيادة مستويات الشفافية داخليا سوف يؤدي

      إلى تحقيق شفافية خارجية أعلى،  األمر الذي سيؤدي بطبيعة الحال إلى زيادة ثقة أصحاب املصلحة كما سيساعد األعمال جذب رؤوس األموال العمالء وشركاء العمل واملوظفني
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 إذا تمكنت الشركة من رؤية فوائد ذلك على األعمال، فلن يعد لديها سبب لعدم االنضمام إلى فريق الحوكمة املؤسسية الرابح، إن األمر منطقي جدا بالنسبة لألعمال، وهذا هو املنظور الذي يتم اتخاذ

   معظم القرارات املؤسسية من خالله - منظور األعمال.

 لن يكون هذا الطريق سهال وممهدا ويجب علينا جميعا تقدير حقيقة أن التغيير اإليجابي يستغرق وقتا وجهدا. ومع ذلك، إذا استمرت مؤسسات منطقة الخليج في تبني أفضل املمارسات والشفافية
 واملساءلة من أجل إحداث تغيرا جذريا في املواقف تجاه الحوكمة املؤسسية في العالم العربي، يمكننا حينها تهيد الطريق تجاه تحقيق اقتصاد أكثر استدامة للماليني من قادة األعمال املستقبليني

   في منطقتنا.

  املقال كما هو منشور في جريدة الخليج تايمز - سلسلة حول القادة بتاريخ ٩ يوليو ٢٠١٤

 يواصل الرئيس التنفيذي للهالل للمشاريع، بدر جعفر، رفع درجة الوعي حول أهم الفرص والتحيدات التي نواجهها اليوم ومن بينها ريادة األعمال، والحوكمة املؤسسية،
 األعمال، واملرأة في مكان العمل، وسياسة الطاقة الذكية من خالل مدونته على اإلنترنت www.badrjafar.com  واستدامة

 حوكمة مؤسسية أكثر قوة
تمهيد الطريق في منطقة الشرق األوسط

تفخر الهالل للمشاريع بتدعم 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 يوليو “إحصاءات مذهلة: 

تصرفات األشخاص خالل االجتماعات الهاتفية” 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
الهالل للمشاريع تعقد شراكة مع موقع االقتصادي

 من منطلق كونها أحد رعاة تكافؤ الفرص في عالم األعمال، قامت مبادرة بيرل بتنفيذ أحدث مشاريعها لدعم الحاجة إلى املزيد من القيادة النسائية في كافة أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.
 طبقا ألحد األبحاث التي أجرتها مؤسسة غير ربحية تدعمها األمم املتحدة، على الرغم من أن خبرة املرأة العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي ككل قد شهدت تحسنا بمرور الوقت، إال أنها

    الزالت تعاني بعض القصور في التغيير طويل األجل.

 ومن أجل  سد هذه الثغرة، قامت
 مبادرة بيرل مؤخرا بإطالق
 برنامج حول دور املرأة في

 اإلدارة العليا والذي اشتمل على
 رؤية حول الطرق العملية لتطوير
 املزيد من النساء واالرتقاء بهم
 في املناصب اإلدارية وإيجاد

 قاعدة من النساء املؤهالت
 لالنضمام إلى مجالس اإلدارة.
 وقد تضمن البرنامج البحثي
 دراسة موسعة لوجهات النظر

 حول دور املرأة في اإلدارة العليا
 في دول مجلس التعاون
 الخليجي، وذلك من خالل
 استبيانات عبر اإلنترنت

 ومقابالت شخصية ومجموعات
 تركيز ملناقشة العناصر

 األساسية التي تساعد املرأة
 على تحقيق مستويات أعلى من

 النجاح في املنطقة.

 تم االنتهاء من املرحلة األولى من
 البحث ويتم حاليا تجميع النتائج
 ليتم نشرها في تقرير هام في

 أوائل عام ٢٠١٥.

 مبادرة بيرل تقود عملية التغيير للقيادة النسائية
“املرأة العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي: الطريق إلى مجلس اإلدارة”

 املديرة التنفيذية ملبادرة بيرل إميلدا دانلوب تقيم مجموعة تركيز حول برنامج  “املرأة العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي” في مكاتب برايس
ترهاوس كوبرز في جدة في ٢ أبريل ٢٠١٤.

