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الهالل لالستثمارات - مجموعة غلفتينر - جاما للطيران  العامة املحدودة
األخبار التشغيلية

بينما انصب معظم اهتمام مجموعة غلفتينر لألعوام املقبلة على النجاح املتوقع في االمتياز الذي عقد مع ميناء كانافيرال في فلوريدا، إال أن شركة املوانئ والخدمات اللوجستية الرائدة استمرت في 
توجيه طاقتها نحو محطة الحاويات التي شهدت بداية رحلتها عام 1976 والزالت تقود السوق اليوم في ظل املنافسة القوية، وهي محطة حاويات الشارقة.   

ومثلما كان الحال في األعوام السابقة، أعلنت غلفتينر في عام 2015 عن تحطيمها لألرقام 
القياسية في املناولة في محطة حاويات الشارقة حيث تجاوزت 400 ألف حاوية نمطية خالل 

عام 2015. وفي ذات الوقت، أثبتت الشركة قدراتها من خالل تحقيق نمو ثنائي الرقم في 
األحجام التي تتم مناولتها مقارنة بالعام السابق على الرغم من قيود محدودية املساحة في 

املحطة.

وقد جاء التصريح في وقت هام بالنسبة لغلفتينر حيث استقبلت عدد من الخدمات الجديدة 
ضمن عملياتها في محطة حاويات الشارقة بما في ذلك خدمة الخليج والهند لناقلة "يو إيه 

إس سي" والتي تربط حاليا بني الشارقة وكل من صحار في عمان وموندرا في الهند 
وكراتشي في باكستان، األمر الذي أدى إلى زيادة األحجام بدرجة كبيرة في محطة حاويات 

الشارقة في نوفمبر وديسمبر 2014. إن النمو الذي شهدته اإلمارة من خالل استقبال 
مستثمرين عامليني إلى جانب النمو املحلي أسهم في نجاح محطة حاويات الشارقة، والذي 

يعد توجه مرٍض بالنسبة ملستقبل غلفتينر التي تعتبر هذا امليناء موطنها.

غلفتينر هي إحدى الشركات التابعة للهالل للمشاريع  

 غلفتينر تتجاوز ٤٠٠ ألف حاوية نمطية في محطة حاويات الشارقة
 “ميناء غلفتينر في اإلمارات يظل على القمة”

 غلفتينر هي مدير ومشغل محطة حاويات الشارقة نيابة عن دائرة موانئ الشارقة، والتي بدأت عملياتها 
 عام 1976. تقع محطة الحاويات في قلب إمارة الشارقة وتعد بوابة مثالية للشحنات الصادرة والواردة

  .مع وجود روابط مباشرة إلى منطقة اخليج وآسيا وأوروبا واألمريكتني وأفريقيا

  جاما للطيران العامة املحدودة ضمن أفضل خمس شركات لطيران رجال األعمال
 “تواصل التحليق من خالل الشركة املحاصة الجديدة”

قامت جاما للطيران وهانغر8 في وقت سابق هذا 
العام بإطالق مفاجأة أذهلت قطاع طيران رجال 
األعمال من خالل عملية الدمج بني الشركتني في 

شركة جاما للطيران العامة املحدودة، األمر الذي لم 
يقتصر على منحها قيمة سوقية بحوالي 188 

مليون دوالر ولكن أيضا وضعتها ضمن أفضل 
خمسة مشغلني على مستوى العالم. وفي ظل النمو 

املتوقع في قطاع طيران رجال األعمال اإلقليمي، 
سوف تعمل هذه الشراكة على تمكني الشركة 

الجديدة من التميز بني منافسيها وكذلك قيادة 
تطوير هذا القطاع. يخضع إلدارة جاما للطيران 

العامة املحدودة حاليا 144 طائرة وتستضيف 
عمليات من 44 موقع مختلف في 15 دولة في 5 

قارات كما تقدم خدمات شاملة لتشغيل ودعم 
الطائرات الخاصة بكبار املصنعني وفئات الطائرات 

النفاثة الخاصة. 

مـــــن أهـــــم مـــــا يـــــميز الشـــــراكـــــة الجـــــديـــــدة هـــــو املـــــواقـــــع 
الــــــجغرافــــــية املــــــتماثــــــلة الــــــتي تشــــــترك فــــــيها كــــــل مــــــن 
هــــانــــغر8 وجــــامــــا لــــلطيران. وتفخــــر الشــــركــــة الــــعامــــلة 
حــالــيا تــحت اســم "جــامــا لــلطيران الــعامــة املحــدودة" 
بـــحضورهـــا الـــقوي فـــي أمـــريـــكا الـــشمالـــية، واملـــملكة 
املتحـــــــــدة، وأوروبـــــــــا الـــــــــقاريـــــــــة، وأفـــــــــريـــــــــقيا، والشـــــــــرق 
األوسـط، وآسـيا، وأمـريـكا الـجنوبـية، األمـر الـذي يـمكن الشـركـتني مـعا مـن تـطبيق نـفس اسـتراتـيجيات الـنمو عـلى أعـلى مسـتوى. وقـد أعـلنت الشـركـة مـؤخـرا عـن إقـامـة مشـروع مشـترك مـع شـركـة طـيران رجـال 
األعـمال الـصينية "هـتشسون وامـبوا املحـدودة"، ومـن املـقرر أن تـبدأ عـملياتـها فـي الـربـع الـثانـي مـن هـذا الـعام إلـى جـانـب طـائـرتـني إضـافـيتني فـي هـونـغ كـونـغ. ومـع الـتنبؤ بـأن تـصبح الـصني ثـالـث أكـبر سـوق 
لـلطيران الـخاص فـي عـام 2022، فـإن هـذه الـصفقة تـضع جـامـا لـلطيران الـعامـة املحـدودة فـي مـوقـع مـمتاز لـلدخـول إلـى األسـواق اآلسـيويـة املـزدهـرة والـتواصـل مـع أعـمالـها اإلقـليمية األقـوى واملنتشـرة فـي 

أفريقيا والشرق األوسط وأوروبا.

