
تـواصـل شـركـة جـامـا لـلطيران فـي عـمليات الـتوسـع عـاملـيا، إذ قـامـت بـإضـافـة قـاعـدة 
صــــيانــــة جــــديــــدة فــــي واليــــة مــــاســــاشــــوســــتس، وبــــزيــــادة عــــدد الــــطائــــرات، مــــا يــــشمل 
طـــائـــرات الـــدفـــع الـــتوربـــيني والـــطائـــرات الـــنفاثـــة، ألســـطول طـــائـــرات ويـــلز أب والـــذي 

يشكل معظم عملياتها في الواليات املتحدة.  

وفــــــي الشــــــرق األوســــــط، قــــــامــــــت جــــــامــــــا لــــــلطيران بــــــإضــــــافــــــة 3 طــــــائــــــرات إضــــــافــــــية 
ألســطولــها، عــبارة عــن طــائــرتــني مــن نــوع لــيرجــيت 60 وطــائــرة نــوع بــياجــيو أفــانــتي 
إيـفو، وبـذلـك فـقد كـبر حجـم أسـطول الشـركـة فـي الشـرق األوسـط بـعد هـذه اإلضـافـة 
لــيصل إلــى 11 طــائــرة. وســوف تــتاح الــثالث طــائــرات لــإليــجار لــتقدم فــئة وتــعرفــات 

فريدة غير متوفرة بسهولة في السوق. 

وتــعد طــائــرة لــيرجــيت قــادرة عــلى الــقيام بــاإلســعاف الــجوي كــونــها مجهــزة بــوحــدات 
الـــــــعنايـــــــة املـــــــركـــــــزة وأدوات الـــــــرعـــــــايـــــــة الـــــــطبية الـــــــالزمـــــــة أثـــــــناء الـــــــطيران، مـــــــما يـــــــعزز 

إستراتيجية جاما التوسعية في دعم املهمات الخاصة الطبية في املنطقة. 

وتــديــر جــامــا لــلطيران اآلن 106 طــائــرات فــي الــواليــات املتحــدة و50 طــائــرة أخــرى 
حول العالم مع وجود خطط لزيادة العدد بحلول نهاية العام.  

تـقدم جـامـا لـلطيران وهـي شـركـة عـاملـية لخـدمـات الـطيران بـاقـة مـتنوعـة منخـدمـات الـدعـم لـألفـراد والشـركـات واملـنظمات الـحكومـية. تنتشـر عـمليات “جـامـا لـلطيران” فـي 44 مـوقـعاً مـختلفاً فـي 15 بـلداً عـبر 
القارات الخمس. ويقع املقر الرئيسي لها في مطار فورونبورو في بريطانيا، مع مقرات رئيسية إقليمية في كونيتيكت - الواليات املتحدة، و الشارقة - اإلمارات، وهونج كونج في الصني.

صندوق ومضة مينا فينتشرز ١ 
 littleBits للمكعبات اإللكترونية تتوفر في املراكز التجارية الكبرى حول العالم  

مسابقة إنجاز العرب للشباب - تحدي الوشق

Crescent Enterprises remains a leader in community development and social engagement through its relationship with various philanthropic organizations, upholding its belief that 
businesses can, “do good, while doing well” at the same time. Although Crescent Enterprises is committed to a wide variety of initiatives on a  global scale, it consciously focuses its 

resources in the areas of Community & Education, Entrepreneurship, Environment, Arts & Culture and Corporate Governance.

رؤية الرئيس التنفيذي  -  األسهم الخاصة: البقاء لألفضل  -  بيزنس هارفرد ريفيو بالعربية

تفتخـــــــر الهـــــــالل لـــــــلمشاريـــــــع بـــــــدعـــــــم بـــــــوابـــــــة األعـــــــمال الـــــــعربـــــــية الـــــــرائـــــــدة 
”االقـــتصادي“ فـــي قـــسم اإلدارة مـــن خـــالل اســـتضافـــة مـــقاالت هـــارفـــرد 

بزنس ريفيو بالعربية ألول مرة.

وسـوف يـمثل ذلـك مـصدراً يـمكن املـسؤولـني الـتنفيذيـني مـن الـوصـول إلـى 
املـعلومـات فـي مـجال األعـمال واملـجاالت ذات الـصلة ومـوضـوعـات مـتعلقة 
بــــالــــقضايــــا املحــــلية واإلقــــليمية والــــتي قــــد ال يــــتم مــــناقشــــتها فــــي أي مــــن 
املــنشورات العربــية. وتهــدف الهــالل لــلمشاريــع مــن خــالل هــذه الشــراكــة 
إلـى سـد هـذه الـفجوة فـي املـعلومـات عـن طـريـق مجـلة مـرمـوقـة مـثل هـارفـرد 

بزنس ريفيو. 

يــمكنك االطــالع عــلى املــقال ”مــا الــذي يــمكن لــلذكــاء االصــطناعــي فــعله 
اليوم “ بالضغط هنا.

يــمنح االقــتصادي أيــضا لــقرائــه فــرصــة املــشاركــة فــي رســالــته اإلخــباريــة 
الشهرية والتي تلقي الضوء على أحدث األخبار واملقاالت.

لالشتراك يرجى الضغط هنا

ae.aliqtisadi.com 

رؤيتنا املؤسسية

جروثجيت كابيتال 
 أفيردا تنظف طرق دبي 

فـي أوائـل أغسـطس املـاضـي، حـصلت شـركـة أفـيردا -وهـي شـركـة عـاملـية إلدارة املخـلفات والـنفايـات-عـقًدا جـديـًدا لـتنظيف املـديـنة، تـضم مـناطـق املـزهـر، املـحيصنة، و نـد الحـمر فـي دبـي، وجـاء ذلـك مـن خـالل 
فــوز الشــركــة بــمناقــصة دولــية كــانــت قــد أطــلقتها بــلديــة دبــي فــي وقــت ســابــق. ومــنذ أكــتوبــر ٢٠١٦ أصــبح بــإمــكان ســكان هــذه املــناطــق مــالحــظة الــعمال بــلباســهم األزرق املــميز يــعملون عــلى تــنظيف الــطرق 

وجمع النفايات وإعادة تدوير اإللكترونيات الغير مرغوب بها.   

يمكنكم االطالع على دراسة حالة حول تنظيف أفيردا لطرق دبي هنا  

 مجالس املستقبل العاملية - املنتدى اإلقليمي ملبادرة بيرل واألمم املتحدة - سوبر ريتيرن الشرق األوسط
الفعاليات

اســتضافــت دبــي لــلمرة األولــى االجــتماع الــسنوي لشــبكة مــجالــس املســتقبل الــعاملــية الــتي تــشكلت فــي املــؤتــمر االقــتصادي الــعاملــي. وضــم االجــتماع ٧٠٠ مــديــر تــنفيذي ومــسؤول حــكومــي كــبير وخــبير 
اقـتصادي مـن حـول الـعالـم قـامـوا بـمناقـشة رؤى وأفـكار ملـعالـجة بـعض التحـديـات الـعاملـية واإلقـليمية والـصناعـية األكـثر أهـمية فـي الـعالـم ولـلمساعـدة فـي إعـداد الـحكومـات والشـركـات واملـجتمعات وصـول 

الثورة الصناعية الرابعة.  

وقد شارك الرئيس التنفيذي للهالل للمشاريع بدر جعفر كعضو في مجلس مستقبل املنظومة االنسانية.   

كما شارك توشار سنغفي، نائب الرئيس للتطوير املؤسسي واالستثمارات في الهالل للمشاريع، كعضو في مجلس مستقبل النمو االقتصادي والشمولية املجتمعية.   

وتـقوم مـجالـس املسـتقبل الـعاملـية بتحـديـد أجـندة اجـتماعـات «دافـوس» الـقادمـة، الـتي سـتضم أهـم 2000 شـخصية قـياديـة عـاملـية، وتـتناول االجـتماعـات الـسنويـة ملـجالـس املسـتقبل الـعاملـية الـثورة الـصناعـية 
الـرابـعة، وتسـتشرف مسـتقبلها فـي سـياق وضـع الحـلول، ملـعالـجة تحـديـاتـها املـختلفة، ومـواكـبة الـتغييرات املسـتقبلية املـتوقـعة عـلى مـختلف الـصعد، بـما فـي ذلـك الـتقدم الـتكنولـوجـي فـي مـختلف الـقطاعـات، 
والـتي تـشمل: مسـتقبل املـساعـدات اإلنـسانـية، واألمـن الـغذائـي، واالبـتكار وريـادة األعـمال، والـتجارة الـدولـية واالسـتثمار، إضـافـة إلـى مسـتقبل أمـن املـعلومـات، واإلنـترنـت، واملـدن، والـنقل، والـحوكـمة الـعاملـية، 
بــاإلضــافــة إلــى مســتقبل األمــن الــعاملــي، واإلنــتاج، والــثورة الــصناعــية الــرابــعة، والــذكــاء االصــطناعــي والــروبــوتــات، والــطاقــة، والــحوســبة، والــتعليم، والــتعزيــز البشــري، والــفضاء، والــبيئة، إلــى جــانــب مســتقبل 

التكنولوجيا الحيوية. 

  weforum.org للمزيد من املعومات حول مجالس املستقبل بمكنكم زيارة

رؤية الرئيس التنفيذي: فرص في الثورة الصناعية الرابعة 
بدر جعفر في مقابلة مع مجلة (ترندز)، عن الثورة الصناعية الرابعة، وكيف تؤثر على الشرق األوسط 

األسهم الخاصة: البقاء لألفضل 
مقال كتبه توشار سنغفي ملجلة بانكر الشرق األوسط

شــــارك تــــوشــــار ســــينفغاي، نــــائــــب رئــــيس شــــركــــة الهــــالل لــــلتطويــــر املــــؤســــسي واالســــتثمار فــــي املــــؤتــــمر 
الــسنوي الــعاشــر ســوبــر ريــترن الشــرق األوســط 2016 والــذي انــعقد فــي دبــي، بــاإلمــارات الــعربــية 

املتحدة. 

قـام املـؤتـمر الـسنوي بـمناقـشة األعـمال، واالقـتصادات،و االسـتثمارات، والـقطاع الـخاص ورأس املـال 
االستثماري. 

