
جاما للطيران 
جاما للطيران و BBA للطيران تدمجان اإلدارة األمريكية وأعمال استئجار الطائرات

نــفذت شــركــة جــامــا لــلطيران مــقدمــة خــدمــات الــطيران الــعاملــية فــي 1 يــنايــر 2017 صــفقة دمــج ألعــمال إدارة األســاطــيل الــجويــة األمــريــكية واســتئجار الــطائــرات مــع تــلك الــتابــعة لشــركــة BBA لــلطيران 
العمومية املحدودة.  

ونـتج عـن عـملية الـدمـج هـذه زيـادة 90 طـائـرة إلـى أسـطول الـطائـرات الـذي تـديـره جـامـا لـلطيران فـي الـواليـات املتحـدة لـيصل األسـطول إلـى أكـثر مـن 200 طـائـرة تـحت الشـركـة املـدمـجة، 
مـما يـجعلها أكـبر شـركـة إدارة طـائـرات فـي الـواليـات املتحـدة. سيسـتفيد الـعمالء مـن تـوسـع الشـركـة املـدمـجة الـتي سـتوفـر تـغطية أكـبر سـواء محـليا أم عـاملـياً، كـما سـتزيـد مـن الـقدرة الشـرائـية 
الـتي سـينتج عـنها تـقليل الـتكلفة.، وسـيتمتع الـعمالء مـن خـدمـات الـصيانـة الـشامـلة الـتي تـقدمـها الخـدمـات األرضـية لـدى جـامـا لـلطيران فـي الـواليـات املتحـدة، عـالوة عـلى الخـدمـات الـرائـدة 

   .Signature Flight Support للطيران من خالل شبكتها الخاصة BBA لقاعدة العمليات الثابتة التي توفرها

تـتولـى شـركـة جـامـا لـلطيران ذات املـسؤولـية املحـدودة الشـريـكة تـشغيل مـصالـح األعـمال األمـريـكية فـي إدارة الـطائـرات واسـتئجارهـا الـحالـية لـجامـا لـلطيران  والـتي تـملك حـصة فـيها بنسـبة 49%، فـي حـني 
تــشغل مــصالــح أعــمال  شــركــة BBA لــلطيران شــركــة النــدمــارك لــلطيران الــتابــعة لــها واملــملوكــة بــالــكامــل مــن قــبلها، وذلــك عــبر ســتيرلــينج لــلطيران ذات املــسؤولــية املحــدودة وهــي شــركــة الــنقل الــجوي الــتابــعة 

لالندمارك للطيران.  

واســتناداً إلــى االتــفاقــية املــبرمــة، ســتساهــم النــدمــارك لــلطيران بنســبة 100% مــن مــلكيتها لســتيرلــينج لــلطيران ذات املــسؤولــية املحــدودة فــي جــامــا لــلطيران ذات املــسؤولــية املحــدودة، كــما ســتنقل جــامــا 
لـلطيران الـعمومـية املحـدودة 49% مـن حـصتها فـي جـامـا لـلطيران ذات املـسؤولـية املحـدودة إلـى شـركـة قـابـضة جـديـدة هـي GB الـقابـضة لـلطيران ذات املـسؤولـية املحـدودة، والـتي بـدورهـا سـتكون مـملوكـة 
بـالـتساوي (بنسـبة 50:50) بـني جـامـا لـلطيران و BBA لـلطيران، وهـي نسـبة تـعكس املـساهـمة املـتساويـة تـقريـباً لـألربـاح الـناتـجة عـن كـل مـن الشـركـتني فـي الـوقـت الـحالـي. وفـي نـهايـة عـام 2015، ومـن 
خـالل رسـوم الـعالمـة الـتجاريـة وحـصتها ذات نسـبة 49 % مـن شـركـة جـامـا لـلطيران ذات املـسؤولـية املحـدودة، تـمكنت أعـمال إدارة طـائـرات جـامـا لـلطيران مـن زيـادة أربـاح املجـموعـة بـقيمة 4.3 مـليون دوالر 

قبل الضريبة في نفس الفترة التي حصلت أعمال إدارة طائرات BBA للطيران أرباحاً تصل قيمتها لـ 5.5 مليون دوالر قبل الضريبة.  