 أجرت مجموعة أبراج خالل شهر أغسطس الجاري عمليتي تخارج ناجحتني من شركة فايبركس، وهي الشركة األنغولية لتصنيع األنابيب البالستيكية وشركة الزاكورب من أمريكا الالتينية، فيما
 تستمر الشركة في إفساح الطريق أمام املزيد من االستثمارات املستقبلية.

 منذ بدء استثمار مجموعة أبراج في فايبركس عام ٢٠٠٧، استمرت الشركة في تحقيق نمو ثابت كشركة محلية قائدة للسوق في أنغوال. إلى جانب زيادة أحجام التصنيع عضويا بنسبة تزيد على
 ٧٠٪، تم تحديث    منشآت اإلنتاج أيضا لتضم إجراءات إعادة التدوير، وقد تمكنت الشركة من الحصول على اعتماد األيزو ٩٠٠١ عن إدارة الجودة والتزامها بأعلى املعايير الدولية. ومن خالل توجيه

    مجموعة أبراج، تحسنت مستويات تطبيق الحوكمة ومعايير إعداد التقارير مع زيادة الفعالية البيئية لدى فايبركس.

   لطاملا كانت أفريقيا إحدى نقاط التركيز لدى مجموعة أبراج، والتي قامت خالل العقدين املاضيني باستثمار ٢.٦ مليار دوالر في القارة من خالل ٨٠ عملية استثمار.

 أجـــــرت مجـــــموعـــــة أبـــــراج أيـــــضا عـــــملية تـــــخارج
 نــــــــاجــــــــحة مــــــــن الزاكــــــــورب الــــــــعامــــــــلة في ســــــــوق
 أمــــريــــكا الــــالتــــينية، وهي شــــركــــة رائــــدة لــــتجارة
 التجـــــــــــــزئـــــــــــــة مـــــــــــــقرهـــــــــــــا بـــــــــــــيرو وتـــــــــــــتخصص في
 اإلكــــسسوارات الــــنسائــــية، مــــن خــــالل اتــــفاقــــية
 لبيع كـــامـــل حـــصتها لشـــركـــة مـــاكـــابـــيتال، وهي
  املكتب العائلي لعائلة مارسانو.

 وقد قامت الزكورب بتوسيع بصمتها اإلقليمية
 وخطوط إنتاجها حيث قدمت ماركات جديدة
 كما وضعت خطط لتعزيز نظم إدارة املخزون

 خالل فترة استثمار مجموعة أبراج في
 الشركة والتي استمرت لخمسة أعوام. حققت
 الشركة أيضا نموا ضخما من ١٢٠ محل في

  بيرو وشيلي إلى أكثر من ٤٨٠ محل في مختلف الدول األعضاء في حلف املحيط الهادئ، األمر الذي جعلها تتصدر قائمة تجار التجزئة في املنطقة.

 من الناحية التنظيمية، من خالل توجيه وإرشاد مجموعة أبراج، تمكنت الزاكورب من تحسني معايير الحوكمة وإعداد التقارير والتدقيق وفي تنفيذ سياسات جديدة إلدارة سلسلة التوريد واإلجراءات
 املتصلة بها وفقا ملبادرة التجارة األخالقية.

 لـقد كـانـت الزاكـورب هي أول عـملية تـخارج تجـريـها مجـموعـة أبـراج في بـيرو وواحـدة مـن أولى عـمليات الـتخارج في األسـهم الـخاصـة في الـدولـة. لـدى مجـموعـة أبـراج مـحفظة نشـطة في أمـريـكا الـالتـينية
  تشتمل على ١٠ شركات قابضة في املنطقة تعمل في مختلف القطاعات والصناعات بما فيها الخدمات والسلع االستهالكية، والسفر والسياحة، وتقنية املعلومات، واإليجارات والخدمات املالية.

      الهالل للمشاريع هي مستثمر مؤسس وشريك عام في مجموعة أبراج فضال عن كونها شريك محدود املسؤولية في مختلف صناديق أبراج.

!