وفـي حـلقة نـقاش تـكلم تـوشـار سـينغفي بـخصوص إمـكانـيات االسـتثمار فـي األسـواق الـناشـئة، وأيـن 
يــقع الشــرق األوســط فــي نــطاق هــذه األســواق الــناشــئة، كــما شــارك رؤيــة الهــالل لــلمشاريــع اإليــجابــية 
حـــول األســـواق الـــناشـــئة، وكـــيف أنـــنا طـــورنـــا اســـتراتـــيجيتنا لـــالســـتثمار فـــي آســـيا وإفـــريـــقيا والشـــرق 
األوسط، والتي رغم العائدات املتوسطة اآلن، إال أنها تحمل عائدات كبيرة على املدى الطويل. 

حضر هذا املؤتمر مجموعة من أفضل الخبراء في مختلف تخصصات االستثمار. 

تمتلك الهالل للمشاريع أقلية مؤثرة في جاما للطيران

ه جاما % تد&%
ات من أسطول ويلز أب ال*( طا&9

غلفتينر أفضل مشغل موانئ في 2016 
جائزة "أفضل مشغل موانئ" خالل حفل توزيع جوائز سيتريد للقطاع البحري 2016

فـــازت "غـــلفتينر"، أكـــبر شـــركـــة خـــاصـــة مســـتقلة فـــي الـــعالـــم إلدارة املـــوانئ والـــتي تتخـــذ مـــن دولـــة اإلمـــارات مـــقراً لـــها، 
بــجائــزة "أفــضل مــشغل مــوانئ" خــالل حــفل تــوزيــع جــوائــز "ســيتريــد لــلقطاع البحــري 2016" فــي الشــرق األوســط 

وشبه القارة الهندية وأفريقيا. 

وكانت غلفتينر احدى املرشحني بني خمس شركات مشغلة للموانئ لهذه الجائزة. 

وشـــملت الـــعوامـــل الـــتي قـــيّمها خـــبراء لـــجنة الـــتحكيم كـــالً مـــن الـــجودة، ونـــماذج مـــلموســـة لـــالبـــتكار، وتحســـني الـــكفاءة، 
والــربــحية، واالســتثمار الــناجــح فــي عــمليات املــوانئ. وتحــظى هــذه الــجائــزة بــاحــترام كــبير فــي أوســاط قــطاع الــسفن، 
وقــد أخــذت الــجائــزة أيــضاً بــعني االعــتبار عــناصــر االلــتزام املســتمر بخــدمــة الــعمالء، والــتكالــيف والــكفاءة الــتشغيلية، 

واإلنجازات املميزة على صعيد السالمة والحفاظ على البيئة.  

وتهـدف جـوائـز "سـيتريـد لـلقطاع البحـري" الـتي تُـنظم لـعامـها الـرابـع عشـر إلـى تـكريـم أفـضل املـمارسـات املـتبعة، كـما 
تجمع بعضاً من أبرز خبراء قطاع السفن والقطاع البحري. 

   gulftainer.com ملعرفة املزيد عن غلفتينر يمكنكم زيارة

غلفتينر شركة تابعة للهالل للمشاريع

الهالل للمشاريع مساهم مؤسس في جروثجيت كابيتال.  تعد شركة أفيردا إحدى شركات جروثجيت.

إن التحـدي األكـبر أمـام الـحكومـات والشـركـات والـقائـمین عـلى الـتعلیم ھـو تـمكین جـیل الشـباب، 
ومـعظمھم مـن جـیل األلـفیة، مـن الـمھارات الـتي مـن شـأنـھا الـسماح لـلقوى الـعامـلة فـي الـعصر 
الـرقـمي بـأن تـكون وثـیقة الـصلة بـھ. مـا الـذي یـنبغي الـقیام بـھ مـن أجـل تسـریـع مـسار األمـور فـي 

ھذا االتجاه، برأیك؟  

أعـتقد أن أھـم الـمھارات ھـي الـمھارات الـشخصیة، مـثل حـّل الـمشكالت والـتفكیر الـنقدي واإلبـداع 
والـتعاطـف والـعالقـات اإلنـسانـیة وتـدرك مـعظم الـحكومـات والـقائـمین عـلى الـتعلیم أیـًضا أھـمیة 

  ."STEM" التعلیم القائم على برامج التفوق في العلوم

تـلك ھـي بـعض الـفرص المسـتقبلیة لـلتعلیم وتـلّقي الـعلم الـتي یـنبغي الـنظر فـیھا خـالل عـملیة صـنع 
الـقرار مـن أجـل سـیاسـات تـعلیمیة أفـضل عـلى الـمدى الـطویـل وإسـتراتـیجیات الـنھوض بـالـمھارات. 
لـیس فـقط بـالنسـبة لـجیل األلـفیة، ولـكن لجـمیع الـمھنیین الـذیـن یـجوبـون فـي الـفضاء الـتجاري الـمتغیر 

بغرض التطور والتكیف.  

إلى أین یتجھ القطاع الخاص؟  

یـتجھ الـقطاع الـخاص بـالـتأكـید نـحو الـمزیـد مـن الـمنافـسة، بـناًء عـلى جـدول أعـمال رقـمي یـمكنھ 
تـحفیز الـتفكیر الـربـحي واالبـتكاري. عـلى الـصعید الـعالـمي، تخـلق الشـركـات مـجاالت لـكبار 
مـوظـفي الـمعلومـات (CIO) وكـبار الـموظـفین الـرقـمیین (CDO) إلفـساح الـطریـق أمـام  الـتطور 
اإلسـتراتـیجي. وفـي بـعض الـحاالت، تـقوم الشـركـات بـتوظـیف كـبار الـموظـفین الـمطوریـن لـیكونـوا 
بـمثابـة عـوامـل مـساعـدة عـلى الـتمیز فـي سـوق إبـداعـي یخـّل بـالـنظام بـصورة ھـائـلة. وفـیما یـتعلق 
بــاالتــجاھــات المحــلیة، تــسعى كــل مــن الــحكومــات والــقطاع الــخاص إلــى أن یــتجاوزا حــدود 
ـریـن بـتقدیـم مـثال  الـتكنولـوجـیات الجـدیـدة، مـع تـطبیق blockchain والـطباعـة ثـالثـیة األبـعاد، مبشِّ

لما یمكن توقعھ في المستقبل القریب.  

برأیك، ما الذي ینبغي على شركات القطاع الخاص القیام بھ لمواكبة تلك الظروف المتغیرة؟  

أوالً وقـبل كـل شـيء، یـجب عـلى الـقطاع الـخاص تـكثیف جـھوده الـخاصـة بـتمكین الـقوى الـعامـلة 
ا.  لـدیـھ والـتأقـلم مـع الـتكنولـوجـیات الجـدیـدة، وبـشكل خـاص، تـجنُّب الـتكرار فـي عـالـم مـتقدم تـكنولـوجـّیً
ثـانـًیا، یـنبغي عـلى الشـركـات تـنفیذ مـمارسـات حـوكـمة قـویـة یـمكنھا الـمساعـدة عـلى مـواجـھة 
التحـدیـات الـتي مـن الـمتوقـع أن تـتزامـن مـع الـثورة الـصناعـیة الجـدیـدة، وذلـك مـن خـالل الـتغییر إلـى 

أنظمة المساءلة والشفافیة للحّد من اآلثار السلبیة للتكنولوجیا.  

بـاإلضـافـة إلـى ذلـك، سـوف یـكون الـقطاع الـخاص بـحاجـة إلـى الخـروج عـن حـدوده الـمعروفـة، مـن 
أجـل الـعثور عـلى الـتعاون الـھادف، خـاصـًة مـع الـطالب ورجـال األعـمال الـذیـن یسـتفیدون مـن 
ل الـتكنولـوجـي. وذلـك ال یـعود عـلى الشـركـات بـمنافـع مـتعلقة بـاإلیـرادات مـن حـیث الـمواھـب  الـتحوُّ
ك أوسـع مـجاالً نـحو االبـتكار، مـما یـمكنھ أن  الـماھـرة واألفـكار الـمربـحة فحسـب، لـكنھ یـسمح بتحـرُّ

یعود بالنفع على االقتصاد بصورتھ األكبر.  

ھل ستجعلنا الثورة الصناعیة الرابعة أكثر أم أقل سعادة؟  

أعـتقد بـصفة عـامـة أن الـثورة الـصناعـیة الـرابـعة سـوف تـقدم لـنا ذكـاًء مـضاعـفاً وراحـة ومـنتجات 
وخـدمـات عـالـیة الـجودة بـأسـعار مـعقولـة وحـیاة أطـول وأكـثر صـحة. فـبرغـم أن الـسعادة أمـر غـیر 
مـوضـوعـي ومـختلف اإلدراك بـاخـتالف الـمجتمعات والـثقافـات، فـإن الـقاسـم المشـترك بـین مـفاھـیمھا 
بـشكل عـام ھـو الـقدرة عـلى عـیش الـحیاة بـكل مـا فـي وسـع الـمرء. ومـن أجـل ذلـك، نـحن بـحاجـة إلـى 
جھـد عـالـمي مـتكامـل لـتوجـیھ نـتائـج ھـذه الـثورة الـصناعـیة الجـدیـدة لیشـتمل فـي تـأثـیره عـلى البشـر 

والكوكب واألرباح.  

أثـناء الـمضي قـدًمـا، مـا الـذي یـنبغي عـلى دول مجـلس الـتعاون الخـلیجي أن تـركـز عـلیھ، أي عـلى 
سبیل المثال، ھل ھو االبتكار أم ریادة األعمال، وما إلى ذلك؟  

أعـتقد أن الـثورة الـتكنولـوجـیة تـمنح مـنطقة الخـلیج فـرصـة ذھـبیة لـشغل دور أقـوى فـي االقـتصاد 
الـعالـمي. فـمن نـاحـیة، كـون الـغالـبیة الـعظمى لـسكان دول مجـلس الـتعاون الخـلیجي مـن الشـباب 
وباـلتـاليـ لدـیھـم قدـرة علـى التـكیف السرـیعـ معـ العـراقیـل التـكنولوـجیـة. باـإلضاـفةـ إلىـ ذلكـ، فإـننـا ال 
نـزال فـي حـالـة تـطور تـسمح لـنا بـاالنـطالق إلـى أحـدث الـتطورات مـباشـرًة، مـقارنـة مـع االقـتصادات 
الـمتقدمـة الـتي تـواجـھ التحـدي الـمتمثل فـي إعـادة تـأھـیل الـتكنولـوجـیات الجـدیـدة لـلعمل عـلى بـنیة 

تحتیة عّفى علیھا الزماُن. 

