
في ظــل مــا أطــلقت عــليه صــحيفة ذا إيــكونــومســت “The Economist” اســم "ربيع الشــركــات الــناشــئة"، تشهــد مــنطقتنا حــالــياً 
ازدهـــاراً في إنـــشاء املـــشاريع الـــصغيرة واملـــتوســـطة مع وجـــود 19 مـــليون مشـــروع مـــتناهي الـــصغر وصـــغير ومـــتوســـط في مـــنطقة 

	
الشرق األوسط وشمال أفريقيا. 
على الــرغــم مــن أهــميتها االقــتصاديــة، عــادة مــا يــتم إغــفال أهــمية الــحوكــمة املــؤســسية في املــشاريع الــصغيرة، حــيث أن اهــتمام 
األعـمال يـنصب في اـلبدايـة على تـحقيق اـلنمو مع إرجـاء اـلتفكير في اـلحوكـمة ملـا بـعد. إن الشـركـات اـلناشـئة واملـشاريع املـتوسـطة 
والـصغيرة تـواجـه نـفس املـخاطـر املـرتـبطة بـالـحوكـمة مـثل االحـتيال والـفساد مـثلها في ذلـك مـثل أي أعـمال أخـرى بـغض الـنظر عـن 
الحجــم، بــل قــد تــكون في مــواقــف مــعينة أكــثر عــرضــة للســلوك غــير األخــالقي بــالــنظر إلى الــجهود املــتسارعــة التي تــبذل مــن أجــل 

	
!تحقيق مركز تنافسي.
سـواء كـان عـدد مـوظفي شـركـتك ال يـتجاوز خـمسة مـوظـفني يـعملون في الـهيكل املـبدئي لـألعـمال داخـل اإلمـارات الـعربـية املتحـدة 

أو كـان ـلدـيك أكـثر مـن خـمسة آالف مـوظـف منتشـرون في مـختلف أـنحاء اـلعاـلم، فـإن ـترسيخ اـلحوكـمة املـؤسـسية اـلجيدة أواًل ـيجعل 
شــركــتك تتمتع بــبعض املــرونــة في مــواجــهة املــخاطــر، وثــانــياً يــساعــدك على اتــخاذ قــرارات اســتراتــيجية أفــضل وتــحقيق الــنمو بــصورة أســرع. فــضاًل عــن ذلــك، قــد تــساعــد الــحوكــمة 

	
املؤسسية في جعل أعمالك أكثر فعالية وكفاءة ومرونة. 
يـعود تـطبيق عـمليات اـلحوكـمة اـلجيدة بـفائـدة كـبيرة على الشـركـات اـلناشـئة، األمـر اـلذي سـيمكنها مـن بـناء اـلثقة مع أصـحاب املـصلحة. طـبقاً لشـركـة إديـلمان، والتي تنشـر تـقريـراً سـنويـاً تـحت 
عــنوان "بــارومــتر الــثقة"، يــمكن لــوجــود الــثقة أن يــساعــد األعــمال بــدرجــة كــبيرة في بــناء عــالقــات أفــضل مع مــوظــفيها، والــقدرة على مــواجــهة فــترات عــدم الــتيقن مــن أحــوال الــسوق، 

	
وإيجاد درجة أكبر من الوالء من قبل عمالئها. !
	
!ثمة عدد من الخطوات البسيطة التي يمكن لقادة الشركات الناشئة اتباعها من أجل حماية وتعزيز نماذج أعمالهم:

	
1. تشكيل حلقة استشارية
يـتعني عـليك اـلتفكير في تـأسـيس مجـلس اسـتشاري غـير رسمي حتى وإن كـانـت شـركـتك الزاـلت نـاشـئة. فعلى اـلنقيض مـن مجـلس اإلدارة االعـتيادي، يـعد املجـلس االسـتشاري حـلقة أصـغر 
مـن املسـتشاريـن يـمكنك الـعودة إلـيهم بـاألفـكار الجـديـدة وطـلب الـتوجـيه واإلرشـاد مـنهم. وبـصرف الـنظر عـن أن هـذا املجـلس لـيس لـه صـالحـيات قـانـونـية، فـإن تـشكيل مجـلس غـير رسمي يـعد 

	
طريقة مفيدة لوضع خططك االستراتيجية وعمليات اتخاذ القرار في إطار مالئم.

	
2. عرض قيم أعمالك والغرض منها بوضوح
إن تحــديــد الــنوع الــذي تــود أن تــندرج أعــمالــك ضــمنه والــغرض الــذي تهــدف إلى تــحقيقه ال يــعد ســابــقاً ألوانــه. ومــن أجــل تــحقيق ذلــك عــليك تــوثــيق الــقيم واملــبادئ التي تــود أن تــعمل وفــقا لــها، 
والســبب في وضــعك لهــذه املــبادئ (أي الــغرض مــنها). ومــن هــنا يــمكنك اســتخالص وتــشكيل "رؤيــة" شــركــتك و"مــدونــة الــقواعــد األخــالقــية" بــحيث تــعرض أهــدافــك واملــبادئ األخــالقــية التي 
تسعى ـلالـلتزام بـها. سـوف يـساعـدك ذـلك على جـذب اـلنوع الصحيح مـن األشـخاص ـلالنـضمام ملـؤسسـتك، كـما سـيؤثـر على اـلقرارات االسـتراتـيجية ويـرسـل رسـاـلة واضـحة ألصـحاب املـصلحة 

	
حول املبادئ التي تلتزم بها، األمر الذي يؤدي إلى بناء الثقة. 

	
3. كن مثااًل يحتذى به
مـن مـنطلق مـوقـعه على رأس أي شـركـة نـاشـئة، يـتعني على الـرئـيس الـتنفيذي إيـجاد طـرق إلظـهار تـطبيقه والـتزامـه بـالـقيم الـخاصـة بـاملـؤسـسة. قـد يـكون ذلـك في بـساطـة اإلفـادة بـالـتصريـحات 
خـالل االجـتماعـات، وسـيؤدي إلى تـعزيـز أهـمية املـؤسـسة أو إقـصاء فـرص األعـمال التي ال تـتماشى مع مـعايـيرهـا األخـالقـية. مـا يـهم هـو أن تـوضح  – على الـصعيديـن الـداخـلي والـخارجي- 

	
أن القيم التي تم وضعها هي قيم حقيقية وليست مجرد أقوال. 