جاما للطيران العامة املحدودة هي إحدى شركات الهالل للمشاريع  

 نعرض ما حققناه من تقدم  هائل
 “عام من النمو الداخلي”

إن تطلعنا لتحقيق أهدافنا لعام ٢٠١٥، على الصعيدين الداخلي والخارجي، حفزنا على النظر إلى عام ٢٠١٤، وما حققناه من تقدم 
في التواصل بصورة فعالة مع أصحاب املصلحة لدينا.  في عام 2014 قمنا بمناقشة مختلف األنشطة والعمليات والتطورات 

والعالقات الخاصة بالهالل للمشاريع من خالل عدد من الوسائل بما في ذلك الرسالة اإلخبارية الخاصة بالهالل للمشاريع، وصفحاتنا 
على مواقع التواصل االجتماعي. وقد كان على نفس القدر من األهمية قيامنا بنشاط التواصل املؤسسي الداخلي والذي يعد شهادة 

على النمو املتواصل الذي تحققه شركتنا وموظفيها ورؤيتها املتفائلة لألعوام املقبلة.  

لقد كان العام املاضي عام نضج على العديد من املستويات الداخلية في الشركة. على الرغم من أن املواطنة املؤسسية لطاملا كانت أحد 
الركائز األساسية للشركة منذ تأسيسها إال أنه تم إعادة تعريف مفهوم املواطنة املؤسسية في الشركة من أجل ضمان إحداث أكبر أثر 

ممكن على املجتمعات التي نخدمها. وقد تم تشكيل لجنة فرعية تضم عدد من موظفينا امللتزمني وذوي القدرة املتميزة على دعم األنشطة 
من خالل عملهم في الشركة، ذلك إلى جانب وضع خطة استراتيجية للعام تشتمل على أهداف واضحة. وقد أصبح دور املواطنة 

املؤسسية الجديد للهالل للمشاريع، بفضل التوجه املهيكل والدعم اإلضافي، أكثر من مجرد إضافة إيجابية إلى العمل الذي نسعى 
لتحقيقه فقد كان بمثابة أداه هامة لتحقيق النجاح طويل األجل للشركة. 

كما نفخر بإصدارنا لتقرير االستدامة األول تحت عنوان "إرساء الركائز 
األساسية" في إطار جهودنا إليجاد طرق لفهم التأثيرات الخارجية التي نحدثها 

وتلك التي تؤثر على أعمالنا. على الرغم من أن الشركات الخاصة ال تخضع 
لإلجراءات الرقابية إال أننا نسعى للعب دور قيادي في الشفافية املؤسسية 

ونعترف بالقيمة طويلة األجل في إعداد التقارير بالنسبة لنا وألصحاب املصلحة. 

تقدر الهالل للمشاريع أيضا أهمية مشاركة من يمثلون العوامل النهائية لتحديد مستقبلها. خالل عام 2014، قامت الشركة بوضع ثقافة مؤسسية 
للمشاركة من خالل العديد من املبادرات الداخلية بما في ذلك يوم املجتمع األول الذي أقامته الشركة. وقد ساعد اليوم االفتتاحي بدعم من اإلدارة 

العليا على إمداد املوظفني بفرصة فهم املشاريع واملبادرات املؤسسية الخاصة بالشركة وكيفية العمل معا، واملناقشة املفتوحة لألهداف سواء 
الشخصية أو املؤسسية. 

 تم الدمج بني جاما للطيران وهانغر8 بصورة رسمية في ينيار 2015 تحت اسم "جاما للطيران العامة املحدودة"، وبعد ذلك بفترة
 وجيزة قامت الشركة الجديدة بعقد مشروع مشترك لدخول سوق آسيا مع شركة طيران رجال األعمال الصينية هتشسون وامبوا

 املحدودة

الفعاليات والتقارير
ريادة األعمال - البيئة - منتدى االستثمار املباشر

شهد شهر فبراير إنجاز مرحلة أخرى هامة بالنسبة إلمارة الشارقة حيث استضافت املنتدى العاملي لالستثمار األجنبي املباشر ألول مرة في الشرق األوسط. وقد كان املنتدى الذي استمر ملدة ثالثة 
أيام في ضيافة هيئة الشارقة لالستثمار والتطوير (شروق) بمثابة منصة للحوار حول دور الدبلوماسية والجغرافيا السياسية في االستثمار األجنبي املباشر، وخيارات التمويل البديلة، ونصائح متعلقة 
بالبيروقراطية والنظرة االستثمارية الواعدة في اإلمارات العربية املتحدة. وقد اشتملت مجموعة املتحدثني على العديد من قادة األعمال والقادة العامليني من بينهم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان 

بن محمد القاسمي، عضو املجلس األعلى لالتحاد، حاكم الشارقة، ومعالي سلطان بن سعيد املنصوري، وزير االقتصاد اإلماراتي، والسير تيم برنر لي مخترع الشبكة العاملية. 