یـنبغي عـلى الـحكومـات والشـركـات فـي الـمنطقة االعـتراف بـالـھاویـة الـتي فـي انـتظارنـا فـي ھـذا 
ل. فـنحن بـحاجـة إلـى  الـصدد، واإلنـفاق بـغرض االسـتثمار فـي الحـلول الـتي یـمكنھا تسـریـع الـتحوُّ
خـلق نـظام بـیئي نـاشـئ، ال یـوفـر فـرًصـا جـدیـدة للشـباب فحسـب، ولـكن یـساعـدنـا عـلى صـنع 
الـمنتجات والـعالمـات الـتجاریـة الـتي یھـتم بـھا الـعالـم. ویـجب عـلینا تحسـین الجـذب االسـتثماري فـي 
الـمنطقة مـن خـالل الشـركـات الـتي تـمتلك قـدرات إبـداعـیة وأسـاسـیات مسـتدامـة لـلنمو واالزدھـار فـي 

ظل اقتصاد مليء بالتحدیات.  

فـي مـؤسـسة الھـالل لـلمشاریـع، عـلى سـبیل الـمثال، قـمنا بـتطویـر قـسم الھـالل لـلمشاریـع الـناشـئة فـي 
الھـالل لـلمشاریـع، وھـو حـاضـنة داخـلیة لـألعـمال الجـدیـدة الـتي تھـدف لـتطـویـر الـوعـي االجـتماعـي 
ا والـتي تـعمل عـلى تـغییر الـطریـقة الـتي یـتم الـنظر بـھا لـلعالـم  واألعـمال الـتجاریـة الـمشغلة تـكنولـوجـّیً
الـعربـي. وحـتى فـي أنـحاء مـنطقة الشـرق األوسـط وشـمال أفـریـقیا، ھـناك الـعدیـد مـن الـفرص 
لـتطویـر الـموھـبة واالبـتكار. ومـن األمـثلة عـلى ذلـك مـبادرة "Gaza Sky Geeks" لـدعـم 
المشـروعـات الـصغیرة، تـلك الـمؤسـسة الـتحفیزیـة الـمدارة بـواسـطة الـقطاع الـخاص؛ لـم تـنتج أفـكاًرا 
غـیر مسـبوقـة فحسـب، لـكنھا مـنحت األمـل لـمجتمع مـنكوب بـالـصراعـات مـن خـالل الـتكنولـوجـیا. 
الـیوم، یـتم تـبنِّي ھـذه االبـتكارات بـنجاح عـبر الحـدود، مـما یـثبت فـكرة أن الـتكنولـوجـیا یـمكنھا أن 

تكون بمثابة حلقة وصل محایدة كبرى حتى في أكثر البیئات صعوبة.  

كـیف سـتقوم الـثورة الـتكنولـوجـیة بـتحویـل اقـتصاد دول مجـلس الـتعاون الخـلیجي؟ وكـیف سـیكون 
تأثیر ذلك على النمو؟  

ل إلـى الـمدن الـذكـیة فـي الـمنطقة، تسـتمر الـحكومـات فـي سـعیھا إلنـشاء  فـي خـضم سـیاسـة الـتحوُّ
نـظام الـبنیة الـتحتیة الـفنیة بھـدف إمـكانـیة تـنفیذ الـتقنیات الـمتطورة. وقـد أدت الخـدمـات الـحكومـیة 
الـذكـیة فـي دولـة اإلمـارات الـعربـیة المتحـدة إلـى تـوصـیل الخـدمـات بـصورة أسـرع وأكـثر كـفاءة. 
فـمثال نجـد الخـدمـات الـخاصـة الـتي نشھـد تـطورھـا فـي الـطریـقة الـتي نـطلب بـھا سـیارات األجـرة أو 
الـطعام أو نحجـز غـرف الـفنادق إلـى الحـلول الـتي تـقدمـھا الـبنوك لـلعمالء وتسھـیلھم لـدفـع فـواتـیرنـا 

باستخدام الھواتف النقالة أو أجھزة الكمبیوتر المحمولة، إلخ.  

عـلینا أن نـدرك أن االھـتمام بـالـوسـائـط الـرقـمیة لـیس بـال أسـاس فـقد كـشفت دراسـة حـدیـثة أجـرتـھا 
شـركـة "Accenture" أن اإلبـداع فـي الـوسـائـل الـرقـمیة الـمتطورة سـتتمكن مـن تـعزیـز الـناتـج 
المحـلي اإلجـمالـي لـدولـة اإلمـارات بـمبلغ 13.8 مـلیار دوالر أمـریـكي بحـلول عـام 2020، وھـي 
قـفزة بنسـبة 2.8٪ عـن المسـتویـات الـحالـیة. وفـي الـمملكة الـعربـیة الـسعودیـة، یـقارب ھـذا الـمبلغ 
31.4 مـلیار دوالر أمـریـكي، بـقفزة فـي الـناتـج المحـلي اإلجـمالـي تـساوي 4.2٪، فـي حـین أنـھ مـن 
الـمرجـح أن تشھـد دولـة قـطر ارتـفاًعـا بنسـبة 3.3٪ فـي الـناتـج المحـلي اإلجـمالـي بـما یـعادل 7.8 

ملیار دوالر أمریكي. 

رغـم ذلـك، ومـن أجـل تـحقیق ھـذا الـنمو، یـجب عـلى ھـذه الـدول تـخصیص نسـبة 50٪ إلـى ٪80 
مـن الـجھود الـرقـمیة اإلضـافـیة مـن أجـل الـتطبیق الـمعِزز لـلتكنولـوجـیا الحـدیـثة مـثل الـحوسـبة 
الـسحابـیة وتحـلیالت الـبیانـات الـبرمـجیة، جـنًبا إلـى جـنب مـع اإلنـفاق عـلى االسـتثمار فـي الـمھارات 

الرقمیة واآللیات التحفیزیة بغرض خلق بیئة أفضل للتمكین الرقمي.  

ھـل تـقوم الشـركـات فـي الـمنطقة بـما یـكفي لـتزویـد الشـباب بـالـمھارات الـالزمـة مـن أجـل االسـتفادة 
ھ؟   من الثورة؟ وما ھي التحدیات التي ینطوي علیھا ھذا التوجُّ

فـي حـین تـوجـد حـركـة عـامـة لـلنھوض بـمھارات الشـباب فـي مـنطقة دول مجـلس الـتعاون الخـلیجي، 
ھـناك الـكثیر الـذي یـمكن تـقدیـمھ بـالـتأكـید. والحـل یـكمن فـي اسـتھداف الـبرامـج الـتي تـعالـج قـضایـا 
محـددة وفـریـدة مـن نـوعـھا فـي الـمنطقة، مـثل عـدم االھـتمام بـوظـائـف الـقطاع الـخاص بـین الـسكان 

المحلیین أو التفاوت المھول في الفرص المتاحة للنساء.  

وال یـعني ذلـك بـبساطـة الـتركـیز عـلى بـرامـج مـثل تـوطـین الـوظـائـف فـي الـمطلق إنـما یـجب أن یـكون 
ا.    ھناك حل أكثر شموالً ومصمم خصیًصا لذلك، ھنا یمكن للقطاع الخاص أن یلعب دوًرا مھّمً

مجلة هارفارد بيزنس ريفيو بالعربية 

 سوبر ريترن الشرق األوسط 
توشار سينغفي يتحدث عن األسواق الناشئة

قـامـت مـبادرة بـيرل، املـؤسـسة غـير الـربـحية الـرائـدة فـي مـنطقة الخـليج، والـتي تـعد الهـالل لـلمشاريـع شـريـك مـؤسـس لـها، بـاسـتضافـة املـنتدى اإلقـليمي الـثانـي حـول "تـطبيق االسـتدامـة: قـطاع األعـمال واألهـداف 
العاملية لألمم املتحدة" لعام 2016 في دبي. وقد أقيمت الفعالية تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة وتنمية املعرفة في اإلمارات والرئيس الفخري ملبادرة بيرل.  

  وفـــــي كـــــلمة تـــــرحـــــيبية، قـــــال بـــــدر جـــــعفر، الـــــرئـــــيس الـــــتنفيذي ملـــــؤســـــسة الهـــــالل لـــــلمشاريـــــع، 
ومـــؤســـس مـــبادرة بـــيرل: "نـــحن نـــقف عـــلى أعـــتاب ثـــورة صـــناعـــية رابـــعة لـــديـــها الـــقدرة عـــلى 
زيــــادة الــــتقدم البشــــري أضــــعافًــــا مــــضاعــــفة، وتــــحويــــل طــــابــــعنا االجــــتماعــــي واالقــــتصادي 
والـسياسـي لـألفـضل. هـذه الـطريـقة لرؤيـة الـعالـم ليسـت حـالـة مـن الـتفاؤل األعـمى. قـد أكـون 

متفائاًل،  لكنني لست أعمى.  

"إن الــتطرف الــعنيف الــذي تــؤجــجه الــطائــفية يــتغذى عــلى الشــباب الــذيــن يــشكلون النســبة 
األكـبر مـن الـسكان، والـذيـن تـعانـي نسـبة كـبيرة مـنهم مـن الـبطالـة أو الـبطالـة املـقنعة. ويهـدد 
اسـتقرار الـعديـد مـن املـجتمعات. فـعلى بُـعد سـاعـتني بـالـطائـرة مـن مـكانـنا هـذا الـيوم، هـناك 
أزمــة إنــسانــية مــتفاقــمة تســتفحل بســبب غــياب الــحوكــمة الــعاملــية، وســوف تــبقى فــي ذاكــرة 

األجيال القادمة.  