	
4. تحديد وفهم املخاطر
يـتعني على كـافـة الشـركـات الـناشـئة إجـراء تـقييم املـخاطـر. يـقصد بـذلـك تحـديـد املـخاطـر التي قـد تـؤثـر على الشـركـة في املسـتقبل وضـمان وضع خـطط للحـد مـن تـلك املـخاطـر أيـنما أمـكن. قـد 
تــكون املــخاطــر املــحتملة بــالنســبة للشــركــات الــناشــئة تــجاريــة أو تــقنية أو تــنظيمية أو بــيئية أو حتى ســياســية، ويــتعني على مــؤسسي الشــركــات الــناشــئة السعي وراء تحــديــدهــا. تــساعــد عــملية 

	
!تقييم املخاطر املالئمة في فهم هذه التحديات املحتملة واالستعداد لها إلى أقصى درجة واألهم من ذلك التعلم منها حال وقوعها. 
	
5. تعلم من اآلخرين 

 تتمتع الشركات الناشئة بميزة تتمثل في أن العديد من الشركات خاضت هذه التجربة قبلها. لذا، تتوفر املعلومات التي من شأنها أن تساعد املشاريع الجديدة على وضع أطر الحوكمة
 املؤسسية الخاصة بها. أجرت مبادرة بيرل أبحاثاً وأصدرت ونشرت دراسات حالة حول ممارسات الحوكمة املؤسسية الجيدة في مختلف دول املنطقة. كما نشرت "مؤسسة محمد بن

 راشد لتنمية املشاريع الصغيرة واملتوسطة" و"مؤسسة حوكمة" دليل شامل تحت عنوان "مدونة الحوكمة املؤسسية للمشاريع الصغيرة واملتوسطة" واملتوفرة أيضاً على اإلنترنت. يمكنك

	االستفادة من تلك املوارد إليجاد أفكار ذات صلة بأعمالك!

 يــفترض الــكثيرون أن الــحوكــمة املــؤســسية مــخصصة بــصورة أســاســية للشــركــات الــكبيرة. قــد يــكون ذلــك مــفهومــاً مــن الــناحــية الــتنظيمية، حــيث إن الشــركــات الــكبيرة أكــثر عــرضــة لــلمخاطــر 
الـتنظيمية ومـا قـد ينتج عـنها مـن تـدمـير لـلقيمة االقـتصاديـة نـتيجة لـإلخـفاق في تـطبيق الـحوكـمة. ومع ذلـك، فـإن املـخاطـر تـمثل جـانـب واحـد فـقط مـن املـعادلـة. إن حـالـة األعـمال الـواضـحة تـشير 
إلى أن الــحوكــمة املــؤســسية الــجيدة تــعد مــن األمــور األســاســية ملــساعــدة الشــركــات الــصغيرة على الــنمو بــصورة أســرع وأكــثر قــوة وثــباتــاً، األمــر الــذي يــساعــد على إيــجاد الــوظــائــف التي تــعد 

	
!منطقتنا في أمس الحاجة إليها. يشير ذلك إلى أننا جميعا لنا مصلحة في ضمان أن يكون لدى املشاريع والشركات الناشئة املعرفة والرغبة في تطبيق اإلجراءات التنظيمية. 
 من هذا املنطلق، فإن رسالتي إلى زمالئي من رواد األعمال هي: لن يكون األمر بالسهولة التي هو عليها اآلن فيما يتعلق بترسيخ ثقافة الشفافية واملساءلة في شركاتكم الناشئة. إن

 تطبيق ذلك من البداية أسهل بكثير من محاولة تغيير الوضع عندما يخرج عن السيطرة. إن هذا هو الوقت املالئم لوضع النظام الصحيح ملؤسستكم من خالل وضع إطار حوكمة

	مؤسسية فعال من شأنه أن يعود على أعمالكم وعلى أصحاب املصلحة بمنافع ملموسة!


	    املقال كما هو منشور على موقع االقتصادي بتاريخ ٨ ديسمبر ٢٠١٤!
 يواصل الرئيس التنفيذي للهالل للمشاريع، بدر جعفر، حرصه على التوعية بشأن الفرص والتحديات الحالية بما فيها ريادة األعمال والحوكمة املؤسسية

www.badrjafar.com : واستدامة األعمال ودور املرأة في مجال العمل وسياسة الطاقة الذكية ، وذلك من خالل مدونته على اإلنترنت  

  

نعمل في العديد من القطاعات الرئيسية لالقتصاد العاملي
   األخبار الشهرية
األخبار التشغيلية - األسهم الخاصة - املواطنة املؤسسية - الرؤية املؤسسية العدد السابع: ديسمبر 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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األخبار التشغيلية

جروثجيت كابيتال 
“أفيردا تنفذ برنامجا جديدا لخدمة العمالء”

@CrescentEnterp

تي في إم كابيتال هيلثكير بارتنرز - جروثجيت كابيتال
 األسهم الخاصة

لم يعد قطاع الرعاية الصحية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا يبحث عن 
مستثمرين مهتمني فقط بتحقيق العائد املادي، بل يبحث عن املستثمرين الذين يسعون 

إلى إحداث أثر اجتماعي في ذات الوقت. ألقت تي في إم كابيتال هيلثكير بارتنرز الضوء 
على هذا املوضوع خالل مؤتمر إقليمي يجمع بني أكثر من ١٠٠ مسؤول تنفيذي من 
القطاع املالي وقطاع الرعاية الصحية حول موضوع “إيجاد شبكات للرعاية الصحية 

العاملية وبناء بنية تحتية ممتازة للرعاية الصحية من خالل االستفادة من الخبرات العاملية 
من قطاع الرعاية الصحية والقطاع املالي” 