وقــد تحــدث بــدر جــعفر، الــرئــيس الــتنفيذي للهــالل لــلمشاريــع، حــول مــوضــوع "الــتقاء 
الشــرق بــالــغرب: الــجغرافــيا الــسياســية واالســتثمار األجــنبي املــباشــر" مــشيرا إلــى 
أهـــمية االســـتثمار األجـــنبي املـــباشـــر فـــي قـــيادة الـــنمو االقـــتصادي وتـــنويـــع مـــصادر 
اإليــــرادات، والــــذي يــــعد مــــن أهــــم نــــقاط الــــتركــــيز فــــي مــــختلف دول مجــــلس الــــتعاون 
الخــليجي الــتي تــسعى إلــى إيــجاد بــدائــل لــلدخــل الــقائــم عــلى صــناعــة الــنفط حــيث 
أثـبتت الـسياحـة والـتجارة واملـالـية أنـها تـمثل صـناعـات قـياديـة بـديـلة. ومـن أهـم نـقاط 
الـتركـيز خـالل جـلسة هـيئة املتحـدثـني كـانـت الـحاجـة إلـى أعـمال محـلية فـي اإلمـارات 
الـعربـية املتحـدة لـعرض عـالمـاتـها الـتجاريـة بـالـخارج لـلمنافـسة فـي األسـواق الـعاملـية. 
وأشـار بـدر أنـه عـلى الـرغـم مـن انـفتاح املـنطقة إال أن الـقليل مـن الـعالمـات الـتجاريـة 
املحـــلية تـــمكنت مـــن الـــبروز فـــي الـــخارج بـــالـــقدر الـــذي تســـتحقه دولـــة اإلمـــارات مـــثل 
طــــيران اإلمــــارات، وجــــميرا، ومــــبادلــــة. تشــــتمل الــــقائــــمة أيــــضا عــــلى إحــــدى شــــركــــات 
الهــالل لــلمشاريــع وهــي مجــموعــة غــلفتينير، والــتي أصــبحت أول شــركــة مــن الشــرق 
األوسـط تـحصل عـلى حـقوق الـتشغيل فـي مـيناء اسـتراتـيجي أمـريـكي بـعد حـصولـها 
عــــلى امــــتياز ملــــدة 35 عــــامــــا مــــن مــــيناء كــــانــــافــــيرال فــــي فــــلوريــــدا كجــــزء مــــن رؤيــــتها 
الـطموحـة لـتشغيل 35 مـيناء فـي خـمس قـارات بحـلول عـام 2020. مـن هـذا املـنطلق، 
اتـجه الـنقاش خـالل الجـلسة إلـى دور الـثقافـة فـي الـعالـم االقـتصادي وقـدرتـها عـلى 
عـبور الحـدود واسـتبدال حـالـة الـتوتـر الـسائـدة نـتيجة لـألوضـاع الـسياسـية. فـي هـذا 
الـسياق، أشـار بـدر جـعفر إلـى حـقيقة أن الـدبـلومـاسـية الـثقافـية تـعد قـوة يـتعني عـلى 
دول الشـرق األوسـط اكـتسابـها بـنجاح مـن أجـل االسـتفادة مـنها فـي إحـداث الـتغير 

التحولي في عالقاتها مع الدول األخرى. 

اختتمت فعالية الشارقة في 10 فبراير وقد تم وصفها بأنها املنصة املثالية 
لتحسني الحوار بني الحكومات والصناعات على مستوى عاملي والترحيب باملستثمرين والتغلب على حاالت سوء الفهم مع وجود هدف نهائي وهو رعاية العالقات املتبادلة واملثمرة من أجل تحقيق النمو 

االقتصادي. 

تعد الفعالية واحدة من خطوات شروق العديدة خالل العام والهادفة إلى إيجاد الحوافز للمساعدة في التغلب على املعوقات التي تواجه األنشطة االستثمارية في اإلمارة وتقييم مشاريع البنية التحتية 
االستثمارية، ووضع الخطط الالزمة الستكمال هذه املشاريع. تأسست هذه الهيئة الحكومية املستقلة عام 2009 بهدف تحقيق التنمية االقتصادية والبيئية والثقافية واالجتماعية على أساس الهوية 

اإلسالمية والعربية إلمارة الشارقة ومن أجل تشجيع االستثمار من خالل تبني أفضل املعايير الدولية في تقديم خدمات عالية الجودة واملساعدة في جذب املستثمرين من املنطقة والعالم.

الشارقة تستضيف منتدى االستثمار املباشر 
“مد جسور التواصل بني الشرق والغرب إلحداث النمو االقتصادي في اإلمارات العربية املتحدة”

 أعضاء هيئة املتحدثني من اليسار إلى اليمني: مشعل كانو، الرئيس التنفيذي ملجموعة كانو؛ بدر جعفر الرئيس التنفيذي لشركة الهالل
 للمشاريع؛ سوبارنا سينغ رئيس املعادن ونائب الرئيس للتخطيط املؤسسي في شركة إيسار؛ وبدليسيا عبد الغني الرئيس التنفيذي لبنك
 سي آي إم بي اإلسالمي؛ وموسى املوسى رئيس شركة داو للكيماويات في اإلمارات واملدير املالي ملنطقة الشرق األوسط وأفريقيا، أثناء
 مناقشة التحديات التي تواجهها األعمال املحلية في جذب االستثمار األجنبي املباشر خالل املنتدى العاملي لالستثمار األجنبي املباشر

   املنعقد في الشارقة.