"لــقد أضــحت مــخاوف تــغيُّرات املــناخ والــعواقــب املــترتــبة عــلى تــأمــني املــاء والــطاقــة والــغذاء 
لـديـنا، تـلوح فـي األفـق أكـثر وضـوحًــــا يـومًـا بـعد يـوم. وكـذلـك تحـديـات حـوكـمة ثـورة الـتكنولـوجـيا 
بــما فــيها الجــرائــم الــحاســوبــية والــتغيرات الجــذريــة والســريــعة فــي طــبيعة الــعمل واملــهارات 
املــطلوبــة، إنــها أمــور بــدأنــا إدراكــها لــلتّو. ومــع ذلــك، فــإن األمــر الــذي لــيس هــناك أدنــى شــك 
فــي صــحته أن قــدرتــنا الجــماعــية عــلى الــتغلب عــلى التحــديــات الــتي نــواجــهها لــم تــكن يــومًــا 

أفضل من اآلن.”  

إن الهـــــدف مـــــن مـــــبادرة "بـــــيرل" هـــــو تـــــعزيـــــز ثـــــقافـــــة املـــــساءلـــــة والـــــشفافـــــية فـــــي 
املـــؤســـسات بـــاعـــتبارهـــا املحـــرك الـــرئـــيسي لـــلقدرة الـــتنافـــسية فـــي جـــميع أنـــحاء 

 .(UNGC) املنطقة، بالشراكة مع امليثاق العاملي لألمم املتحدة

وكـــــان هـــــذا املـــــنتدى بـــــمثابـــــة دعـــــوة نـــــاجـــــحة لـــــلمباشـــــرة فـــــي الـــــعمل، مـــــن خـــــالل 
تــشجيع الــعمل الــتعاونــي واالســتراتــيجي نــحو خــلق اقــتصادات مــتنوعــة وقــويــة 

وتنافسية. 

في سعيه نحو رفع مستوى الوعي حول التحديات التي يواجهها سوق العمل والفرص املتاحة، يكتب بدر جعفر، الرئيس التنفيذي في الهالل للمشاريع، في مدونته الخاصة 
حول مواضيع ذات صلة بريادة األعمال والحوكمة املؤسسية الرشيدة واالستدامة املؤسسية والنساء في العمل وسياسات الطاقة الذكية. لالطالع على املدونة، قم بزيارة 
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الـثورة الـصناعـیة الـرابـعة تـتقدم صـوبـنا بـالـفعل، لـكن ھـل نـحن مسـتعدون لـمواجـھة مـختلف 
المخاطر التي تمثلھا؟  

أعـتقد أنـھ مـن الـمھم أن نـرجـع خـطوة إلـى الـوراء ونـعترف بـأن الـثورة الـصناعـیة الـرابـعة عـالـمیة 
الـتأثـیر مـقارنـة بـالـقفزات الـصناعـیة األخـرى الـتي غـیَّرت الـعالـم فـي الـماضـي. ورغـم عـلمنا بـكمّ 
الـمخاطـر الـمرتـبطة بـھا مـن حـیث اآلثـار االجـتماعـیة واالقـتصادیـة والسـیاسـیة والـبیئیة، فـإنـني أرى 
فـي الـصورة األكـبر لـلفرصـة الـتي تـقدمـھا الـثورة الـصناعـیة الـرابـعة فـرصـة لخـلق عـالـم أكـثر 
اتـصاالً وكـفاءًة وتجـدًدا. إن الـمخاطـر الـتي نـواجـھھا فـي الـواقـع جـراء الـثورة الـصناعـیة الـرابـعة 
تـقترب مـن الـصورة السـلبیة فـقط بسـبب اسـتعدادنـا لـصیاغـة سـیاسـات مـخالـفة تـماًمـا لـألفـكار 
الـبدیھـیة. فـحین نجـد الـبلدان الـتي تـتشجع لـفھم الـتكنولـوجـیا الجـدیـدة والـتكیف مـعھا، بـدًءا مـن 
م، فھـي تحـمي نـفسھا بـاألسـاس مـن "خـطر"  مـحفظة blockchain حـتى السـیارات ذاتـیة الـتحكُّ
عـدم الـمحاولـة عـلى اإلطـالق. وكـما قـال "تـومـاس سـتیرنـز إلـیوت": "أولـئك الـذیـن سـوف 

یخاطرون بالسعي إلى آفاق بعیدة، ھم فقط َمن یمكنھم معرفة الحدود التي ُیمكن تجاوزھا".  

فـإذا نـظرتـم إلـى مـا ھـو أبـعد مـن عـقبات السـیاسـة والـقبول، فـإن الـقوانـین طـرق الـعمل الـمتعلقة 
بـاألسـواق الـناشـئة بـشكل خـاص، تشـیر إلـى مـؤشـرات مـلموسـة عـلى اسـتعدادھـا لـقبول الـتقنیات 
الھـّدامـة. وتـبیِّن األبـحاث أن االقـتصادات الـناشـئة ھـي األكـثر اسـتفادة مـن الـرقـمنة الـصناعـیة، جـنًبا 
إلـى جـنب مـع اقـتصادات آسـیا والـمحیط الـھادئ وأوروبـا والشـرق األوسـط وأفـریـقیا الـتي عـلى 
وشـك االسـتفادة مـن الـمكاسـب الـناتـجة عـن زیـادة الـكفاءة، مـقارنـة مـع الـمناطـق اإلقـلیمیة الـمتقدمـة 

مثل أمریكا.  

إن الـعلم قـد یـكون أو ال یـكون قـادًرا عـلى قـیاس الـمخاطـر، لـكن حـتى إذا كـانـت لـدیـنا تـقدیـرات 
لـلمخاطـر قـادرة عـلى تـمییز حجـم الخـطر الـذي یـجب أن نتحـملھ، إن وجـد، فـالـعلم وحـده لـیس 
قـادًرا عـلى تـقدیـم اإلجـابـة. إنـھ تـقییم أخـالقـي، نـحن بـحاجـة لـلقیام بـھ بـشكل جـماعـي. فـي نـھایـة 
الــمطاف، مــن السھــل إدراك أن الــفائــز الــحقیقي فــي ھــذه الــثورة ھــم الــمبادرون بــالــتطبیق 

والمخاطرون.  

كـما یـبدو أن قـادة السـیاسـة واألعـمال عـلى وشـك مـواجـھة الـثورة الـصناعـیة الـرابـعة، فـھم 
یـرددون صـدى مـخاوف عـدیـدة حـیال مـخاطـر الـرقـمنة. ھـل تـعتقد أن ھـذه الـمخاوف مـبررة؟ وإذا 

كانت اإلجابة بنعم، ما ھي أفضل السبل المتاحة لھم للتعامل مع ھذه المخاوف؟ 

مـن الـطبیعي أن یـكون االضـطراب فـي كـل صـوره مـدعـاة لـلقلق. نـتذكـر جـمیًعا مـشكلة Y2K الـتي 
ُتـعرف بـاسـم خـطأ األلـفیة، لـقد عـّرفـتھا مجـلة "تـایـم" كـواحـدة مـن أقـوى 10 نـبوءات شھـدھـا الـعالـم 
لـنھایـة الـقرن. وقـد أصـابـت الـحكومـات والشـركـات بـالـخوف الشـدیـد مـن كـارثـة وشـیكة ومـع ذلـك، 

كانوا على استعداد للمواجھة وھذا ما أحدث الفارق الفاصل.  

فـمن أجـل االسـتعداد لھـذه الـثورة، نـحن بـحاجـة إلـى تحسـین الـترابـط والـكفاءة والـتعاون واألھـم مـن 
ذلـك، االسـتثمار. إن ألـمانـیا، عـلى سـبیل الـمثال، تسـتثمر مـا یـزیـد عـلى 200 مـلیون یـورو لـتعزیـز 
االخـتالل الـتكنولـوجـي الـحالـي فـي أوسـاط الـحكومـة وشـركـات الـقطاع الـخاص وكـذلـك األوسـاط 
األكـادیـمیة. كـما یـعمل اتـحاد اإلنـترنـت الـصناعـي فـي الـوالیـات المتحـدة عـلى جـمع خـبرات 
شـركـات الـتكنولـوجـیا الـعالـمیة لـتعزیـز الـترابـط والـتشغیل الـمتبادل بـین اآلالت. ونـحن نـرى أن 
نـفس "الـقفزة الـنابـعة مـن الـثقة" یـتم الـقیام بـھا فـي الـصین حـیث تشـیر الـتقدیـرات إلـى نـمو الـرقـمنة 

الصناعیة بوتیرة ھائلة، مساھمًة بذلك في ازدیاد العائدات الرقمیة حتى عام 2020.  

جـنًبا إلـى جـنب مـع ھـذه الـتطورات، نـحن بـحاجـة أیـًضا إلـى أن نـكون عـلى وعـي بـاآلثـار الـمترتـبة 
عـلى السـیاسـات كـنتیجة لـلتكنولـوجـیا الجـدیـدة. ومـركـز الـثورة الـصناعـیة الـرابـعة الـذي تـم تـدشـینھ 
مـؤخـًرا، یـرمـز إلـى الـحاجـة الـملحة إلعـادة الـنظر فـي األنـظمة الـقائـمة وال سـیما الـنظر فـي قـواعـد 
االرتـباط الـمحیطة بـالمنجـزات؛ مـثل الـذكـاء االصـطناعـي أو تـكنولـوجـیا blockchain ال تـزال 

في الظل.  

نـحن نشھـد دخـول ھـذه الـتقنیات إلـى مـنطقة الشـرق األوسـط بـصورة كـبیرة، عـلى الـرغـم مـن أن 
غـیاب تـدابـیر اإلدارة الـرشـیدة تـتركـنا ُعـرضـة لـلضرر أكـثر مـن الـنفع. وبـالـتالـي تـلعب مـبادرة 
ا  "بـیرل"، مـن خـالل عـملھا عـلى تـعزیـز الـشفافـیة والـمساءلـة بـین الشـركـات فـي الخـلیج، دوًرا مـھّمً
فـي الحـّد مـن ھـذه الـمخاطـر. فـإلـى جـانـب غـالـبیة الشـركـات الـمملوكـة لـعائـالت فـي الـمنطقة والـكمّ 
الـھائـل مـن الـممتلكات الـمقرر انـتقالـھا مـن جـیل إلـى جـیل، نـحن بـحاجـة إلـى وضـع الـضوابـط 

والموازنات المناسبة من خالل تطبیق الحوكمة المستدامة.  