وقد أشارت هدى أبو جمرة، شريك في تي في إم كابيتال هيلثكير بارتنرز، خالل كلمتها 
االفتتاحية في املؤتمر إلى وجود إمكانية ضخمة لفتح رؤوس األموال وإحداث تغيير دائم 
للمجتمع في ذات الوقت، األمر الذي قادته شركة تي في إم من خالل شراكاتها مع أكبر 
مؤسسات الرعاية الصحية في اململكة املتحدة والواليات املتحدة األمريكية من أجل ضمان 
تحقيق أعلى معايير الجودة والحصول على االعتماد وتطوير شركات الرعاية الصحية في 

محفظتها لتصبح مراكز محلية لالمتياز في الرعاية الصحية  

أكد على نفس النقاط الحضور من شركة بروفيتا إنترناشيونال وهي إحدى شركات 
محفظة تي في إم كابيتال هيلثكير بارتنرز والتي تقدم الرعاية للمرضى الذين يحتاجون 
إلى أجهزة التنفس الصناعي، وأكثر من نصف مرضاها هم من األطفال القادمون من 
وحدات العناية املركزة في مستشفيات غير متخصصة. تعد بروفيتا إنترناشيونال واحدة 
من بني الشركات التي تستهدفها شركة تي في إم كابيتال في إطار استراتيجية الشركة 

لتقديم الدعم لقادة السوق اإلقليمي في مجال الرعاية الصحية. 

تشير  التقارير إلى استثمار حوالي ٤٠ مليار دوالر على مستوى العالم خالل الخمسة 
أعوام األخيرة من قبل مستثمرين يهدفون إلى تحقيق أثر بيئي واجتماعي إيجابي، وقد تم 

االعتراف باالزدهار الذي شهده قطاع الرعاية الصحية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا كفرصة مثالية لوضع معيار عاملي لتوجه جديد تماما في االستثمار.  

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

!

 تي في إم كابيتال هيلثكير بارتنرز
“إلقاء الضوء على أهمية االستثمار املؤثر”

برغم بداياتها املتواضعة كأولى محطات الحاويات في اإلمارات العربية املتحدة، تحتفل غلفتينر اليوم بمركزها كواحدة من كبرى الشركات في صناعة املوانئ والخدمات اللوجستية، حيث تتمتع 
بمحفظة مشاريع شاملة في مختلف أنحاء العالم، إلى جانب حضورها في منطقة الشرق األوسط وأوروبا واألمريكتني ومشاريعها القائمة في العراق واململكة العربية السعودية ولبنان والبرازيل 

والواليات املتحدة األميركية. 

خالل رحلتها لترقى إلى مستوى املنافسة العاملية، مرت الشركة بعدد من نقاط النجاح املتميزة وشكلت قائمة هامة من اإلنجازات لعام ٢٠١٤ والتي تشتمل على حصولها على عدد كبير من الجوائز 
وزيادة عملياتها التشغيلية وقائمتها املتنامية من الشركاء واتفاقيات املوانئ، األمر الذي جعل هذا العام عاما مميزا تجدر اإلشارة إليه وينبئ بمستقبل باهر للشركة. 

!
اإلمارات العربية املتحدة 

حققت غلفتينر إنجاز ضخم في محطة حاويات الشارقة حيث تجاوز ناتجها السنوي  ٤٠٠ ألف حاوية نمطية خالل عام ٢٠١٤  كما أنها في طريقها إلى تحقيق معدل نمو ثنائي الرقم مقارنة بالعام 
املاضي. وعلى الرغم من مواجهتها لتحديات وظروف صعبة بما في ذلك قيود املساحات، حققت الشركة إنجازاتها مع تسجيل رقم قياسي في السالمة حيث تم ذلك تحت قيادة املشرف محمود مالك، 
املوظف الذي قضى أطول مدة خدمة تجاوزت ٣٨ عاما في محطة الحاويات. شهد محمود تحقيق العديد من األرقام القياسية واإلنجازات الهامة بما في ذلك مناولة ٢٥٠٠ حاوية نمطية عام ١٩٧٦ 

والتي تذكرها قائال “في ذلك الوقت لم نكن لنتخيل الوصول إلى مستويات اإلنتاجية التي حققناها اليوم، لذلك تعد هذه اللحظة لحظة خاصة جدا بالنسبة لي” 

!
العراق 

كان شهر نوفمبر ٢٠١٤ شهر تسجيل األرقام القياسية بالنسبة مليناء أم القصر أيضا، فقد سجلت امليناء زيادة بنسبة ١٢٪ عن الشهر السابق وزيادة بنسبة ١٣٪ عن نفس الفترة العام املاضي. 
وقد انقسمت األحجام الضخمة بني كافة املحطات والتي تمثل فيها محطات غلفتينر نسبة ٥١٪. وبلغت حصة الشركة في الحجم السنوي ٤٩٪ حتى تاريخه. 

!
!البرازيل 

استمر التقدم الثابت في ميناء ريسيف، وهي من املوانئ األسرع نموا في 
البرازيل نتيجة ملوقعها الجغرافي املتميز حيث تعمل كمركز مثالي لخدمة 
األعمال. في نوفمبر ٢٠١٤، شهد امليناء زيادة في مناولة الشحنات العامة 

إلى جانب الزيادة في العمليات من خط شحن ميركوسول من خالل 
استقبال السفن الخاصة بالشركة. 

!
الواليات املتحدة األمريكية 

من أبرز إنجازات غلفتينر لهذا العام هو إعالنها عن حصولها على عقد 
امتياز ملدة ٣٥ عاما من ميناء كانافيرال في فلوريدا من أجل تشغيل 

وتطوير ميناء حاوياتها متعدد األغراض. 

في إطار إعدادها لبدء عمليات املحطة في منتصف عام ٢٠١٥، والتي 
ستركز على البحر الكاريبي وأمريكا الالتينية ومنتصف فلوريدا، بدأ فريق 

املبيعات والتسويق لدى غلفتينر عقد اجتماعات مع الشركات في كل 
منطقة لتوسعة قاعدة عمالئها. من املتوقع مناولة ٧٠٠ ألف حاوية نمطية 
سنويا من امليناء، األمر الذي يعد مكمال لجهود غلفتينر في زيادة أعمالها 
على مستوى العالم لثالثة أضعاف بحلول عام ٢٠٢٠ إلى جانب أكثر من 
١٠ آالف طلب من السفن سنويا بحيث تتم مناولة إجمالي ١٨ مليون 

حاوية.  