سـتستمر جـامـا لـلطيران ذات املـسؤولـية املحـدودة بـإدارة وتـشغيل األعـمال املـدمـجة، مـوفـرة خـدمـاتـها الجـديـدة تـحت الـعالمـة الـتجاريـة Gama Aviation Signature Aircraft Management. كـما 
ستبقى األعمال األرضية األمريكية لجاما للطيران شركة تابعة ومملوكة بالكامل للمجموعة.  

وبـموجـب شـروط اتـفاقـية الـترخـيص والـعالمـة الـتجاريـة الجـديـدة، سـتستمر جـامـا لـلطيران ذات املـسؤولـية املحـدودة بـاسـتخدام الـعالمـة الـتجاريـة وحـقوق املـلكية الـخاصـني بـاسـم جـامـا لـلطيران، بـاإلضـافـة إلـى 
  BBA وعــالوة عــلى ذلــك، تــمت زيــادة الــرســوم الــسنويــة وتــثبيتها، حــيث ســتتشارك شــركــتي .Gama Aviation Signature Aircraft Management صــالحــية اســتخدام االســم  الــتجاري الجــديــد

للطيران وجاما للطيران بها، األمر الذي سيؤدي إلى تقليص الرسوم التجارية الحالية بينما يزيد مدخول املجموعة الذي تساهم به األطراف املشاركة.  

وبــعد األخــذ بــاالعــتبار الــتكالــيف الــتي تــم تــوفــيرهــا فــي عــملية الــدمــج وتــبعاتــها، مــن املــتوقــع أن تــبقى األربــاح مــحايــدة فــي 2017 و 2018، ومــن ثــم يــتوقــع تــحقيق زيــادة فــي األربــاح بــعد ذلــك، وهــذا قــبل 
 Gama Aviation Signature حسـب أي مـدخـول مـن خـدمـات الـصيانـة الـشامـلة مـن قـبل جـامـا لـلطيران لـألسـطول املـوسـع أو قـبل اعـتبار فـرص الـنمو املـتوقـع تـحقيقها بـفضل املـنصة الـرائـدة الجـديـدة

 .Aircraft Management

جروثجيت كابيتال 
أفيردا توسع نطاق خدماتها في سلطنة عمان

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

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

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 
املـــنشورات العربـــية. وتهـــدف الهـــالل لـــلمشاريـــع مـــن خـــالل هـــذه الشـــراكـــة 
إلـى سـد هـذه الـفجوة فـي املـعلومـات عـن طـريـق مجـلة مـرمـوقـة مـثل هـارفـرد 

بزنس ريفيو. 

يــمكنك االطــالع عــلى املــقال ”كــيف تــدفــع الــناس لــلتعاون عــندمــا ال يــكون 
لديك سلطة على رواتبهم“ 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 

ومضة كابيتال 
كريم تقترب من هدف توفير مليون فرصة عمل بإغالق  أول دفعة من تمويل بقيمة 500 مليون دوالر  

أعـــلنت شـــركـــة كـــريـــم الـــرائـــدة املـــتخصصة فـــي مـــجال خـــدمـــات حجـــز الـــسيارات فـــي الشـــرق األوســـط وشـــمال 
أفـريـقيا مـؤخـراً عـن إنـهائـها لـجول تـمويـلية ضخـمة بـقيمة 500 مـليون دوالر، تـم ضـخ الجـزء األول مـنها بـقيمة 
350 مــــليون دوالر مــــن قــــبل راكــــوتــــني الــــيابــــانــــية الــــعاملــــية املــــتخصصة فــــي خــــدمــــات اإلنــــترنــــت واالبــــتكارات، 
واالتــصاالت الــسعوديــة STC الــتي هــي األكــبر فــي مــجالــها فــي الشــرق األوســط. وقــد أشــارت إلــى انــضام 
مســـتثمريـــن جـــدد لـــالئـــحة املســـتثمريـــن الـــحالـــية، ومـــنهم مجـــموعـــة أبـــراج، ومجـــموعـــة الـــطيار، وبـــيكو كـــابـــيتال، 
والـسويـدي لـالسـتثمار، وإنـديـور كـابـيتال، ولـومـيا كـابـيتال، وإس كـيو إم فـرونـتيير، وومـضة كـابـيتال، وغـيرهـا. 
ومـن املـقرر أن يـنضم كـل مـن أوسـكار مـيلتشاريـك دو ال مـييل، املـسؤول الـتنفيذي ومـديـر اسـتثمارات خـدمـات 
الـتوصـيل الـتشاركـي والـتكنولـوجـيا املـالـية فـي شـركـة راكـوتـني، إلـى جـانـب أحـد كـبار املـسؤولـني الـتنفيذيـني فـي 