مبادرة بيرل تستعني بالطالب  
“إصدار تقرير دراسات الحالة لعام ٢٠١٥ من إعداد الطالب”

يقال أن املستقبل يكمن في الشباب وحماسهم للتغيير، وقد قامت مبادرة بيرل، والتي تفخر الهالل للمشاريع بكونها 
عضو مؤسس بها، بتوظيف هذا املفهوم في أنشطتها الهادفة إلى نشر ثقافة الشفافية واملساءلة في منطقة الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا من خالل تقرير دراسات الحالة الصادر مؤخرا من إعداد طالب الجامعات. 

وكجزء من سلسلة تقارير مبادرة بيرل حول ممارسات الحوكمة الجيدة في دول مجلس التعاون الخليجي، اشتمل 
التقرير الثالث على أفضل خمس دراسات حالة تم إعدادها من قبل الطالب وتقديمها في مسابقة مبادرة بيرل لدراسات 

الحالة للطالب في اإلمارات العربية املتحدة 2014. يسلط تقرير دراسات الحالة الضوء على اإلجراءات التي تتخذها 
الشركات العاملة في اإلمارات من أجل إعداد تقارير متكاملة، ووضع وتنفيذ سياسات النزاهة، وكذلك يعرض التقرير 
العديد من النتائج جميعها حول املوضوع املشترك وهو كيف تعود ممارسات الشفافية املؤسسية بالفائدة على الشركة 

وأصحاب املصلحة. 

إلى جانب النتائج البحثية الواقعية، فإن مشاركة الطالب بهذه الصورة املباشرة كشف عن رغبة الطالب الشباب في 
تطبيق ممارسات أعمال مسؤولة واهتمامهم باكتشاف مدى تأثير ذلك على عالم األعمال في اإلمارات مع األخذ بعني 

االعتبار مشاركتهم املستقبلية في مجال األعمال بعد إكمال سنواتهم الدراسية. 

يعد التقرير الصادر حديثا أحدث التقارير في سلسلة مبادرة بيرل حول املمارسات املؤسسية الجيدة في الشفافية 
واملساءلة في دول مجلس التعاون الخليجي، وقد اشتملت جميع التقارير على مشاركات من طالب الجامعات في 

عمليات إجراء البحوث وإعداد التقارير ويمكن تنزيل التقارير باللغتني العربية واإلنجليزية من موقع مبادرة بيرل 
 www.pearlinitiative.org

في ظل تطلعنا إلى عام 2015 والتأثير الذي نأمله أن نحدثه، سوف تقوم الهالل للمشاريع بزيارة املناطق في املجتمع التي يمكن لجهودنا أن 
تخدمها ألقصى درجة مع وضع خطة واضحة ومهيكلة لتحقيق ذلك التغيير. وسوف نقوم بتوثيق هذا التغيير من خالل تقرير االستدامة القادم 

لضمان تركيز جهودنا على القضايا االجتماعية الهامة التي يمكننا أن نحقق نتائج ملموسة فيها. يتم حاليا مراجعة جدول أعمال املواطنة 
املؤسسية للهالل للمشاريع لعام 2015 عقب االجتماع األول للجنة الفرعية املنعقد في يناير. سوف يتم تحديد مناطق تركيز جديدة ومبادرات محددة بناء على أهداف الهالل للمشاريع للعام وتقييم اللجنة الفرعية للتأثير 

املحتمل لكل من املبادرات. 

املواطنة املؤسسية
“أكاديمية الشرق األوسط لفنون املسرح”

 Home Grown أكاديمية الشرق األوسط لفنون املسرح تقدم “قارب تحت الشمس” من إنتاج
“٣٤ من النجوم الشباب يعرضون مواهبهم على مسرح الشارقة”

قامت أكاديمية الشرق األوسط لفنون املسرح، بدعم من الهالل للمشاريع، 
بإطالق مشروعها األول Home Grown الكتشاف واالحتفاء باملواهب الفنية في 

املنطقة من خالل األداء املسرحي. وبتوجيه من مؤسسة كيفن سبيسي، تم منح 
املشاركني الذي بلغ عددهم 34 فرصة فريدة ومجانية إلكمال برنامج تدريبي 

مسرحي مدته أسبوعني وفرصة لعرض مواهبهم ومهاراتهم أمام الجمهور في 
اإلمارات العربية املتحدة وخارجها. 

في 25 يناير، و في حضور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد 
القاسمي حاكم إمارة الشارقة، واملمثل الحاصل على جائزة األوسكار كيفن 

سبيسي وضيوف محليني لدعم هذه املبادرة امللهمة، قام املمثلون املدربون بتقديم 
أول عرض مسرحي لهم بمزيج بني اللغتني العربية واإلنجليزية والذي تم كتابته 

 .Home Grown خصيصا ملشروع

إن قصة "قارب تحت الشمس" من تأليف الكاتب العراقي حسن عبد الرزاق هي 
قصة مستوحاة من حياة العديد من الشباب النازحني في مختلف أنحاء الشرق 

األوسط وتتطرق إلى العديد من املوضوعات السائدة في املنطقة. تدور أحداث 
املسرحية في مكان خيالي في منطقة الخليج العربي والذي تعرض لكارثة بيئية، 
وقد جسد املمثلون الشخصيات في قصة حول التحديات االجتماعية والبيئية في 

املنطقة العربية والتي تؤكد على أن القيادة املوثوقة والعزم األكيد واالبتكار هي 
العوامل الرئيسية الالزمة ملستقبل املنطقة. 