!
لبنان 

على الرغم من أن عملياتها لن تبدأ حتى الربع الثاني من عام ٢٠١٦، هناك اهتمام كبير في سوق الخدمات اللوجستية املحلي بمحطة حاويات غلفتينر الجديدة في ميناء طرابلس في شمال لبنان، 
والذي يستقبل العديد من أكبر سفن الحاويات العاملة في شرق البحر األبيض املتوسط.  

!
إلى جانب محطة حاويات غلفتينر، سوف تبدأ حكومة لبنان تطوير منطقة اقتصادية خاصة، والتي ستقع على مساحة ٥٠٠ ألف متر مربع داخل امليناء بالقرب من محطة الحاويات. يتم حاليا 
استصالح األرض كجزء من مبادرة جرف القناة وتحويل الحوض واملرفأ إلى ١٧ مترا. سوف تسمح القاونني الجديدة التي تحكم املنطقة بعمليات سريعة إلقامة الشركات في املنطقة االقتصادية 
الخاصة وكذلك متطلبات تأشيرة وإقامة أكثر مرونة. كما سيكون لها قوانني الضرائب الخاصة بها واملنفصلة عن باقي الدولة لتشجيع االستثمار األجنبي. يعد قرار بناء املنطقة االقتصادية األولى 

في طرابلس أحد الجهود الرامية إلى دعم النمو االقتصادي في منطقة طرابلس ومبادرة إن نجحت سيتم تنشرها في مختلف املدن اللبنانية في املستقبل. 

!
غلفتينر هي إحدى الشركات التابعة للهالل للمشاريع  

 

 رحلة غلفتينر من بداياتها املتواضعة
 “املوانئ الجديدة والقائمة تتوقع نموا كبيرا خالل عام”

 تغظي محفظة غلفتينر أربع عمليات باإلمارات العربية املتحدة في خورفكان، والشارقة، والحمرية، والرويس إلى جانب أنشطتها في أم القصر في العراق وريسيف في البرازيل وطرابلس في لبنان وفي
  اململكة العربية السعودية حيث تدير محطات الحاويات في جدة والجبيل. كما وقعت الشركة مؤخرا امتياز ملدة ٣٥ عاما مع ميناء كانافيرال في فلوريدا.

 من منطلق كونها واحدة من أكبر شركات تقديم الحلول البيئية في منطقة الشرق األوسط وشمال
 أفريقيا والتي تعمل على توسيع نطاق عملياتها سنويا، أدركت أفيردا مدى أهمية تقديم حلول

 مستدامة وعملية لعمالئها.

!
 في إطار جهودها لتنظيم عملياتها في املنطقة وضمان تحقيق رضا العمالء، استثمرت أفيردا في
 مركز التواصل مع العمالء من أجل دعم الخط الساخن لخدمة العمالء الحالي. يقع مقر عمليات
 أفيردا في دبي وقطر وعمان مع وجود خطط للتوسع في اململكة العربية السعودية خالل األشهر
 القليلة املقبلة، وسوف يمكنها النظام الجديد من تنظيم التعامل مع طلبات العمالء وتعزيز الرقابة

 واإلبالغ. منذ بدء تنفيذها ملركز التواصل مع العمالء مؤخرا، تم إعداد مركز االتصال لتلقي
  متوسط ٢٧٠ اتصال وإجراء متوسط ٥٠ اتصال  والتي تشتمل على طلبات لخدمة العمالء.

!
 بدأت أفيردا كشركة إلدارة املخلفات في لبنان ومن ثم توسعت لتصبح أكبر شركة لتقديم الحلول
 البيئية واملتخصصة في إدارة املوارد املتكاملة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وقد

             تحقق هذا النضج بصورة ملحوظة بعد استثمار شركة جروثجيت كابيتال في الشركة عام ٢٠٠٨.

!
!
!

الهالل للمشاريع هي أحد حملة األسهم املؤسسني في جروثجيت كابيتال.

 إرساء ثقافة الحوكمة املؤسسية الجيدة في الشركات الناشئة
“بدر جعفر يعرض خمس خطوات بسيطة لتطبيق الحوكمة املؤسسية في الشركات الناشئة”

رؤيتنا املؤسسية 
!رؤية الرئيس التنفيذي – هارفرد بزنس ريفيو

 جاما للطيران تعلن عن عملية الدمج العكسي
 “صفقة تطرح فرص جديدة كشركة تداول عامة”

إذا لم تكن الشراكة مع شركة الطيران الرائدة، ويلز أب، واإلعالن عن محطة 
الطيران الخاصة في مطار الشارقة اعترافا كافيا بنجاحات جاما للطيران خالل 

هذا العام، فقد أضافت شركة طيران رجال األعمال لقائمة إنجازها لعملية 
استحواذ عكسي جديدة مع شركة هانغر ٨، وهي شركة تشغيل الطائرات 

الخاصة، وهو التغيير الذي سيعني فرص أفضل للتوسع العاملي في قيادة هذه 
الصناعة ألعوام قادمة.  

على الرغم من اإلعالن عن خطط جاما للطيران وهانغر ٨، لن يتم التأكيد على 
اكتمال عملية االستحواذ إال في أوائل شهر يناير عندما يقوم حملة األسهم 

بالتصويت لصالح االستحواذ العكسي. وبناء على استكمال العملية، سوف تعتبر 
الشركة الجديدة واحدة من أكبر خمس مشغلني عامليني حيث ستخضع إلدارتها 
١٤٤ طائرة وعمليات من ٤٤ موقع مختلف في ١٥ دولة منتشرة في خمس قارات. 
سوف سيتم إدراج الكيان العام املوسع، والذي سيحمل اسم جاما للطيران العامة 
املحدودة، في بورصة لندن من خالل رسملة ١٣٠ مليون جنيه إسترليني (٢٠٠ 
مليون دوالر)، وطبقا للتقارير من املتوقع أن تحقق رسملة سوقية بقيمة ١٢٠.٤ 

مليون جنيه إسترليني. 