مـن الـمرجـح أن تتسـبب الـثورة الـصناعـیة الـرابـعة فـي تـعطیل واسـع الـمدى، لـیس فـقط ألنـماط 
األعـمال الـتجاریـة ولـكن  ألسـواق الـید الـعامـلة. بـرأیـك، مـا الـتغییرات الـمھاریـة ذات األھـمیة 

القصوى الجتیاز الصورة الجدیدة بنجاح؟  

إن سـبعة مـالیـین رقـم كـبیر، ویـنبغي أن یـكون بـمثابـة جـرس إنـذار لـلفت انـتباھـنا إلـى وظـائـف 
جـدیـدة ومجـموعـة مـن الـفرص الجـدیـدة الـتي سـیتم تـقدیـمھا لـألجـیال الـقادمـة. الـحقیقة أن أكـثر مـن 
ثـلث الـمھارات الـتي ُتـعتبر مـھمة الـیوم، لـن تـعد كـذلـك فـي غـضون خـمس سـنوات مـن اآلن، نـظًرا 
ألن الـقدرات التحـلیلیة والـتفكیر الـنقدي واإلبـداع والـمھارات االجـتماعـیة الـقویـة سـیكون لـھا 
األولـویـة. یـنبغي عـلى االقـتصادات الـعالـمیة اعـتبار ذلـك فـرصـة لـلنھوض بـمھارات الـقوى الـعامـلة 
الـحالـیة، بـالـتزامـن كـذلـك مـع تـوجـیھ الـموارد نـحو تـنمیة الـمواھـب الجـدیـدة. إن حـقیقة تـعثُّر الـثورة 
الـصناعـیة الـرابـعة بسـبب قـلة الـمھارات فـي الـسوق، تـوضـح أنـنا ال یـمكننا االكـتفاء بـامـتالك شـيء 
ل الـتكنولـوجـي الـناجـح مسـتحیل مـن دون الـتوظـیف الـواجـب لـلطاقـات  واحـد دون اآلخـر - فـالـتحوُّ

البشریة.  

یـنبغي الـبدء فـي ھـذه الـتدخـالت حـتى عـلى مسـتوى الـمدارس، مـن خـالل تـعزیـز الـدفـع نـحو الـبرامـج 
 ،"STEM" الـتعلیمیة لـلتفوق فـي الـعلوم والـتكنولـوجـیا والـھندسـة والـریـاضـیات الـتي تـعرف بـاسـم
فـضالً عـن االھـتمام بـالـفنون الـتطبیقیة والـتصمیم. إلـیك الـمدارس فـي إنجـلترا عـلى سـبیل الـمثال 
حـیث أصـبحت مـادة الـبرمـجة مـن الـمواد اإلجـباریـة فـي الـمناھـج الـدراسـیة واألطـفال الـذیـن ال تـزیـد 

أعمارھم عن خمس سنوات یدرسون كیفیة البرمجة.  

إنـھ تـحوٌل ھـائـل عـن مـعرفـتنا وإدراكـنا، وذلـك ھـو السـبب فـي حـاجـة الـحكومـات والشـركـات 
والـمؤسـسات األكـادیـمیة عـلى الـسواء إلـى تـشجیع اإلبـداع واالبـتكار الـذي یـمنح الـناس الـقدرة عـلى 

التقدم.  

لـقد أصـبح خـلق فـرص الـعمل ھـو الـشغل الـشاغـل لـلقیادات الـحكومـیة، فـي حـین أن الـتكنولـوجـیا تحـلّ 
محـل اإلنـسان فـي الـعمل. كـیف تـرى مسـتقبل الـجنس البشـري، فـي ظـل مـواجـھة مـعظم الـحكومـات 

لتحدي البطالة المتزایدة؟  

أنـا مـتفائـل حـیال ذلـك، فـالـیوم لـدیـنا إمـكانـیة لـلوصـول إلـى الـمزیـد مـن الـتقنیات والـمزیـد مـن األدوار 
أكـثر مـما كـنا نـمتلك فـي أي وقـت مـضى حـیث تـلعب الـتطورات الـتكنولـوجـیة مـنقطعة الـنظیر دوًرا فـي 
إعـادة تـعریـف الـصناعـات، كـما تـقوم بـتحویـل سـوق الـعمل وطـبیعة الـعمل كـما نـعرفـھما إلـى مـفاھـیم 
أخـرى، كـل ذلـك یـزیـد مـن ضـرورة الـخوض فـي الـقضایـا الـملّحة مـثل الـبطالـة. ومـن نـاحـیة أخـرى، 

تخلق فرًصا جدیدة ووظائف لم تكن موجودة من ِقبل. 

فـي الـماضـي، لـم یـتم تـوزیـع نـتائـج الـثورات الـصناعـیة بـالـتساوي طـوال الـوقـت. فـھناك أجـزاء مـن الـعالـم 
لـم تـنتفع مـن الـمزایـا الـمرتـبطة بـالـثورة الـصناعـیة حـتى اآلن. وھـناك مـا یـقرب مـن 1.2 مـلیار إنـسان 
ال یسـتطیعون الـحصول عـلى الـطاقـة بـطریـقة آمـنة و2.3 مـلیار آخـریـن لـیس لـدیـھم مـیاه نـظیفة 
وصـرف صـحي. وأكـثر مـن أربـعة مـلیارات لـیس لـدیـھم إمـكانـیة الـوصـول إلـى اإلنـترنـت. إن 
التطورات التكنولوجیة الالزمة للقضاء على األمراض أو إلضاءة الكوكب بأكملھ، موجودة الیوم.  

یـنبغي عـلى الـبلدان والشـركـات والـمؤسـسات وقـادة الـمجتمع الـمدنـي بـذل جھـد مـتماسـك والـقیام 
بـإجـراءات عـاجـلة مـن أجـل تـحقیق ذلـك عـلى نـطاق عـالـمي والـتأكـد مـن ازدیـاد تـوجـیھ مـثل ھـذه 
التـقنیات بصـورة مسـؤولةـ لتـحقیق الصـالحـ العـام. فنـحن بحـاجةـ إلىـ أن یكـون المستـقبل المـزدھرـ شاـمالً 
للجـمیع بـحیث ال یـترك أي شـخص خـلفھ. كـما أنـنا بـحاجـة إلـى أن نـحیا فـي إطـار مـوارد كـوكـبنا دون 

أن نشّكل المزید من الضغط على ثرواتنا.  

تــوشــار ســينفغاي، نــائــب الــرئــيس لــلتطويــر املؤســسي واالســتثمارات فــي شــركــة الهــالل لــلمشاريــع، يــقدم رؤيــته بــشأن كــيف يــمكن لشــركــات األســهم الــخاصــة الــحفاظ عــلى 
وجـودهـا واتـزانـها فـي بـيئة الـعمل املـتغيرة فـي دول مجـلس الـتعاون الخـليجي وذلـك مـن خـالل مـقال فـي مجـلة بـانـكر الشـرق األوسـط عـدد 188 ألكـتوبـر ٢٠١٦، تـمت تـرجـمته 

هنا. 

تــدخــل دول مجــلس الــتعاون الخــليجي اآلن مــرحــلة مــن الــتغيير وتــشير املــؤشــرات إلــى وجــود مجــموعــة ظــروف جــديــدة تــتعلق بــانــخفاض الــطلب عــلى الــنفط مــع تــوجــه لــلتحول الســتخدام مــصادر الــطاقــة 
املتجـددة مـما يـؤدي بـالـتالـي إلـى عـدم اسـتقرار سـعر الـنفط خـالل األعـوام املـقبلة. وفـي حـني نجـد هـذه االقـتصادات قـادرة عـلى تحـمل اآلثـار املـترتـبة عـلى انـخفاض سـعر الـنفط عـلى املـدى الـقصير مـن 
خــالل احــتياطــيات صــناديــق الــثروة الــسياديــة، فــالــحكومــات تــعمل بــشكل عــاجــل عــلى إيــجاد مــصادر دخــل بــديــلة. وبــشكل عــملي، نجــد الــسؤال الــذي يــطرح نــفسه اآلن هــو "كــيف يــمكن لــحكومــات مجــلس 
الــتعاون الخــليجي أن تســتمر فــي بــناء مســتقبل اقــتصادي مــزدهــر ومســتدام خــالل رحــلة الــتحول مــن اعــتمادهــا عــلى الــنفط كــمصدر أســاســي لــلدخــل إلــى مــصادر بــديــلة؟". هــنا تــتوفــر فــرصــة مــباشــرة 

للقطاع الخاص كي يلحق برَْكب التغيير ويحقق استفادة كبيرة من املناخ االستثماري املتنامي في املنطقة. 

طـبًقا لـتقريـر جـمعية الشـرق األوسـط لـألسـهم الـخاصـة ورأس املـال االسـتثماري، فـإن عـام 2015 شهـد نـمًوا مـلحوظًا فـي عـدد االسـتثمارات فـبعد تـسجيل 72 عـملية فـي عـام 2014 شهـد عـام 2015 
تـسجيل 275 عـملية. أمـا فـي عـام 2016، فـلقد واجهـت شـركـات االسـتثمار الـخاصـة حـتى اآلن الـعديـد مـن التحـديـات وكـذلـك الـفرص املـميزة نـتيجة تـحول املـناخ االقـتصادي. واآلن، فـإن املـجال األكـثر 
ربـًحا لشـركـات االسـتثمار الـخاصـة فـي دول مجـلس الـتعاون الخـليجي هـو مـجال الـقطاعـات الـحيويـة. مـن قـطاع السـلع االسـتهالكـية سهـلة الـنقل وحـتى الـقطاعـات الـتي تـضم الـرعـايـة الـصحية، الـعقارات 
والــتعليم وكــافــة الــقطاعــات املــرتــبطة بــالــنمو الــسكانــي واالحــتياج الــدائــم للســلع والخــدمــات. هــناك نــمو كــبير فــي مــجال االســتثمارات الــتكنولــوجــية مــع عــدد مــن الــصفقات يــزيــد لــثالثــة أضــعاف بــدفــع مــن 

التكنولوجيا املتطورة وبيئة األعمال التي تمثل عنصر جذب للمستثمرين. 