يعد هذا العرض االفتتاحي الذي عرض في الشارقة، اإلمارات العربية املتحدة 
بمثابة الخطوة األولى فقط بالنسبة ألكاديمية الشرق األوسط لفنون املسرح 
وخططها الرامية إلى دعم الفنانني الشباب من مختلف أرجاء املنطقة. وإلى 

جانب وضع برامج مستقبلية، وضعت األكاديمية خطط لتصدير مسرحية "قارب 
تحت الشمس" ملسارح بالخارج لالحتفاء باملواهب في منطقة الشرق األوسط 

من خالل سفرائها العامليني على خشبة املسرح. 

تأسست عام 2011 كمبادرة مشتركة مع املمثل واملنتج واملخرج الشهير كيفن 
سبيسي ومؤسسة كيفن سبيسي، وتعتبر أكاديمية الشرق األوسط لفنون 

املسرح البرنامج األول من نوعه واملصمم خصيصاً لتقديم ورعاية شباب املنطقة 
فيما يتعلق بالثقافة والفنون املسرحية واألداء املسرحي.  تقدم األكاديمية غير 
الربحية نطاقاً من الفرص اإلبداعية للشباب والفنانني الصاعدين من مختلف 

أنحاء الشرق األوسط مع التركيز بصفة خاصة على إيجاد حافز للشباب 
املحروم من خالل تقديم ورش العمل والدروس والفعاليات الخاصة.

 رحب كيفن سبيسي بالحضور في الليلة االفتتاحية حيث قال: "لقد خضت هذه التجربة عندما كنت في مقتبل العمر. ففي الصف املسرحي شاركت في العديد من البرامج والتي اجتمعت فيها مع
 فنانني ناشئني آخرين ألداء عروض مسرحية في ورش العمل مع ممثلني ومخرجني محترفني. والليلة األمر ال يختلف كثيرا إال في كون جميع املمثلني قادمني من أماكن مختلفة.

املواطنة املؤسسية ٢٠١٥

بـالـنظر إلـى مـوقـعها املـتميز بـني الشـرق والـغرب، تـعد دولـة اإلمـارات الـعربـية املتحـدة واحـدة مـن املـراكـز الـتجاريـة األكـثر ديـنامـيكية وتـنوعـاً. ومـع 
وجــود مــغتربــني مــن أكــثر مــن 200 دولــة والــذيــن يــعدون اإلمــارت مــوطــنهم الــثانــي، تــمكن املــواطــنني اإلمــاراتــيني مــن اكــتساب خــبرة كــبيرة فــي 

التعامل والتفاعل مع مختلف الجنسيات والثقافات. 

عـــلى مـــدار الـــعقود الـــقليلة املـــاضـــية، تـــمكنت الـــعديـــد مـــن الشـــركـــات املحـــلية مـــن تـــحويـــل هـــذا الـــتعدد الـــثقافـــي إلـــى مـــيزة تـــنافـــسية. فـــمن خـــالل 
االســتعانــة بــالــقدرات مــتعددة الــجنسيات والــثقافــات وتــشكيل قــوة عــامــلة دولــية ومــتنوعــة، تــمكنت شــركــات محــلية املــنشأ مــثل طــيران اإلمــارات 

واالتحاد للطيران ومجموعة جميرا ومبادلة من النجاح في تأسيس عمليات موسعة في العديد من الدول حول العالم. 

ثــمة مــنافــع واضــحة لــلعمل عــبر الحــدود بــما فــي ذلــك اغــتنام فــرص تــجاريــة جــديــدة، وتــبادل املــعرفــة والــتقنيات، إلــى جــانــب الــقدرة عــلى تحــدي 
األساطير والقوالب الثقافية. ومع ذلك قد يكون استكشاف مناطق ثقافية جديدة محفوفا بالعديد من التحديات بالنسبة لألعمال. 

وســـوف تـــكون هـــذه الـــنقطة هـــي مـــوضـــوع الـــنقاش الـــذي ســـأشـــارك فـــيه فـــي املـــنتدى الـــعاملـــي لـــالســـتثمار األجـــنبي املـــباشـــر املـــقرر عـــقده فـــي 
الـشارقـة هـذا األسـبوع. ومـن بـني املـوضـوعـات الـتي سـيتم مـناقشـتها هـو الـكيفية الـتي يـجب عـلى الشـركـات اتـباعـها عـندمـا تـتعارض ثـقافـاتـها 

املؤسسية مع العادات املحلية للسوق األجنبي. 