 تأسسات فايبركس في البداية عام ١٩٩٦
 كشركة لتصنيع الحقائب املنسوجة للمواد
 الزراعية واألسمدة وتعرض الشركة اليوم
 نطاق من املنتجات من األنابيب املصنعة

 من بولي فينيل كلورايد وبولي إيثلني عالي
  الكثافة لخدمة صناعة اإلنشاءات.

لدى الزاكورب إنترناشيونال ١٨٤ محال لبيع األكسسوارات النسائية في أمريكا الالتينية

 تي في إم كابيتال هيلثكير بارتنرز
تعني يوسف حيدر كعضو منتدب جديد

 تم تعيني يوسف حيدر، والذي كان شريكا في تي في إم كابيتال هيلثكير بارتنرز منذ تأسيسها في دبي عام ٢٠٠٩، في منصب العضو املنتدب الجديد
 للشركة. يتولى يوسف أيضا مناصب على مستوى مجلس اإلدارة في كل من الشركات املندرجة في محفظة تي في إم كابيتال هيلثكير بارتنرز بما فيها
 مركز بروفيتا الطبي الدولي، وشركة بورن هول إنترناشيونال، ومركز كامبريدج للعالج والتأهيل، شركة منزل لخدمات الرعاية الصحية. وبصفته العضو

 املنتدب للشركة، سوف يعمل يوسف على دعم نمو شركة تي في إم كابيتال هيلثكير بارتنرز في إطالق صناديق جديدة وتوسعة أنشطتها االستثمارية لتشمل
  أسواق جديدة وبناء فريق موظفيها.

  جاء هذا التعيني بعد تعيني تي في إم كابيتال هيلثكير بارتنرز لسودهير باهل كمدير تنفيذي مقيم في دبي ومدير لعمليات الشركة في الهند.

  الهالل للمشاريع هي شريك محدود املسؤولية في تي في إم كابيتال هيلثكير بارتنرز ولديها تمثيل في مجلسها االستشاري.

 يـــــــــوســـــــــف حـــــــــيدر، الـــــــــعضو املـــــــــنتدب
 لشـــركـــة تي في إم كـــابـــيتال هـــيلثكير

نعمل في العديد من القطاعات الرئيسية لالقتصاد العاملي
   األخبار الشهرية
األخبار التشغيلية - األسهم الخاصة - املواطنة املؤسسية - الرؤية املؤسسية العدد الثاني: يوليو ٢٠١٤

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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مجموعة غلفتينر – جاما للطيران 

	
األخبار التشغيلية

  350i طائرة “ويلز أب” بيتشكرافت كينغ آير

 مجموعة أبراج
مجموعة من عمليات التخارج

	
رؤيتنا املؤسسية
!رؤية الرئيس التنفيذي – تقرير البنية التحتية الشهري – هارفرد بزنس ريفيو

	
مبادرة بيرل - االتفاق العاملي لألمم املتحدة - جمعية اإلمارات للحياة الفطرية-الصندوق العاملي لصون الطبيعة
املواطنة املؤسسية

@CrescentEnterp

 محطة حاويات خورفكان الخاضعة إلدارة غلفتينر هي محطة الحاويات التشغيلية الوحيدة في اإلمارات العربية املتحدة والتي تقع
  خارج مضيق هرمز.

من منطلق كونها عضو بالتيني في جمعية اإلمارات للحياة الفطرية - الصندوق العاملي لصون الطبيعة، تعمل الهالل 
للمشاريع بصورة فاعلة على دعم عدد من املبادرات املتنوعة التي تعني بحماية البيئة ورفع درجة الوعي بها وحماية 

التنوع الحيوي ومواجهة التغير املناخي والحد من األثر البيئي لدولة اإلمارات العربية املتحدة.

 تي في إم كابيتال هيلثكير بارتنرز - مجموعة أبراج -

 األسهم الخاصة

	
يتم نشر تقرير الهالل للمشاريع للبنية التحتية شهرياً في املجلة اإلنجليزية "أريبيان بيزنس" وفي الصحيفة العربية "الحياة".

 الهالل للمشاريع هي عضو مؤسس في مبادرة بيرل وتلعب دورا فاعال في حث القطاع الخاص وأصحاب املصلحة اآلخرين في دول مجلس التعاون
الخليجي على تبني مبادئ الشفافية واملساءلة املؤسسية وأفضل ممارسات األعمال.
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