مجموعة االتصاالت السعودية، إلى مجلس إدارة كريم. 

ومـنذ انـطالق الشـركـة فـي 2012 عـلى املسـتوى املحـلي، تـوسـع نـطاق كـريـم لـيطول اآلن 47 مـديـنة فـي 11 
دولـة، حـيث تـوفـر خـدمـاتـها لسـتة مـاليـني مسـتخدم و150,000 سـائـق عـبر الشـرق األوسـط وشـمال أفـريـقيا 
وجــنوب آســيا. ويــعد هــذا االســتثمار الــذي يــدعــمه مــصرف كــريــدي ســويــس واحــداً مــن أكــبر عــمليات الــتمويــل 
الـتي تُـَقدَّم لشـركـة عـامـلة فـي مـجال الـتكنولـوجـيا فـي تـاريـخ الشـرق األوسـط، ومـا هـذا إال دلـيل عـلى تـطلعات الشـركـة ورؤيـتها الـطموحـة. وسـوف يـتم تـخصيص هـذا الـتمويـل لـتعزيـز نـطاق خـدمـات الـنقل الـتي 

توفرها الشركة في األسواق الحالية والجديدة، وزيادة سرعة أعمالها وفعاليتها، دافعة بها إلى تحقيق هدفها بإيجاد مليون فرصة عمل في املنطقة بحلول 2018.

شــارك الــوفــد املــمثل لشــركــة الهــالل لــلمشاريــع فــي االجــتماع الــسنوي 
لـلمنتدى االقـتصادي الـعاملـي وتـألـف مـن الـرئـيس الـتنفيذي بـدر جـعفر، 
واملـــديـــر الـــتنفيذي نـــيراج أغـــراوال، ونـــائـــب الـــرئـــيس لـــلتطويـــر املـــؤســـسي 
واالســتثمارات تــوشــار ســنغفي. وعُـــقد االجــتماع الــسنوي فــي دافــوس 
الـسويسـريـة والـذي تـمحورت فـعالـياتـه حـول مـوضـوع الـقيادة املـتجاوبـة 
واملـــسؤولـــة مـــن 17 وحـــتى 20 يـــنايـــر، وحـــضره مـــا يـــزيـــد عـــن 50 مـــن 
رؤسـاء الـدول والـحكومـات، وأكـثر مـن 1500 مـن قـادة ورؤسـاء قـطاع 

األعمال واملؤسسات املجتمعية.  

جـــــاءت مـــــشاركـــــة الـــــرئـــــيس الـــــتنفيذي بـــــدر جـــــعفر مـــــن ضـــــمن الجـــــلسة 
املـــؤســـسية حـــول "تـــأســـيس تـــحالـــفات جـــديـــدة لـــألعـــمال اإلنـــسانـــية" حـــيث نـــاقـــش املـــشاركـــون فـــي الجـــلسة الشـــراكـــات الـــقائـــمة بـــني الـــقطاعـــني الـــعام 
والـــخاص فـــي مـــجال األعـــمال اإلنـــسانـــية، وتـــناولـــوا مـــن خـــاللـــها املـــجاالت املـــتاحـــة لـــلتطويـــر والتحســـني. كـــما اســـتطلعت الجـــلسة املـــخاطـــر املـــحتملة 
والحـلول املـناسـبة لـلتعامـل مـع مـشكلة الـشعوب املهجـرة خـصيصاً فـي حـال تضخـمت مـما هـي عـليه الـيوم مـن 65 مـليون نـسمة لـتصل إلـى 100 

مليون شخص. 