ترجع عالقة الهالل للمشاريع بشركة الطيران إلى عام ٢٠٠٦ 
عندما بدأت شركة جاما للطيران إدارة طائرات مجموعة 

الهالل في ديسمبر ٢٠٠٧، وقد قامت شركة الهالل لالستثمار 
وهي الذراع االستثماري لشركة الهالل للمشاريع باالستثمار 
في شركة جاما للطيران إلى جانب شركاء من قطاع األسهم 

الخاصة من بينهم شركة جروثجيت كابيتال ومجموعة 
استثمارية خاصة. بعد هذا اإلعالن الذي صدر مؤخرا، أكدت 
الهالل للمشاريع على التزامها تجاه العالقة بني الشركتني من 
خالل التصريح بأنها ستقوم بتحويل حصة أسهمها في شركة 
جاما للطيران إلى أسهم في شركة جاما للطيران العامة 
املحدودة وتتطلع إلى الفرص الجديدة التي ستجلبها إليها 

هذه الشركة.  

جاءت هذه الصفقة استعدادا لفترة من النمو السريع املتوقع 
أن يشهده قطاع طيران رجال األعمال على الصعيدين 

اإلقليمي والدولي األمر الذي سيمنح جاما للطيران وهانغر٨ 
فرصة مثالية لزيادة نجاحهما إلى أقصى درجة. ومن خالل 

قدراتهما وخبراتهما املشتركة، سوف يكون لدى الشركتني ميزة 
تنافسية من خالل قدرات معززة وإيرادات متنوعة في مختلف 
الخدمات واألسواق مع إيجاد منصة تسمح لهما باالستمرار 
في تنمية أعمالهما بدرجة كبيرة من الناحية العضوية وعن 

طريق عمليات االستحواذ.  

 تمكنت أفيردا من ترسيخ مكانتها كأكبر شركة لتقديم الحلول البيئية واملتخصصة في اإلدارة املتكاملة في
          منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

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 ديسمبر “إعطاء األشخاص خيارات يساعد في 

إقناعهم” 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

 محطة حاويات العراق التي تم تجهيزها عام ٢٠١٢، تقع في ميناء أم القصر وتمثل ميناء مناولة الحاويات الكبير الوحيد
 في الدولة.

 أوروك تخطط ملشاريع جديدة
  “وضع الخطط للفرص الجديدة في قطاع الطاقة”

خالل التسعة أعوام املاضية، احتلت أوروك للهندسة مركزا قياديا في عدد 
من مشاريع الطاقة الهامة في العراق بما في ذلك عقودها الحصرية مع 
وزراة الكهرباء العراقية من أجل تطوير ثالث محطات كهرباء كجزء من 
مبادرات تطوير البنية التحتية للدولة.  وعلى الرغم من أن األعوام من 

االضطرابات السياسية واالجتماعية التي شهدتها الدولة أضافت املزيد من 
املعوقات ألعمال أوروك املعقدة، إال أن أوروك أثبتت قدرتها على االلتزام 
بتعهداتها ليس ذلك فحسب بأنها تسعى أيضا إلى إيجاد إمكانيات للعمل 

في الوقت الذي قد يبتعد فيه اآلخرون. 

!
بدأت رحلة أوروك في العراق عام ٢٠٠٦ عندما تم اختيارها لتوسعة محطة 
كهرباء القدس شمال شرق بغداد كمشروع متكامل. وقد تطلب دور أوروك 
إضافة مولدات توربينية لتوليد ٢٥٠ ميغاوات من الكهرباء، حيث قامت 
الشركة بعمليات التصميم والهندسة واملشتريات واإلنشاءات والتركيب 
والتجهيز الخاصة بكافة املعدات. بعد مرور ثالثة أعوام تم إنجاز محطة 

كهرباء القدس بنجاح، وقد أدى ذلك بعد فترة ليست بطويلة إلى قيام أوروك 
بأهم عمليات التطوير الخاصة بها وهي إنشاء محطة كهرباء التاجي 

الغازية. 

في مايو ٢٠١٠، حققت أوروك إنجاز ضخم آخر في شمال شرق بغداد من 

خالل إنشائها ملحطة كهرباء التاجي الغازية وهو مشروع 
متكامل آخر، حيث يتطلب العقد من أوروك القيام بعمليات 

التصميم والهندسة واملشتريات واإلنشاءات والتركيب والتجهيز 
من أجل توليد ١٦٨ ميغاوات من الكهرباء. وفي أقل من عامني، 
نجحت أوروك في إنجاز محطة كهرباء التاجي والتي تعمل 
حاليا على توفير الكهرباء ألكثر من ٥٠ ألف منزل في مختلف 
أنحاء الدولة. وقد مثلت أيضا إنجاز ضخم بالنسبة ألوروك حيث 
أنها حصلت على أول شهادة للقبول النهائي تحصل عليها أي 
شركة خالل عقود والتي تشهد بإنجاز كافة أعمال املشروع طبقا 

لشروط العقد. 

!
تمكنت أوروك هذا العام من اختتام عقدها الثالثي من خالل 
إنجازها للمرحلة األولى من تطوير محطة كهرباء املنصورية مع 
شريكتها ألستوم. تعمل أوروك على هذا املشروع منذ نهاية عام 

٢٠١٢ وقد اشتملت أعمالها على التصميم والهندسة 
واملشتريات واإلنشاء والتركيب والتجهيز من أجل توليد ٧٢٤ 

ميغاوات من الكهرباء طبقا لشروط األيزو. 

مع النجاح الباهر الذي حققته الشركة  في إنجاز ثالثة مشاريع 
بعد أعوام من العمل واملعوقات غير املتوقعة، أصبح لدى الشركة الرائدة ثقة في خبراتها املوسعة التي اكتسبتها خالل العمل في ظل االضطرابات السياسية، وتبحث حاليا في فرص مستقبلية 

مشابهة. وبينما ستظل العراق هي السوق األساسي ملجموعة أوروك، أشارت الشركة إلى خططها لتوسيع عملياتها في مختلف دول منطقة الشرق األوسط.  

  

مجموعة أوروك هي إحدى الشركات التابعة للهالل للمشاريع 

!
!

 شاركت أوروك في أهم مشاريع العراق خالل العقود الثالثة
 املاضية بما في ذلك البرنامج النووي وإنشاء وتأهيل محطات

  الكهرباء.