عـالوة عـلى ذلـك، ومـع مـساعـي اإلصـالحـات الـحكومـية املـالئـمة وتـذلـيل الـعوائـق أمـام دخـول الـسوق، فـإن شـركـات االسـتثمار الـخاصـة تـبحث عـن الـدخـول ملـجال الـصناعـات ذات إمـكانـيات الـنمو الـكبيرة مـثل 
مـجاالت الـبنية الـتحتية لـقطاع الـنقل وتـكنولـوجـيا االتـصاالت واملـعلومـات والخـدمـات املـالـية والـتصنيع. وكـأي مـراقـب ملـجال األسـهم الـخاصـة سـأوافـق عـلى أن هـذه الـقطاعـات مـربـحة فـقط بـقدر الـقيمة الـتي 
يــمتلكها املســتثمرون. فــقد أصــبح مــبدأ تــولــيد الــقيمة أمــرًا مــقدسًــــــا يحــظر املــساس بــه خــصوصــاً بــاتــجاه قــوى الــسوق الجــديــدة ومــنها عــلى ســبيل املــثال عــناصــر تــباطــؤ الــنمو االقــتصادي، والتشــديــد عــلى 

األسواق االئتمانية وتعزيز الصناعة.  

فــقد انتهــت مــرحــلة قــدرة شــركــات االســتثمار الــخاصــة عــلى تــولــيد الــقيمة بــبساطــة مــن خــالل املــوازنــات املــتعددة واالقــتراض. ونــتيجة لهــذا، يــأتــي عــامــل تــطويــر الــعمليات، ســواء عــلى مســتوى املــدفــوعــات أو 
الـدخـل للشـركـات االسـتثماريـة لـيصبح املـصدر الـرئـيسي لـتولـيد الـقيمة. وهـذا يـرتـبط فـقط بـإطـار الـتنوع والـتغيير فـي دول مجـلس الـتعاون الخـليجي، حـيث يـتأثـر تـولـيد الـقيمة بـعوامـل تـشمل االنـتشار الـكبير 

للشركات العائلية والتي تتحكم في العديد من النطاقات الفريدة في حركة سوق األعمال وتحديد مدى تدخل الدولة وعوامل أخرى تحدث باملنطقة. 

ونــتيجة لــذلــك، ومــع عــدم وجــود مــنهج لــلتقسيم الــعادل يــمكن تــطبيقه لــتحقيق الــتكافــؤ االســتثماري، فــإن شــركــات االســتثمار الــخاصــة تــواجــه نــماذج مــتنوعــة تــم تحــديــدهــا بــواســطة اإلســتراتــيجية الــداخــلية 
للقيمة التنفيذية املوضوعة بواسطة الشركات. وبالتالي فالسؤال املطروح كيف يمكن للشركات ومجموعات إدارة االستثمارات النجاح في توليد القيمة من داخل إستراتيجيات استثمار مختلفة؟ 

تحصل شركات االستثمار الخاصة عادة على العائدات من خالل 3 طرق هم: الهندسة املالية، الهندسة التشغيلية، هندسة اإلدارة. 

الهندسة املالية 

تـشمل الـهندسـة املـالـية عـدًدا مـن اإلسـتراتـيجيات املـختلفة، بـما فـيها اسـتخدام الـديـن واالقـتراض لـتمويـل االسـتثمار وتـغيير الـهيكل الـرئـيسي للشـركـات املُسـتثمر فـيها بـاإلضـافـة إلـى الـتعامـل بحـرص وحـذر 
وتــخفيف األعــباء الــضريــبية. أمــا الــتطبيق الــصحيح لــلهندســة املــالــية فــيجب أن يــدعــم الــتنمية الــفعالــة وتــوســيع نــطاق فــرص الشــركــات املــحافــظة مــن خــالل: الــتوســع الــجغرافــي واالســتحواذ عــلى اإلدارات 
وحـتى بـالـحصول عـلى حـصص أربـاح مـن املـالك مـن خـالل تـسويـات قـانـونـية. غـير أنـه فـي أعـقاب األزمـة املـالـية وبـالـرغـم مـن انـخفاض أسـعار الـفائـدة، فـإن الـقيود الـتنظيمية عـلى اإلقـراض أدت إلـى جـفاف 

التمويل املصرفي لعمليات االستحواذ املدعومة باالقتراض. 

وهــناك املــوازنــة املــتعددة الــتي تــعتبر وســيلة شــائــعة االســتخدام لــتولــيد الــقيمة بــواســطة شــركــات االســتثمار الــخاصــة، قــد أصــبح اســتخدامــها يــمثل تحــديًــا كــبيرًا فــي ظــل ارتــفاع الــقيمة املــضاعــفة وتــغذيــها 
املـنافـسة املـحتدمـة الـناجـمة عـن املسـتويـات الـعالـية للحـرص الشـديـد فـي املـعامـالت. فـمتوسـط الـقيمة املـضاعـفة للشـركـات لـالسـتحواذ فـي خـالل الـفترة مـن 2010 وحـتى 2015 بـلغ 10.6 مـقارنـة ب 8.9 
فـي الـسنوات الخـمس األسـبق، لـذا فـإن شـعار "بـيع أقـل، شـراء أكـثر" أصـبح أصـعب فـي الـتحقيق. لـذلـك، فـقد تـضاءل تـأثـير الـهندسـة املـالـية عـلى إجـمالـي الـعائـدات وعـمليات تـولـيد الـقيمة بـشكل كـبير 

على مر األعوام القليلة املاضية مع استمرار انخفاض مستويات اإلقراض واألقساط التأمينية العالية ومن املتوقع أن يستمر هذا االتجاه ملدى غير طويل. 

عـلى الـصعيد اإلقـليمي، فـإن مـنح الـقروض لـم يـكن مـتاحًــــا عـلى نـطاق واسـع خـالل الـتعامـالت. فنجـد أن الـهندسـة الـتشغيلية، وهـندسـة اإلدارة يـظالن املـفاتـيح األسـاسـية لـتولـيد الـقيمة فـي مـنطقة الشـرق 
األوسـط. ومـع وجـود أكـثر مـن 85 % مـن حجـم األعـمال فـي املـنطقة مـملوك لـعائـالت، فـهناك نسـبة أقـل مـن األعـمال مـتاحـة مـما يـؤدي إلـى إضـعاف رأس املـال الـدخـيل وتـقليل قـدرتـه عـلى الـتواجـد واالنـتشار 
فــي الــسوق. وهــذا األمــر يــتضاعــف مــع ازديــاد الــفجوة فــي الــتوقــعات الــتقييمية، مــما يــؤدي إلــى املــزيــد مــن الحــذر وتــنفيذ عــدد أقــل مــن الــصفقات يــصاحــبه ارتــفاع فــي أســعار األصــول وبــالــتالــي تــضاؤل 

فرص توليد القيمة من خالل التوسع املتعدد. 

الهندسة التشغيلية  

تـعمل الـهندسـة الـتشغيلية عـلى تـعزيـز الـقيمة األسـاسـية لـألعـمال، كـما تـنعكس عـلى نـمو األربـاح. وهـذا يـمكن تـحقيقه مـن خـالل اإلدارة االحـترافـية والـتشجيع عـلى مـمارسـات أفـضل والـنجاح فـي الـوصـول 
لألسواق الجديدة وتوسيع نطاق انتشار األعمال، ترشيد اإلجراءات وخلق ترشيد للتكاليف. 

وبــالــرغــم مــن ذلــك، فــإن الــتركــيز املســتمر عــلى خــفض الــتكالــيف نــتيجة األزمــة املــالــية يــجعل الشــركــات أقــل حجــًما وثــقاًل مــما يــعني عــدًدا أقــل مــن "املــكاســب الســريــعة" املــتوفــرة لتحســني تــشغيل األربــاح 
الــصافــية. وكــنتيجة لهــذا، فــإن الــقدرة عــلى تــولــيد الــقيمة الــتشغيلية ســتعتمد بــشكل أكــبر عــلى قــدرة الشــركــة عــلى تــطويــر وتــنمية حجــم األعــمال وتحســني واجهــتها فــي ســوق األوراق املــالــية. ولــتحقيق هــذه 
املــهمة، فــإن شــركــات االســتثمار الــخاصــة تــتبع مجــموعــة مــتنوعــة مــن نــماذج الــتشغيل، بــدًءا مــن بــناء الــقدرة الــداخــلية لــلتشغيل إمــا بــواســطة إدخــال شــركــاء تــشغيل فــي الــصورة أو عــبر بــناء فــريــق تــشغيل 

كامل بخبرات فنية محددة داخل الشركة؛ أو عن طريق االعتماد على شبكة من املستشارين الخارجيني لتوفير القيادة القادرة على توليد القيمة التشغيلية. 

ونـظرًا لـلتوقـعات املـرتـقبة لـلنمو االقـتصادي الـعاملـي، فـإن تـحقيق تـراكـم الـقيمة مـن خـالل الـهندسـة الـتشغيلية أصـبح يـمثل تحـديًـا كـبيرًا. فـفي دراسـة ملجـموعـة بـوسـطن االسـتشاريـة تـمت اإلشـارة إلـى أنـه 
لـكي يـمتلك مسـتثمر مـا مـعدل عـائـد داخـلي قـدره 2 % فـي الـوضـع الـحالـي لـلسوق، فـإن حجـم األعـمال يـجب أن يـصل إلـى مـعدل نـمو سـنوي فـي األربـاح 11 % قـبل خـصم الـفوائـد والـضرائـب والـهالـك 
مـن األصـول. الـنجاح فـي تـولـيد الـقيمة الـتشغيلية مـن خـالل هـذا الـنهج يـتطلب أيـًضا نـوعًــا جـديـًدا مـن الشـراكـة بـني الشـركـاء/املسـتثمريـن والـقائـمني عـلى الـتشغيل وإدارة الشـركـة، األمـر الـذي سـيؤدي إلـى 

زيادة االحترافية وخلق أساليب جديدة للتعاون املشترك، مع وجود املزيد من الوضوح في األدوار واملسؤوليات. 