يـعد الـوقـت اآلن مـناسـباً ملـناقـشة هـذا املـوضـوع بـالـنظر إلـى زيـادة عـدد الشـركـات مـن مـنطقة الخـليج الـتي تـطمح لـتوسـعة نـطاق عـملياتـها حـول الـعالـم. وسـوف تـتعلم هـذه الشـركـات بسـرعـة أن الـتوقـعات بـالنسـبة 
لـألعـمال تـختلف مـن مـنطقة إلـى أخـرى. فـفي أسـواق مـعينة، قـد يـتوقـع مـن الشـركـة أن تـقتسم أربـاحـها مـع شـريـك محـلي. وفـي أسـواق أخـرى، فـإن الـتوقـعات مـن حـيث الهـدايـا والـضيافـة الـباذخـة تـتجاوز الحـد 
املــقبول. قــد تــبدو هــذه املــواقــف غــير ذات ضــرر، فــكما يــقال "عــندمــا تــكون فــي رومــا تــصرف كــما يــتصرف الــرومــان". ومــع ذلــك، قــد تــكون هــذه املــواقــف والــتوقــعات مــحفوفــة بخــطر اإلخــالل بــسياســات الــحوكــمة 

الخاصة بالشركة أو التزاماتها بموجب القانون. 

مـن هـذا املـنطلق تـحتاج األعـمال الـدولـية إلـى سـياسـات حـوكـمة مـؤسـسية واضـحة وبـارعـة بـحيث يـمكن لـكافـة املـوظـفني فـهمها وتـطبيقها عـلى كـافـة األسـواق الـتي تـعمل بـها الشـركـة. مـن وجـهة الـنظر الـقانـونـية، 
يـجب أن يـكون لـدى الشـركـات رؤيـة واضـحة بـشأن الـتزامـاتـها داخـل مـنشأهـا وفـي األسـواق الجـديـدة وفـي كـافـة املـناطـق األخـرى الـتي تـعمل بـها. عـلى سـبيل املـثال، فـإن الشـركـات الـتي لـها حـضور فـي الـواليـات 
املتحـدة األمـريـكية أو املـملكة املتحـدة قـد تـكون خـاضـعة لـعدة جـوانـب مـن قـوانـني مـكافـحة الـفساد الـخاصـة بـتلك الـدول فـي كـافـة عـملياتـها الـدولـية. وقـد يـؤدي اإلخـفاق فـي االمـتثال لهـذه االلـتزامـات إلـى إحـداث 

أضرار مستديمة لسمعة الشركة وقدرتها على العمل على الصعيد الدولي. 

وال يــقتصر األمــر هــنا عــلى االمــتثال. فــمن خــبرتــي الــشخصية، قــد يــمثل االلــتزام بــالــحوكــمة املــؤســسية أحــد املــميزات الــتنافــسية الــقويــة عــند الــتوســع فــي الــخارج. فــفي شــركــة غــلفتينر، وهــي إحــدى الشــركــات 
الـتابـعة لشـركـة الهـالل لـلمشاريـع، شـاهـدت بـصورة مـباشـرة كـيف أن املـنهج الـصارم وسـياسـة عـدم الـتهاون تـجاه الـفساد كـان لـها أكـبر األثـر فـي دعـم جـهود الشـركـة الـرامـية إلـى الـتوسـع فـي أسـواق جـديـدة مـن 

بينها األسواق التي الزالت حتى تاريخنا هذا تحقق أسوأ تقييم من خالل مؤشر الفساد الخاص بمنظمة الشفافية الدولية. 

وبـدون تـطبيق إطـار حـوكـمة مـؤسـسية فـعال، لـم تـكن غـلفتينر لـتحصل عـلى دعـم مـؤسـسة الـتمويـل الـدولـية الـتابـعة لـلبنك الـدولـي لـعملياتـها فـي الـعراق عـام 2010. وبـاملـثل، إذا لـم يـكن سجـل الشـركـة ومـعايـيرهـا 
الخاصة بالحوكمة على املستوى املطلوب، ألصبح توسعها في الواليات املتحدة األمريكية العام املاضي أكثر تعقيداً. 

إن دخـول الـسوق هـو مجـرد خـطوة عـلى الـطريـق، فـقد يـمثل إطـار الـحوكـمة املـؤسـسية الـقوي أفـضل دفـاع عـن الشـركـة فـي أوقـات االضـطرابـات االقـتصاديـة والـسياسـية فـي أي سـوق تـعمل بـه، كـما سـيعمل فـي 
نفس الوقت كحماية مدمجة ضد مخاطر ارتباطها بأعمال فساد في منطقة أجنبية، وما قد يلحق بذلك من إضرار بسمعة الشركة. 

فـي الـنهايـة، يـجب إيـجاد الـتوازن املـالئـم بـني االنـدمـاج فـي ثـقافـة الـسوق الجـديـد والـثبات عـلى حـمايـة الـقيم واملـعايـير الـتي يـجب أن تـظل ثـابـتة بـغض الـنظر عـن الحـدود الـجغرافـية. ويـعد مـن األهـمية بـمكان، مـن 
الـناحـيتني الـثقافـية والـتجاريـة، بـالنسـبة للشـركـات الـدولـية ومـوظـفيها احـترام الـتوجـهات الـثقافـية املـختلفة األمـر الـذي يـشار إلـيه فـي بـعض األحـيان بـاسـم "الـعوملـة". فـمثلما أنـه ال تـوجـد عـملة عـاملـية واحـدة، لـيس 
ثــمة طــريــقة واحــدة لــتنفيذ األعــمال والــتي يــمكن تــطبيقها فــي كــافــة أنــحاء الــعالــم. ومــع ذلــك، تــدرك الشــركــات الــناجــحة والــتي تــتبع مــنهج أخــالقــي وجــود مــعايــير مــعينة لــلحوكــمة والــتي تــعد عــلى درجــة كــبيرة مــن 

األهمية وال يمكن التنازل عنها باسم االستيعاب الثقافي. 