  نجحت أوروك في إنجاز توسعة محطة كهرباء القدس وإنشاء محطتي التاجي واملنصورية خالل عشرة أعوام.

 هانغر ٨ هي واحدة من أكبر شركات تشغيل طائرات الركاب الخاصة في أوروبا.

 جاما للطيران هي شركة عاملية رائدة لطيران رجال األعمال والتي تقدم نطاق من خدمات إدارة وإيجار الطائرات وخدمات العمليات
 األرضية وتعمل من ٢٥ قاعدة دولية في إوروبا والشرق األوسط وأسيا والواليات املتحدة.

!
!

جاما للطيران هي إحدى الشركات التابعة للهالل للمشاريع 

  مجموعة جلوبال جامبو تستعد لعام من األفالم واملوسيقى
 “مهرجانات عاملية، أسبوع دبي للموسيقى، فعاليات موسيقية”

تخطط مجموعة جلوبال جامبو لزيادة نطاق انتشار األغنية الخيرية التي أنتجتها عام ٢٠١١ 
وهي أغنية بكرا من خالل أحدث مشاريع مجموعة جلوبال جامبو والذي يستهدف جمهور 

مختلف تماما في إطار دعمها للقضايا العاملية. 

!
في شهر نوفمبر ٢٠١١،  تم إطالق أغنية “بكرا” والتي جمعت بني أصوات ٢٤ من نجوم 

الغناء في العالم العربي من ١٨ دولة بمن فيهم ماجدة الرومي ومروان خوري وتامر حسني. 
تم إنتاج األغنية من قبل كوينسي جونز بغرض جمع األموال للقضايا الخيرية الخاصة 

بالشباب حول العالم وقد حققت األغنية أعلى معدالت التنزيل إلى جانب تحقيقها لـ١١ مليون 
مشاهدة على موقع يوتيوب. 

!
من منطلق األثر الذي حققته الرسالة األصلية لألغنية، قامت مجموعة جلوبال جامبو بإعادة 
إحياء “بكرا” ولكن هذه املرة في صورة فيلم على أمل الوصول إلى عدد أكبر من املشاهدين 
على نطاق أوسع. بعد عمل املخرج اإلماراتي أحمد عبد القادر ملدة ١٨ شهرا فقط، تم عرض 

فيلم “بكرا”، وهو عبارة عن فيلم وثائقي 
حول األغنية وما كان لها من أثر على حياة 
الشباب في املنطقة،  ألول مرة في ختام 
مهرجان دبي السينمائي الدولي بحضور 

حشد كبير. 

وكما هو الحال مع رحلة األغنية التي لم 
تنتهي بإصدارها، لن تنتهي القصة 

بالعرض األول للفيلم حيث نستعد لعرضه 
في املهرجانات الدولية العام القادم كما 
نهدف إلى إبقاء الرسالة واملشروع في 

أذهان الناس. على الرغم من أنها لم تعلن 
عن التفاصيل بعد إال أن مجموعة جلوبال 
جامبو أشارت إلى إطالق حملة للتوعية 
وجمع األموال الالزمة لألعمال الخيرية 
املستمرة التي يأمل الفيلم في تنفيذها. 

إن العمل املستمر في فيلم بكرا لن يكون 
جامبو في خطتها لعام ٢٠١٥، حيث أن هو نقطة التركيز الوحيدة ملجموعة جلوبال 

لديها عددا من املشاريع بما فيها إطالق النسخة الثانية من الفعالية الهامة الخاصة بالشركة وهي أسبوع دبي للموسيقى. وفي إطار تركيزها على االحتفاء باملواهب في املنطقة وما للموسيقى من 
قدرة على تجاوز الحدود، تعمل شركة الترفيه أيضا على تطوير عدد من الفعاليات املوسيقية الجذابة لنطاق عريض من الجماهير إلى جانب التجهيز إلقامة أول حفل جوائز دولي في مجال 

املوسيقى في دبي.  

مجموعة جلوبال جامو هي إحدى الشركات التابعة للهالل للمشاريع 

 في الصورة أعاله: املنتجون
 املشاركون لفيلم بكرا ،  علي

 مصطفى وبدر جعفر وكوينسي
 جونز.

!
 في الصورة اليمنى: الفنان

 املوسيقي واملنتج ويل آي آم،
 واملنتج الحصل على جائزة غرامي

 كوينسي جونز، ومغني الراب
 واملنتج تيمباالند خالل افتتاح

   أسبوع دبي للموسيقى عام ٢٠١٣.

 تركز تي في إم كابيتال هيلثكير بارتنرز على تحقيق نمو كبير في رأس املال واالستثمارات الصغيرة في شركات
 الرعاية الصحية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا والهند حيث تهدف إلى تولي مركز القيادة في

األسواق اإلقليمية.

املواطنة املؤسسية
التعليم - ريادة األعمال - البيئة - الحوكمة املؤسسية

وراء كل من مساعي الهالل للمشاريع تكمن دوافعها إلحداث أثر إيجابي في املجتمعات التي تعمل بها سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ونتيجة لذلك عقدت الشركة عبر األعوام مجموعة من 
الشراكات االستراتيجية مع مؤسسات ومنظمات غير حكومية تتماشى مع رؤيتها وغرضها. ومع نمو شركتنا زادت قدرتنا على التأثير إيجابا في اآلخرين، وكذلك زاد اهتمامنا ورغبتنا في تطوير 

أنشطة املواطنة املؤسسية الخاصة بنا بحيث تعمل كأداة قيمة وهامة إلحداث التغيير. ومن خالل منهجنا الواضح واملهيكل الذي وضعته لجنة املواطنة املؤسسية، تم تحديد أربع مجاالت رئيسية يمكن 
توجيه األموال واملوارد نحوها خالل عام ٢٠١٤.، األمر الذي أدى إلى وضع قائمة موسعة من املبادرات التي نفخر بدعمها على مستوى عاملي 

نحدث أثرا إيجابيا في املجتمعات التي نخدمها 
“عام من التغيير امللموس على صعيد عاملي”

مدير املواطنة املؤسسية لدى الهالل للمشاريع، نرمني منصور، أثناء افتتاح مدرسة دبي العطاء 

كيفن سبيسي خالل أحد البرامج التدريبية الخاصة بأكاديمية الشرق األوسطاملواطنة

مجموعة من 
الطالب في 

اإلمارات العربية 
املتحدة 

يستمتعون 
بمشاهدة أحد 
أفالم مهرجان 

الشارقة 
السينمائي 

الدولي للطفل 

مجموعة من رائدات األعمال 
العربيات أثناء تعلمهن 
لتقنيات الخياطة ضمن 

برنامج املهارات الخاصة 
بمنظمة  التعليم من أجل 

التوظيف، في إطار إعدادهن 
لاللتحاق بالقوة العاملة.