هندسة اإلدارة 

هـندسـة اإلدارة لـها نـفس الـقدر مـن األهـمية وتـشمل تحسـني األداء اإلداري للشـركـة وتـعزيـز ودعـم إدارة الشـركـة مـن خـالل املـشاركـة الـفعالـة وتـوفـير أداء أفـضل عـلى املـدى الـطويـل. وتـشمل خـطوات إنـجاح 
هـندسـة اإلدارة عـدة طـرق مـنها: إنـشاء مجـلس إدارة قـوي ومسـتقل مـدعـم بـهيكل مـن الـلجان الـقويـة وضـمان الـشفافـية والسـلوك األخـالقـي والـنزاهـة، واألهـم مـن ذلـك، اسـتحداث خـطط وبـرامـج تـحفيزيـة 

فعالة من خالل امتيازات في األسهم والعوامل األخرى املتصلة باألداء لضمان التوافق الكامل ولتستخدم كأداة تحفيز لإلدارة على تحقيق األهداف طويلة األمد. 

وبــينما ال تــعطي الشــركــات أولــويــة لــتشكيل اإلدارات، هــناك عــناصــر يــنبغي أن تــوضــع فــي الحســبان وتــتصدر قــائــمة األولــويــات لــعدة أســباب. أوالً، مــن خــالل ضــمان الــشفافــية وقــنوات االتــصال املــفتوحــة 
والنزاهة، ستصبح الشركة أكثر جذبًا للمستثمرين وتصبح أكثر مدعاة للثقة في السوق املالي. 

ثـانـيًا، تـؤدي الـشفافـية إلـى الـتخفيف مـن حـدة املـخاطـرة ويـمكن أن تـصبح هـي الخـط الـفاصـل بـني نـجاح وفشـل األعـمال، كـما أنـها تسـد الـطريـق أمـام الـغش والـتالعـب وتـحافـظ عـلى قـيمة األصـول فـي 
األعـمال الـساريـة. كـما يـؤدي الـهيكل اإلداري الـجيد إلـى مـزيـد مـن الـتنظيم الـفعال وانـخفاض الـتكالـيف املـالـية وتـوزيـع أفـضل لـألصـول وتحسـني الـكفاءة بـشكل أكـبر. فـي حـني يـؤدي خـلق تـأثـير الـثقافـة 
املؤسسية الهيكلية من أعلى إلى أسفل إلى أن تصبح الشركة أكثر قوة ورسوًخا بمرور الوقت، وفي الوقت نفسه يُعّلم ذلك جيل الشباب أهمية الثقة كعامل أساسي في النجاح في عالم األعمال. 

وفـــيما يـــخص كـــيفية الـــتنفيذ الـــناجـــح إلدارة الشـــركـــات، فـــإن التحـــدي األكـــبر فـــي دول مجـــلس الـــتعاون الخـــليجي هـــو الـــبنية الـــتحتية لـــسوق األعـــمال الـــتي تـــعانـــي مـــن ضـــعف فـــي الـــنمو، كـــذلـــك األوضـــاع 
الــقانــونــية لــلتعامــالت املــالــية، األمــر الــذي يــؤدي إلــى إعــاقــة وتــقويــض تــنفيذ الــعقود والــصفقات. ونجــد أنــه بســبب الــخبرة املحــدودة فــي الــتعامــل مــع األســهم الــتعويــضية فــي املــنطقة، والــضرائــب الــتراكــمية 
املــعقدة فــي بــعض املــناطــق بــجانــب غــياب األســواق الــكبيرة لــألمــوال الــسائــلة الــتي تــعمل عــلى وضــع تــقييم تــقريــبي لــلصكوك، فــإن هــذه األنــظمة الــتعويــضية ال تحــظى بــشعبية. كــما أن املــديــريــن يــفضلون 
املـــكافـــآت املـــاديـــة عـــلى املـــدى الـــقصير، مـــما يـــجعل الـــبرامـــج الـــتحفيزيـــة لـــهم واملـــرتـــبطة بـــاألهـــداف عـــلى املـــدى الـــطويـــل أمـــرًا صـــعب الـــقبول والـــتنفيذ. عـــالوة عـــلى ذلـــك، فـــقد خـــفضت وكـــالـــة مـــوديـــز لخـــدمـــات 
االســتثمار الــعاملــي الــتصنيفات االئــتمانــية لــثالث مــن ســت دول أعــضاء فــي مجــلس الــتعاون الخــليجي مــما عــكس عــدم وضــوح وتــشوش بــخصوص تــفاصــيل و/أو مــخاطــر الــتنفيذ والــتوســع فــي األعــمال 

وذلك يأتي نتيجة ألزمة أسعار النفط؛ كل هذه األمور تَزيد التأكيد على ضرورة قيام املؤسسات بوضع أمر تشكيل إدارة الشركات على قائمة أولوياتها. 

مواكبة السوق 

تـعد ثـقافـة األعـمال فـي دول مجـلس الـتعاون الخـليجي أمـرًا بـالـغ األهـمية ملسـتقبل قـطاع االسـتثمار الـخاص. ولـعل أحـد الـجوانـب املـهمة الـتي يـجب أن تـوضـع فـي االعـتبار هـو سـيطرة الـعائـالت عـلى سـير 
األعــمال فــي املــنطقة. فــبينما ســتنقل الــعديــد مــن هــذه األعــمال فــي وقــت قــريــب لــلجيل الــقادم، يــمكن أن يــؤدي االنــخفاض الــحالــي فــي أســعار الــنفط إلــى بــيع نســبة محــددة مــن هــذه الشــركــات بــاعــتبار أن 
بــعض الــعائــالت تــفضل األصــول الــسائــلة. وإذا كــان هــذا هــو الــحال، فــيمكن لشــركــات االســتثمار الــخاصــة أن تنتهــز الــفرصــة لــلحصول عــلى أســهم وحــصص فــي هــذه األســواق الــتي لــم يــكن مُـــمكن لــها 

الدخول فيها من ِقبل بسبب سيطرة الشركات العائلية. 

وبسـبب تـعقيد عـملية االنـتقال مـن الـهندسـة املـالـية إلـى تحسـني الـتشغيل والـهندسـة اإلداريـة الـفعالـة فـي تـولـيد الـقيمة يـتطلب مـن الشـركـات أن تـتكيف مـع الـبيئة املـتغيرة لـلسوق، مـع تـطويـر عـمليات اإلدارة 
بــشكل أكــثر احــترافــية وتــغيير املــمارســات الــتي لــم تــعد فــعالــة. ألن الشــركــات الــتي ســتكون قــادرة عــلى االنــتقال الســريــع والــفعال مــن نــمط الــتفكير كــوكــالء مشــتريــات لــيصبحوا مــنفذيــن فــاعــلني فــي تــولــيد 

القيمة سيكونون قادرين على إطالق العنان ألعمالهم ونشاطاتهم وذلك هو الحد الفاصل بني الرابحني والخاسرين. 

 تم نشر هذا املقال باالنجليزية في مجلة بانكرز الشرق األوسط، العدد 188، أكتوبر 2016 

إيان رولينسون، املدير التجاري ملجموعة غلفتينر، يستلم الجائزة عن الشركة

صورة للعاملني في أفيردا. (مصدر الصورة: موقع أفيردا)

من اليمني إلى اليسار: سعادة عبداهلل بن حمد العطية، سمو الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، بدر جعفر، 
كارال كوفل، سير مارك مودي-ستيورت

إلـــى الـــيسار: "وعـــد األعـــمال". أطـــلقت مـــبادرة بـــيرل "تعهـــد قـــطاع األعـــمال“ خـــالل 
املـنتدى، والـذي وقـع عـليه 166 قـادة األعـمال فـي الخـليج خـالل املـنتدى. ويـعد هـذا 

التعهد بمثابة التزام ودليل نحو النمو املسؤول للقطاع الخاص.

توشار سنغفي يتحدث في حلقة النقاش حول األسواق الناشئة

املؤتمر االقتصادي العاملي - االجتماع السنوي ملجالس املستقبل العاملية
الهالل للمشاريع تشارك في االجتماع السنوي 

الهالل للمشاريع شريك مؤسس في مبادرة بيرل

«الدورة الثانية من املنتدى اإلقليمي ملبادرة بيرل واألمم املتحدة»
تطبيق االستدامة: قطاع األعمال وأهداف التنمية املستدامة 

شهـــدت الشـــركـــة الـــناشـــئة littleBits الـــصانـــعة لـــوحـــدات بـــناء إلـــكترونـــية سهـــلة االســـتخدام تـــمكن أي شـــخص مـــن بـــناء 
اخــتراعــات إلــكترونــية، أكــبر تــوســع فــي الــواليــات املتحــدة وفــي الــعالــم هــذا الــعام، مــع تــوفــر مــنتجات مــترجــمة إلــى 8 لــغات 

جديدة: الفرنسية، الفرنسية الكندية، اإليطالية، اإلسبانية، الهولندية والكورية والصينية واليابانية. 

فــفي الــواليــات املتحــدة أصــبحت مــنتجات littleBits مــتاحــة لــلبيع فــي مــعظم املــراكــز الــتجاريــة الــكبرى ك بســت بــاي و 
مــايــكروســوفــت ســتورز، ومــايــسيز، وفــروع مــختارة ملــحالت تــارغــت، كــما تــتوفــر فــي بــارنــز آنــد نــوبــل وفــي مــاربــلز ذا بــريــن 

ستور. 

كـما قـامـت  littleBits الـتي يـقع مـوقـعها فـي نـيويـورك بـتوسـعة شـبكة الـتوزيـع لـتشمل املـملكة املتحـدة واإلمـارات الـعربـية 
املتحـــدة، وقـــطر، وجـــنوب أفـــريـــقيا، واألرجـــنتني، وبـــولـــندا، وايـــطالـــيا، وفـــرنـــسا، وهـــولـــندا، واســـبانـــيا، واملـــكسيك، وتـــشيلي، 
والـصني وكـندا، وغـيرهـا،وذلـك بـالـتعوان مـع الشـركـاء فـي قـطاعـات تـجارة التجـزئـة والـتعليم و الـتجارة اإللـكترونـية. ويـشمل 
شــــركــــاء التجــــزئــــة الــــدولــــيني الجــــدد: هــــارودز وMaplin فــــي املــــملكة املتحــــدة، اســــترالــــيان جــــيوغــــرافــــيك، ومــــايــــكروســــوفــــت 

أستراليا، CoolBlue في هولندا، فيرجن ميغاستور وGeekExpress في لبنان، ومتجر أمازون أوروبا.  