مـع أخـذ ذلـك بـعني االعـتبار، ثـمة اجـراءات رئـيسية يـمكن للشـركـات اتـباعـها قـبل دخـول دولـة أو مـنطقة جـديـدة. أولـها هـو إجـراء تـقييم شـامـل ملـخاطـر الـحوكـمة الـتي قـد تـواجـجها الشـركـة. ثـانـيا، بمجـرد أن تـصبح 
الشـركـة عـلى اطـالع دقـيق بـاملـخاطـر الـخاصـة بـتلك املـنطقة، يـمكن اتـخاذ اإلجـراءات الـوقـائـية. قـد تشـتمل تـلك اإلجـراءات عـلى تـعزيـز الـسياسـات أو إيـجاد الـتدابـير الـوقـائـية املـصممة خـصيصا لـلطابـع الـثقافـي 
الـسائـد فـي هـذه الـدولـة أو املـنطقة. ثـالـثاً وأخـيراً، يـنبغي أن تـقدم الشـركـة لـلموظـفني املـتوقـع عـملهم فـي أي سـوق أجـنبي مـعلومـات ثـقافـية ذات صـلة حـول تـنفيذ األعـمال فـي هـذه الـدولـة إلـى جـانـب الـتدريـب إذا 

لزم األمر. 

وســوف يــظل أهــم الــتدابــير الــوقــائــية هــو الــشفافــية. فــإذا تــم تــوثــيق أنشــطة الشــركــة فــي كــافــة املــناطــق وإعــداد تــقاريــر بــها واإلفــصاح عــنها، فــسوف يــضمن كــل مــن اإلدارة ومجــلس اإلدارة والــجهات الــتنظيمية 
االلتزام بتطبيق السياسات واإلجراءات مهما كان مدى توسعها. 

 ويجب على كافة الشركات التي تطمح إلى التوسع على نطاق عاملي اإلعداد إلى يوم املواجهة بني سياسات الحوكمة املؤسسية املعدة جيدا الخاصة بها وثقافة أعمال جديدة. ويعد العامل
 الرئيسي إلدارة هذه التحديات هو التأكد من أن التدابير الوقائية الخاصة بالحوكمة املؤسسية موضوعة بصورة واضحة ومتنوعة وعلى درجة من املرونة تسمح لها بالصمود أمام تنوع التقاليد املحلية.

 .وحينها فقط ستتمكن الشركات من دعم النمو املستدام ألعمالها سواء في الداخل أو الخارج

الهالل للمشاريع هي شركة تابعة ومملوكة بالكامل ملجموعة الهالل
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 قواعد متعددة الثقافات ملساعدة الشركات على االزدهار
“إيجاد التوازن بني العادات املحلية والسوق العاملي”

رؤيتنا املؤسسية 
رؤية الرئيس التنفيذي – هارفرد بزنس ريفيو

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 فبراير “كيف تطرح األسئلة على املوظفني وتصغي 

إليهم وتتعاطف معهم” 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

جروثجيت كابيتال 
“أفيردا تنقل النفايات تحت األرض  في اململكة العربية السعودية”

تي في إم كابيتال هيلثكير بارتنرز - جروثجيت كابيتال
 األسهم الخاصة

قامت تي في إم كابيتال هيلثكير بارتنرز باالرتقاء بشراكتها مع شبكة سبولدينغ إلعادة التأهيل ومركز جوسلني للسكري ملستوى أعلى حيث قامت بتأسيس حضور محلي لها في موقعهم في بوسطن، 
ماستشوستس. وسوف يعمل املكتب الذي تم تأسيسه حديثا كمركز موسع لشركة تي في إم علىمواصلة بناء عالقاتها مع شركائها الحاليني واملستقبليني في املراكز األكاديمية وشركائها االستراتيجيني 

في مختلف أنحاء املنطقة. 

سوف يمثل مكتب بوسطن د. نديم الدعيج والذي يعمل حاليا كرئيس مساعد لطب الطوارئ في مستشفى بي آي دي في ميلتون ماستشوستس، كما عمل سابقا كاستشاري في وزارة الصحة 
بالكويت حيث حصل على فهم قوي في العمل في العالم العربي وكذلك أعوام من املعرفة الطبية واإلكلينيكية الغربية. 

وكذلك قامت تي في إم كابيتال هيلثكير بارتنرز بتوسيع حضورها في بيروت، لبنان بما يسمح لها كشركة 
لألسهم الخاصة بتوسعة محفظتها الحالية من األعمال من خالل تقييم االستثمارات املحتملة في املنطقة 

وتحديد الشركاء اإلقليميني الذين يشاركونها نفس األهداف. سوف تتولى قيادة أنشطة املكتب د. غيدا 
حرفوش التي تتمتع بخبرة واسعة في االستشارات واألبحاث في الصناعات الطبية والدوائية، وعملت مؤخرا 

كاستشاري أول للتخطيط االستراتيجي في "ستيم فارما". 