كــما شــارك جــعفر أيــضا فــي جــلسة خــاصــة عــالــية املســتوى حــول مســتقبل االســتجابــة اإلنــسانــية والــتي تــناولــت اســتراتــيجيات تــعزيــز كــفاءة االســتجابــة اإلنــسانــية مــن خــالل هــياكــل وآلــيات تــمويــل إنــسانــي 
رقمية مبتكرة. وكان الهدف من الجلسة بناء فهم مشترك للمشهد اإلنساني وحشد الدعم لشراكات جديدة ومختلفة بني القطاعني العام والخاص للتصدي للصعوبات في املجال اإلنساني. 

وحـضر وفـد الهـالل لـلمشاريـع بـفعالـية مجـموعـة واسـعة مـن الجـلسات الـتي تـركـزت جـول مـواضـيع قـطاعـية مـختلفة مـثل الخـدمـات املـالـية والـنقل والـرعـايـة الـصحية والـتكنولـوجـيا واالبـتكار (الـذكـاء االصـطناعـي، 
blockchain وتـكنولـوجـيات الـطاقـة الـنظيفة)؛ كـما حـضر الـوفـد جـلسات اقـتصاديـة تـعنى بـمناطـق جـغرافـية مـعينة مـثل آسـيا والشـرق األوسـط وأفـريـقيا؛ وكـذلـك جـلسات اسـتراتـيجية أخـرى بـما فـي ذلـك 

االستدامة والنمو االقتصادي واالندماج االجتماعي والعمل اإلنساني. 

ركّـــز االجــتماع الـ47 لــلمنتدى االقــتصادي الــعاملــي عــلى أربــعة تحــديــات صــعبة يــواجــهها الــقادة فــي 2017: إعــادة تــصويــر الــتعاون الــدولــي، وإنــعاش االقــتصاد الــعاملــي، وإصــالح الــرأســمالــية والــتأهــب 

دور الشركات الصغيرة كبير في األزمات اإلنسانية 
بدر جعفر يكتب للمنتدى االقتصادي العاملي

غلفتينر 
أعمال غلفتينر في السعودية تشهد أداء يفوق التوقعات في 2016 

تــعد مــنطقة كــردســتان الــعراق ســوقــاً واعــداً بــالنســبة لـ مــومــنتم لــوجيســتكس (مــومــنتم) وخــاصــة فــي مــا تــوفــره الشــركــة مــن بــاقــة خــدمــات 
لوجستية تضم النقل والشحن والتخزين واملدن اللوجستية وخدمات الحاويات. 

وقــــد بــــدأت مــــومــــنتوم بــــالــــفعل بــــاســــتطالع الــــفرص املــــتاحــــة فــــي قــــطاعــــات مــــختلفة مــــنها الــــبيع بــــالتجــــزئــــة والــــتصنيع والــــنقل والخــــدمــــات 
الــلوجســتية. وفــي هــذا الــسياق، قــامــت اإلدارة الــعليا لـ مــومــنتوم مــؤخــراً بــزيــارة ألربــيل ملــدة أســبوع كــامــل هــدفــت مــن خــاللــها إلــى بــناء 

عالقات مع شركاء محتملني في إربيل وغيرها في املنطقة.  

وانــتقلت مــومــنتوم ملــكتب جــديــد مــؤخــراً فــي إربــيل مــما ســيقرب املــسافــة بــينها وبــني عــمالئــها، لــيفتح لــها مــجاالت أوســع لــتلبية حــاجــاتــهم 
املــتزايــدة. وفــي هــذا الــصدد، قــال تــوم نــاويــالرتــس، املــديــر اإلداري للشــركــة أن لــدى مــومــنتم تــطلعات واعــدة لــلنمو فــي املــنطقة، وتــواجــد 

الشركة على األرض هو بمثابة جسر بني جهات الشحن والجهة املستقبلة. 