الدورة الثانية من دورة األلعاب لألندية العربية للسيدات في الشارقة تستقبل أكثر من ٩٠٠ العبة رياضية.

!دبي العطاء “تنب مدرسة”!
إن الشراكة طويلة األجل بني الهالل للمشاريع ودبي العطاء منحتها فرصة مواجهة قضية نقص البنية التحتية للتعليم لألطفال املحرومني واملهملني. في عام ٢٠١٤، قامت الشركة بتمويل إنشاء 

!مدرسة في نيبال والتي فتحت أبوابها ألكثر من ١٦٠ طفل لألعمار بني ٥ و١٢ عاما حيث تقدم التعليم األساسي لألطفال وتوفر مكانا لفصول محو األمية للكبار. !
التعليم من أجل التوظيف!

من أجل مواجهة مشكلة البطالة بني الشباب القائمة في العالم العربي، قامت الهالل للمشاريع بعقد شراكة مع منظمة التعليم من أجل التوظيف، وهي عبارة عن شبكة دولية من املنظمات غير 
الربحية الهادفة إلى إيجاد فرص اقتصادية للعاطلني عن العمل من الشباب في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. قامت الهالل للمشاريع أيضا بزيادة دورها كداعم مؤسس من منطقة الخليج 

!حيث تعمل على تقديم التوجيه االستراتيجي املستمر للمنظمة إلى جانب البحث عن فرص مشتركة لتدريب وتوظيف الشباب العربي في شركات مجموعة الهالل. !
! ”Home Grown“ أكاديمية الشرق األوسط لفنون املسرح - مشروع

أكاديمية الشرق األوسط لفنون املسرح هي مبادرة مشتركة بني املمثل الشهير كيفن سبيسي (مؤسسة كيفن سبيسي) واملؤسس املشارك بدر جعفر، تأسست عام ٢٠١١ وهي األكاديمية األولى من 
نوعها واملصممة من أجل رعاية شباب املنطقة في مجال فن املسرح واألداء املسرحي والتعليم ذو الصلة. وسوف يتم العام القادم إطالق أول مشاريع األكاديمية بدعم من الهالل للمشاريع تحت 

عنوان “Home Grown” وهو عبارة عن برنامج تدريبي مكثف الكتشاف واالحتفاء باملواهب املسرحية الشابة من مختلف الجنسيات والثقافات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بهدف 
!جعلهم سفراء للمنطقة العربية في مختلف أنحاء العالم. !

مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل!
من منطلق كونها أحد رعاة الدبلوماسية الثقافية وإيمانها بتأثير الفنون وقدرتها على تغيير حياة األشخاص، تفخر الهالل للمشاريع بدعمها للمبادرة املحلية الفريدة ذات النطاق العاملي وهي 

مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل لعام ٢٠١٤. وقد كان املهرجان بمثابة منصة تعرض قدرة الفنون اإلبداعية على تغيير التصور وإحداث أثر إيجابي في حياة الشباب من خالل تعريفهم 
!بثقافات وتقاليد وفنون جديدة على صعيد عاملي األمر الذي يولد لديهم اهتمامات ودوافع جديدة وتصور جديد ملستقبلهم.!

دورة األلعاب لألندية العربية للسيدات!
تفخر الهالل للمشاريع بدعمها لدورة األلعاب لألندية العربية للسيدات وهي فعالية قائمة في الشارقة والتي تجمع الالعبات الرياضيات من ١٤ دولة للمنافسة ولكن األهم من ذلك االحتفاء بالتقدم 

!الذي أحرزته القيادة النسائية في مختلف أنحاء املنطقة.!
ريادة األعمال

في الصورة اليمنى: بدر جعفر مع أعضاء دائرة القيادة 
في منطقة الخليج خالل مراسم إطالق برنامج أشوكا 

!لريادة األعمال االجتماعية في العالم العربي في دبي.!
في الصورة أدناه: بدر جعفر مع جاسم البلوشي رئيس 
منتدى الشارقة للتطوير أثناء توقيع شراكة لرعاية الجيل 

القادم من قادة األعمال في الشارقة.

في الصورة أعاله: مؤسسة شيري بلير للمرأة تبدأ طريقة جديدة لدعم رائدات 
األعمال ومساعدتهن على تحقيق أهداف األعمال الرئيسية من خالل استخدام 

التقنية الحديثة وتقديم الدعم عبر الحدود. وقد ساعد البرنامج ما يقرب من ١٠٠٠ 
!رائدة أعمال على مستوى العالم حتى تاريخه.!

في الصورة اليسرى: طالب من كلية جادج لألعمال-جامعة كامبريدج يختتمون 
املشروع االستشاري العاملي من خالل عرض تقديمي لإلدارة العليا واملجلس 

التنفيذي لشركة الهالل للمشاريع 

!مؤسسة شيري بلير للمرأة “إرشاد املراة في مجال األعمال”!
في إطار دعمها لريادة األعمال النسائية، قامت الهالل للمشاريع بتوحيد جهودها مع مؤسسة شيري بلير للمرأة من أجل تمكني وإرشاد ودعم رائدات األعمال في منطقة الشرق األوسط. وقد تم 

اختيار مجموعة من املرشدات املتحدثات بالعربية من بني العاملني لدى الهالل للمشاريع والشركات التابعة لها من أجل تقديم خبراتهن املهنية لبرنامج “إرشاد املرأة في مجال األعمال” في منطقة 
!الشرق األوسط ملدة عام عبر منصة اإلرشاد على اإلنترنت.!