بدأت العالقة بني تي في إم ومركز جوسلني للسكري في مارس 2014 من خالل اتفاقية الشراكة التي تم 
توقيعها من أجل مواجهة انتشار مرض السكري في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بما يسمح 

للمرضى بالحصول على العالج محليا من خالل الشركات التابعة لشركة تي في إم. وقعت تي في إم أيضا 
اتفاقية شراكة مع شبكة سبولدينغ إلعادة التأهيل في نفس العام لتمكني املرضى في املنطقة من تلقي 

الرعاية في منازلهم من خالل عملية الشفاء وإعادة التأهيل. 

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

 تي في إم كابيتال هيلثكير بارتنرز
“تفتتح مكاتبها في بيروت وبوسطن لتعزيز الشراكات”

 ليس جديدا على اململكة العربية السعودية أن تدخل تحسينات حديثة ومبتكرة لبنيتها التحتية، حيث قامت مؤخرا بإضافة خطة إدارة املخلفات التي ستنفذها اململكة قريبا إلى قائمة
 التعديالت الحديثة التي تجريها. وبمساعدة شركة أفيردا، اكبر شركة إلدارة املخلفات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، تمكنت اململكة العربية السعودية من إطالق نظام

 حاويات املخلفات الفعال وغير املكلف والصديق للبيئة والذي سيعمل على التخلص من ١٢ مليون طن من املخلفات الصلبة سنوياً

ومع اقتراب التعداد السكاني في اململكة إلى 30 مليون نسمة بما في ذلك املدن األكثر ازدحاما بالسكان وهي الرياض وجدة والجبيل، سوف يسمح النظام الجديد بالتخلص من املخلفات املنزلية 
والتجارية والعامة. إضافة إلى ذلك، وعلى عكس الخزانات األرضية التقليدية، فإن الحل الذي تقدمه أفيردا يعد صحيا حيث يستخدم حاويات أكبر مصنوعة من البالستيك والتي يمكن وضعها على عمق 

اكبر تحت األرض ومزودة بمجسات والتي تصدر إنذارا عندما يحني وقت اإلزالة. 

إلى جانب نظام جمع املخلفات الجديد، تقدم أفيردا أيضا للرياض وجدة والجبيل خدمات إدارة مخلفات متكاملة بما فيها التنظيف والجمع واملعالجة والتخلص من النفايات. بدأت أفيردا عملها كشركة 
إلدارة املخلفات في لبنان فقط ومن ثم أصبحت شركة أفيردا إنترناشيونال أكبر شركة لتقديم الحلول البيئية واملتخصصة في إدارة املوارد الكاملة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وقد تمكنت 

من تحقيق نمو كبير بعد استثمار جروثجيت كابيتال بها عام 2008. 

 .أفيردا تقدم خدماتها للعمالء في اإلمارات العربية املتحدة واململكة العربية السعودية وعمان وأنغوال واملغرب وأيرلندا وتخطط للتوسع في أفريقيا

سوف تمثل د. غيدا حرفوش مكتب 
تي في إم كابيتال هيلثكير 

بارتنرز في بيروت لبنان.

سوف يمثل د. نديم الدعيج مكتب تي في 
إم كابيتال هيلثكير بارتنرز في بوسطن 

ماستشوستس

أعلنت جروثجيت كابيتال عن إجراء عملية تخارج هامة قبل بداية العام الجديد، فقد قامت ببيع حصتها التي تبلغ 70% من أسهم شركة تقديم الخدمات اللوجستية الرائدة "مجموعة آيبل لوجيستكس" 
لشبكة كيري لوجيستكس". استثمرت شركة جروثجيت كابيتال في آيبل عام 2007 عندما كانت عمليات شركة الخدمات اللوجستية مقتصرة على اإلمارات العربية املتحدة وبعض املناطق في آسيا. 

تغطي أعمال آيبل اليوم عدة قواعد في دبي والشارقة وعمان والسعودية وأفغانستان وهونغ كونغ كما تستضيف قواعد عمالء يزيد عددهم عن 500 شركة من مختلف القطاعات. تعد عملية البيع التي 
اجرتها جروثجيت كابيتال بقيمة 32 مليون دوالر حركة تقدمية وضعت شركة آيبل في مركز جيد ملواصلة توسعها في مختلف املواقع والقطاعات. 

يعد بيع حصتها في آيبل لوجستيكس ضمن العديد من األنشطة األخرى 
التي قامت بها جروثجيت كابيتال خالل األعوام األخيرة بما في ذلك بيع 

حصتها في شركة روتس ستيل الدولية املحدودة، وعملية تخارج جزئي من 
آيبل، وعملية استحواذ عكسي من قبل جاما للطيران مع هانغر8. 

 الهالل للمشاريع هي أحد حملة األسهم املؤسسني في
جروثجيت كابيتال

 كيري لوجيستكس هي شركة تقديم خدمات لوجستية رائدة في آسيا ولديها عمليات موسعة في الصني واتحاد دول جنوب شرق
  آسيا (آسيان). تقوم الشركة بعمليات شحن وخدمات لوجستية دولية من خالل أكثر من 550 موقع في 39 دولة وإقليم.

 خالل األعوام، تطورت آيبل لوجيستكس من شركة شحن بسيطة إلى شركة خدمات لوجستية
  عاملية تتولى عمليات شحن بحرية وجوية لقاعدة متنوعة من العمالء.

 “جروثجيت كابيتال تبيع حصتها في آيبل لوسجيستيكس”
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