تــصنع littleBits وحــدات بــناء إلــكترونــية سهــلة االســتخدام ومــمتعة تــمكن أي شــخص مــن بــناء اخــتراعــات إلــكترونــية ال 
حـصر لـها. وحـدات الـبناء أو املـكعبات اإللـكترونـية املـلونـة تـلتصق مـعاً مـغناطـيسيا ويـمكن تـركـيبها بـطرق مـختلفة وتـشجع 

حب االختراع لدى األطفال. أسست الشركة آية بدير، خريجة جامعتي MIT والجامعة األمريكية في بيروت. 

وكـــانـــت قـــد تـــلقت littleBits خـــالل يـــونـــيو ٢٠١٥ تـــمويـــالً بـــلغ ٤٤،٢ مـــليون دوالٍر أمـــيركـــي فـــي ســـلسة تـــمويـــل B قـــادتـــها 
TDF Growth (التي تشمل استثماراتها Tesla وSpaceX و Box). وضم ائتالف املستثمرين 

  .Grishin Robotics و ومضة كابيتال و Morgan Stanley Alternative Investment Partners

للمزيد من املعلومات حول littleBits وأماكن البيع القريبة منك يمكنكم زيارة 
  littlebits.cc

 الهالل للمشاريع شريك محدود في ومضة مينا فينتشرز ١
 . Brian Klutch الصورة من .littleBits في الصورة: آية بدير، مؤسسة ورئيسة

مـــن مـــنطلق إيـــمانـــنا بـــضرورة دعـــم ريـــادة األعـــمال وتـــشجيع الشـــباب ورفـــد طـــاقـــاتـــهم 
الـعربـي بـأدوات تـمكنهم مـن صـقل قـدراتـهم، أتـت مـشاركـة املـديـر الـتنفيذي فـي الهـالل 
لـلمشاريـع نـيراج أغـروال فـي مـسابـقة انـجاز الـعرب اإلقـليمية الـسنويـة للشـباب رائـدي 
األعــــمال فــــي لــــجنة الــــتحكيم، وذلــــك فــــي الــــدورة الــــسنويــــة الــــعاشــــرة الــــتي أقــــيمت فــــي 

البحرين تحت رعاية سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة. 

وأتـت الـدورة الـعاشـرة لـلمسابـقة بـعد اسـتكمال جـوالت املـسابـقات الـفرديـة عـلى مسـتوى 
الـــــدول واخـــــتتام ســـــتة أشهـــــر مـــــن الـــــتدريـــــب عـــــلى الـــــجاهـــــزيـــــة لـــــلعمل ومـــــبادئ املـــــالـــــية 
األســاســية وريــادة األعــمال اســتناداً إلــى بــرنــامــج الشــركــات املــتميز عــاملــياً مــن مــنظمة 

إنجاز العرب. 

تــم مــنح مــوظــفي الهــالل لــلمشاريــع وعــائــالتــهم فــرصــة املــشاركــة فــي تحــدي الــوشــق، وهــو مــغامــرة فــريــدة لــلمشي 
فـــي الصحـــراء ملـــسافـــة 15 كـــم حـــيث تـــتبعوا الـــقمر والـــنجوم لـــالهـــتداء إلـــى طـــريـــقهم فـــي الصحـــراء الـــواســـعة. 
ويـــختبر هـــذا التحـــدي قـــوة التحـــمل لـــدي املـــشاركـــني ويـــمنحهم تجـــربـــة فـــريـــدة يـــكتشفوا جـــمال الصحـــراء ولـــتعلم 
املـزيـد عـن الـبيئة الـطبيعة لـدولـة اإلمـارات. تـأتـي هـذه الـفعالـية دعـما وتـكريـما لجـمعية اإلمـارات لـلحياة الـفطريـة  
بـالـتعاون مـع الـصندوق الـعاملـي ملـا أنجـزتـه فـي حـمايـة الـطبيعة الـبريـة، إذ عـادت جـميع األربـاح عـن هـذه الـرحـلة 

إلى برنامج املحافظة على الحياة البرية التي تنفذه الجمعية. 

نيراج أغروال في لجنة التحكيم

 املشاركون في حفل توزيع الجوائز

وقــد عــرض عشــرون فــريــقاً مــن البحــريــن واإلمــارات الــعربــية املتحــدة وعُـــمان والــكويــت واملــملكة الــعربــية الــسعوديــة وقــطر وفلســطني ولــبنان ومــصر 
واملـغرب والجـزائـر وتـونـس والـباكسـتان مـهاراتـهم فـي مـجاالت األعـمال واملـعرفـة املـالـية ودعـم الـتسويـق ودراسـات الجـدوى أمـام لـجنة مـن الـحكام 
املــتميزيــن هــم: الــسيد رمــزي عــبد الــجابــر (انفســت كــورب بــانــك) والــسيد فــاضــل األنــصاري (شــركــة الــصناعــات الــبتروكــيماويــة الخــليجية (جــيبك) 
والـدكـتور عـبد املـلك الـجابـر (بـيبرز انـد روجـرز جـروب (Teletech ) والـسيدة مـريـم فـرج (ام بـي سـي جـروب)، الـسيد بـشار الـقاضـي (هـيل آنـد 
نــولــتون ســتراتــيجيز) والــسيد مــازن مــناع (كــريــدت اجــريــكول ســي أي بــي CIB) والــدكــتور عــبداهلل بــدر الــسادة (تــمكني) والــسيد ســيورد لــينارت 
(جــي بــي مــورجــن) والــسيد نــيراج اجــراوال (مجــموعــة الهــالل) وعــمر بــنيس (كــوكــا كــوال) والــسيدة نــادرة أبــو عــلي (ســيتي بــنك) والــسيد محــمد 

زورت (فيديكس)، والسيد كمال نجار (فيديكس).

سعد عبداهلل من الهالل للمشاريع مع ابنه قبل البدء بالرحلة وقت الغروب في صحراء الرزين

  injazalarab.org للمزيد من املعلومات حول الجائزة يمكنكم زيارة

 uae.panda.org للمزيد من املعلومات حول جمعية اإلمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع الصندوق العاملي يمكنكم زيارة

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

 النشرة الدورية
 العدد السابع عشر: ديسمبر ٢٠١٦

  

األخبار التشغيلية
الهالل للمشاريع - غلفتينر - جاما للطيران 

التقرير السنوي (فن األداء) ٢٠١٥  تقرير االستدامة (أسس العمل) ٢٠١٥ 

اطلع على التقرير اطلع على التقرير

يــسعدنــا فــي الهــالل لــلمشاريــع أن نــشاركــكم تــقريــريــنا الــسنويــني وهــما تــقريــر االســتدامــة بــعنوان (أســس الــعمل) والــتقريــر الــسنوي املــوســسي بــعنوان (فــن األداء) لــعام ٢٠١٥، وذلــك إيــمانــاً مــنا بــأهــمية 
التواصل املفتوح والشفافية مع جميع أصحاب املصلحة في تعزيز النمو الشمولي وااللحوكمة املوسسية الرشيدة واملمارسات املسؤولة في العمل. 

يســـتعرض تـــقريـــر االســـتدامـــة الـــتقدم الـــذي أحـــرزنـــاه فـــي عـــام ٢٠١٥ فـــي تـــنفيذ خـــارطـــة طـــريـــق االســـتدامـــة الـــتي وضـــعناهـــا ألنـــفسنا، والـــتي تهـــدف إلـــى تـــوحـــيد الـــركـــائـــز األربـــعة ألدائـــنا فـــي إطـــار رؤيـــتنا 
األسـاسـية (تـمكني نـمو مسـتدام) وهـي: تـمكني الـعمل األخـالقـي، وتـمكني مـجتمع أقـوى، وتـمكني املـواهـب، وتـمكني اإلشـراف الـبيئي. ويُـعد هـذا الـتقريـر بـمثابـة إفـادة سـنويـة بـشأن الـتقدم املحـَرز عـلى صـعيد 

التزامنا باملبادئ العشر لالتفاق العاملي لألمم املتحدة والذي إنضممنا إليه عام ٢٠١٣. 

 أمـا فـي الـتقريـر الـسنوي (فـن األداء) سـتجدون مـعلومـات عـن أنشـطة أعـمالـنا وأدائـنا وتـطلعاتـنا املسـتقبلية للشـركـات الـعامـلة تـحت مـظلة الهـالل لـلمشاريـع، والسـتثماراتـنا االسـتراتـيجية، ولـوحـدة حـاضـنة 
األعمال الناشئة واملوجودة داخل الشركة. كما نقوم في هذا التقرير بالتعبير عن مفهومنا حول النجاح إلى ما هو أبعد من التعريف التقليدي له، وبالتحدث عن ما يدفعنا كمؤسسة نحو تحقيق ذلك. 

نتمنى أن يلقى هذا اهتمامكم و نتطلع إلى زيادة تفعيل مشاركة أصحاب املصلحة في مسيرتنا نحو املستقبل.

الهالل للمشاريع تنشر تقرير االستدامة والتقرير السنوي لعام ٢٠١٥ 
يتناول التقريرين التقدم املحرز والتطلعات املستقبلية

جاما للطيران 
طائرات جديدة وقاعدة صيانة متطورة

ومضة كابيتال - جروثغيت كابيتال

االستثمارات االستراتيجية

املواطنة املؤسسية 

”قدرتنا الجماعية على التغلب على التحديات 
التي نواجهها لم تكن يوًما أفضل من اآلن.“

ترجمة للمقال الذي نشر في مجلة ترندز 

الهالل للمشاريع هي شركة تابعة ومملوكة بالكامل ملجموعة الهالل

الهالل للمشاريع | ص.ب ٢٢٢٢ | الشارقة، اإلمارات العربية املتحدة
هاتف: ٠٠٩٧١  ٦٥٥٤٧٢٢٢ | فاكس: ٠٠٩٧١٦٥٥٤٧٨٨٨
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جمعية اإلمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع الصندوق العاملي لصون الطبيعة 
تحدي الوشق: رحلة استكشاف ليلة في صحراء الرزين في أبوظبي 

مسابقة إنجاز العرب للشباب رائدي األعمال 
الهالل للمشاريع في لجنة التحكيم 
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