!أشوكا - برنامج ريادة األعمال االجتماعية في العالم العربي!
انطالقا من اهتمامها بتعزيز التغيير االجتماعي بمعناه الواسع، عقدت الهالل للمشاريع شراكة مع أكبر شركة لريادة األعمال االجتماعية أشوكا من أجل زيادة حضور وتأثير رواد األعمال 

االجتماعيني في منطقة الخليج من خالل إطالق مبادرة جديدة تحت عنوان “برنامج ريادة األعمال االجتماعية في العالم العربي”. وبدعم من شركة الهالل للمشاريع، سوف تتم استضافة البرنامج 
في اإلمارات العربية املتحدة حيث سيتم اختيار املبتكرين االجتماعيني الواعدين في املنطقة والذين يعملون بصفة خاصة على مواجهة التحديات الحالية مثل السمنة وندرة املياه ومشاركة املرأة 

!لتحقيق النمو املتكامل.!
!جامعة كامبريدج - املشروع االستشاري العاملي!

كجزء من التزام الهالل للمشاريع تجاه دعم التعليم ورعاية املواهب الشابة في مجال األعمال، قامت الشركة للسنة الثالثة على التوالي باستقبال مجموعة مكونة من خمسة من طالب ماجستير إدارة 
األعمال من كلية جادج لألعمال جامعة كامبريدج ضمن املشروع االستشاري العاملي السنوي، وهو برنامج تدريبي مخصص للطالب الجامعيني وطالب املاجستير. خالل الدورة التدريبية التي 
!استمرت على مدار ٤ أسابيع، تمكن الطالب من تطبيق دراستهم بصورة عملية حيث قاموا بإجراء أبحاث وتقديم خطة استراتيجية مفصلة حول إحدى الشركات التابعة لشركة الهالل للمشاريع.!

!برنامج الشارقة للقادة!
من منطلق دعمها لتطوير إمارة الشارقة وجيلها املستقبلي من القادة، تفخر الهالل للمشاريع بعقد شراكة مع منتدى الشارقة للتطوير بشأن أحدث مبادراته وهو برنامج الشارقة لقادة. ويهدف 

البرانامج الذي سيطلق بالتعاون مع الجامعة األمريكية في الشارقة إلى دعم وتمكني قادة املستقبل باملعرفة حول أفضل ممارسات األعمال الدولية ومهارات اإلدارة املؤسسية وإيجاد حلول مستدامة 
وابتكارات من شأنها االرتقاء بدولة اإلمارات. 

البيئة
جمعية اإلمارات للحياة الفطرية - الصندوق العاملي لصون الطبيعة!

انطالقا من كونها عضوا بالتينيا في جمعية اإلمارات للحياة الفطرية-الصندوق العاملي لصون الطبيعة، تلعب الهالل 
للمشاريع دورا فاعال في دعم العديد من املبادرات التي تعمل على مواجهة قضايا حماية البيئة والتوعية والتثقيف، 
وحماية التنوع الحيوي ومواجهة التغير املناخي والحد من البصمة البيئية لدولة اإلمارات العربية املتحدة. وقد كان 

لدعمها دورا هذا العام في تمكني جمعية اإلمارات للحياة الفطرية من تنفيذ العديد من املشاريع البيئية في اإلمارات 
العربية املتحدة مثل “بيئتي وطني” و”أبطال اإلمارات” و”منتزه وادي وريعة” والسالحف البحرية وغيرها.  !

أطلقت جمعية اإلمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع الصندوق العاملي لصون 
الطبيعة مشروع حماية السالحف البحرية عام ٢٠١٠ من أجل تحقيق فهم 

أفضل للحاجة إلى حماية السالحف البحرية في منطقة الخليج حيث تم التعدي 
على بيئتها الطبيعية نتيجة للتحول الصناعي. 

الحوكمة املؤسسية
مبادرة بيرل!

كعضو مؤسس في مبادرة بيرل، تواصل الهالل للمشاريع رعايتها إليجاد ثقافة من 
الشفافية واملساءلة وأفضل املمارسات في منطقة الخليج. ومن خالل العمل مع فريق 

إدارة مباردة بيرل، تلعب الهالل للمشاريع دورا هاما في إشراك القطاع الخاص 
وأصحاب املصلحة في دول الخليج في تبني ونشر هذه املبادئ وزيادة قاعدة عضويتها 

!!التي تشتمل حاليا على ٧٠٠ من قادة األعمال.!
االتفاق العاملي لألمم املتحدة!

قامت الهالل للمشاريع باتخاذ خطوة لألمام في التزامها باملساءلة والشفافية املؤسسية 
من خالل عضويتها في االتفاق العاملي لألمم املتحدة وهو املبادرة االستراتيجية لألعمال 

التي تلتزم في عملياتها واستراتيجياتها بمراعاة املبادئ العشرة املتعلقة بحقوق 
اإلنسان، والعمل، والبيئة، ومكافحة الفساد. وتشارك الهالل للمشاريع في هذه العضوية 
مع أكثر من ١٢٠٠٠ مؤسسة مشاركة وغيرها من حملة األسهم من أكثر من ١٤٥ دولة. !

في إطار نظرتنا املستقبلية لعام ٢٠١٥ والتأثير الذي نأمل في إحداثه، سوف تقوم الهالل للمشاريع بإعادة زيارة املناطق التي ستستفيد من جهودنا مع تحديد خطة واضحة ومهيكلة لكيفية إحداث 
التغيير. سوف نقوم أيضا بتوثيق رحلتنا من خالل تقرير االستدامة التالي من أجل ضمان تركيز جهدنا على القضايا االجتماعية الهامة التي تمكننا من تحقيق نتائج ملموسة في مجتماعاتنا 

وزيادة األثر إلى أقصى درجة.  !

من اليسار إلى اليمني: غيورغ كيل، املدير التنفيذي لالتفاق العاملي لألمم املتحدة، والسير مارك مودي ستيوارت، رئيس 
االتفاق العاملي لألمم املتحدة، وبدر جعفر يعقدون شراكة استراتيجية بني مبادرة بيرل االتفاق العاملي لألمم املتحدة 

من أجل التعاون في تقديم عدد من البرامج في مختلف دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا حول مبادئ 
الحوكمة املؤسسية.
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