مومنتم لوجيستكس شركة تابعة للهالل للمشاريع

شـــارك الـــرئـــيس الـــتنفيذي للهـــالل لـــلمشاريـــع بـــدر جـــعفر فـــي مـــنتدى الـــريـــادة اإلنـــسانـــية ضـــمن الحـــلقة الـــنقاشـــية الـــتي تـــناولـــت األعـــمال اإلنـــسانـــية املـــؤســـسية مـــركـــزة عـــلى تـــعزيـــز فـــعالـــية 
املمارسات والقدرات بهدف تحقيق اآلثار والنتائج امللموسة. ُعقد املنتدى في 16 يناير 2017 في فيينا في النمسا تحت محور "الجيل املؤثر: تسخير طاقة العطاء". 

مـنتدى الـريـادة اإلنـسانـية هـو مـبادرة عـاملـية تهـدف إلـى تـوثـيق الـصالت وتـمكني الـقدرات وإلـهامـها بـني قـادة الـقطاعـات املـختلفة، كـاألعـمال الـخيريـة واملـجتمع املـدنـي واألكـاديـمي واألعـمال 
والحكومات، وذلك شحذاً لِهَمم االبتكار وتحفيزاً للتعاون. 

ركّـــز هـذا املـنتدى الـذي اسـتمر لـيوم واحـد عـلى الـعوامـل الـتي يـتطلبها تـحقيق الـنتائـج ذات الـتأثـير االجـتماعـي اإليـجابـي، ومـا يـحتاجـه ضـمان اسـتدامـة الـتقدم وتسـريـعه لخـدمـة وفـائـدة 
املجتمعات من حول العالم.   

إن كــنا لنجــمع جــميع ســكان الــعالــم الــذيــن هــم بــحاجــة لــلمعونــات اإلنــسانــية، والــذيــن يــشكلون 
125 مـليون نـسمة، ضـمن حـدود بـلد واحـد، سـيأتـي تـرتـيب هـذا الـبلد فـي املـرتـبة الـحاديـة عشـر 
مـن بـني أكـثر الـدول كـثافـة سـكانـية عـلى وجـه األرض. لـقد أشـارت الـلجنة رفـيعة املسـتوى لـتمويـل 
األعــمال اإلنــسانــية الــتابــعة ألمــني عــام األمــم املتحــدة، والــتي أتشــرف بــكونــي عــضو فــيها، إلــى 
هــذه الــنقطة فــي مــنشورهــا املــتعلق بــنتائــج أعــمالــها الــتي تــداولــتها الــلجنة فــي وقــت ســابــق مــن 
الـــسنة الـــجاريـــة. ومـــع األســـف، وكـــما أشـــارت الـــلجنة أيـــضاً، يـــتزايـــد عجـــز املـــجتمع الـــدولـــي عـــن 

تمويل هذه االحتياجات التي هي في تصاعد مطرد.   

مــن املــرجــح أن تــتفاقــم هــذه املــشكلة حــتى قــبل أن تــنفك عــقدتــها. لــقد تــمكنت األمــم املتحــدة مــن 
الـــحصول عـــلى دعـــم مـــادي (24.5 مـــليار دوالر أمـــريـــكي) ألعـــمال الـــتنمية اإلنـــسانـــية فـــي عـــام 
2014  أكــــثر مــــن أي عــــام مــــضى، إال أنــــها سجــــلت مــــع ذلــــك أعــــلى مســــتويــــات الــــقصور فــــي 
تــمويــل األعــمال الــخيريــة الــتي وصــلت إلــيها عــلى اإلطــالق، حــيث أنــها تــمكنت بهــذا املــبلغ مــن 
تــــــلبية 62% فــــــقط مــــــن الــــــحاجــــــات الــــــدولــــــية. بــــــعبارة أخــــــرى، يعجــــــز نــــــظام األعــــــمال واملــــــعونــــــات 
اإلنـسانـية مـع كـل قـدراتـه عـلى جـمع الـتمويـل عـن مـجاراة الـزيـادة الـحادة فـي قـيمة تـغطية هـذه 

الحاجات اإلنسانية.   

ولـكن كـيف الحـتياجـات الـعالـم أن تـتزايـد بسـرعـة أكـبر مـن تـزايـد الـعطاء اإلنـسانـي؟ يـتفق مـعظم أصـحاب املـصلحة عـلى أن أهـم مسـببات هـذا الـقصور تـكمن فـي تـغير طـبيعة األزمـات 
مت عـبر الـتاريـخ بـالـتساوي بـني الـكوارث الـطبيعية والـصراعـات ا لبشـريـة،إال أنـنا نـرى فـي زمـننا  اإلنـسانـية بحـد ذاتـها. وبـالـرغـم مـن أن املـبالـغ الـالزمـة ملـعالـجة األزمـات اإلنـسانـية قـد قُـسِّ
الـحاضـر أن 80% مـن احـتياجـات الـدول لـلمعونـات اإلنـسانـية تـنبع بـشكل خـاص مـن آثـار الـصراعـات البشـريـة الـتي لـها بـالـعادة أبـعاد سـياسـية مـعقدة وتـكون مـعظمها أزمـات مـتكررة أو 
طــويــلة األمــد. يُــَقدَّر مــعدل طــول فــترة الــترحــيل الــتي تســببها الــصراعــات والحــروب حســب الــتقاريــر بســبع عشــرة ســنة. ومــا كــان مــن هــذه األوضــاع إال أن تــزيــد الــضغوطــات عــلى نــظام 

األعمال واملعونات اإلنسانية الذي كان قد صمم باألصل للتعامل مع الحاالت الطارئة قصيرة األمد.  

ومـن الـجوانـب األخـرى الـالفـتة ألزمـة الـتمويـل االنـسانـي هـذه، تَـغيُّب الـقطاع الـخاص عـن تـأديـة واجـباتـه لهـذا الـغرض، فـلم تـلقى سـوى 4.8 بـاملـئة مـن االحـتياجـات اإلنـسانـية تـجاوبـاً مـن 
تــبرعــات الــقطاع الــخاص فــي عــام 2014، وهــذه النســبة صــادمــة. وفــي الــحقيقة هــناك أســباب يــعزى لــها هــذا الــقصور، مــنها تــدنــي مســتوى الــثقة الــذي يــربــط بــني الــقطاعــني الــخاص 
واإلنـسانـي، إضـافـة إلـى مـيول الـوكـاالت الـخيريـة واملـنظمات غـير الـحكومـية عـبر الـتاريـخ لـلتعامـل مـع الـقطاع الـخاص فـقط لـلحصول عـلى الـدعـم املـادي ال بـصفته شـريـكاً حـقيقياً. لـذلـك، 

تطرأ الحاجة إليجاد حل لهذه املشكلة من أجل السماح للمجتمع الدولي باالستفادة بشتى الطرق املمكنة من الفوائد والفرص املتاحة له.  

مــا يــدعــو لــلتفاؤل فــي هــذه املــرحــلة هــو أن هــناك جــهود قــد بــادرت فــعالً بــالــتغيير، ونشهــد الــيوم رغــبة مــتنامــية فــي الــقطاع اإلنــسانــي لــالســتفادة بــشكل أفــضل مــن املــهارات واإلمــكانــيات 
والشــبكات املــتعددة الــخاصــة بــالــقطاع الــخاص عــوضــاً عــن الــلجوء إلــيه ملجــرد الــحصول عــلى الــتبرعــات املــاديــة. فــعلى ســبيل املــثال، أســس بــرنــامــج الــغذاء الــعاملــي شــراكــة مــع شــركــة 
مــاســتركــارد مــنذ 2012 بهــدف تــسهيل تــوزيــع املــعونــات بــاســتخدام تــكنولــوجــيا الــدفــع اإللــكترونــي. كــما يــوجــد جــهود مــبذولــة فــي تــوظــيف خــبرات الشــركــات الــلوجســتية وشــركــات الــتأمــني 
لــغرض الــوصــول لحــلول مــبتكرة لــبعض أهــم التحــديــات الــتي يــواجــهها الــقطاع اإلنــسانــي، كــما أن هــناك أيــضاً مــناقــشات جــاريــة مــع مــؤســسات الــتمويــل اإلســالمــية بــخصوص تــوفــير 

سندات مالية اجتماعية تلتزم بما تنص عليه الشريعة بصيغة مبتكرة تَُكرَّس لتلبية االحتياجات اإلنسانية امللّحة.    

 Connecting ويجـــدر ذكـــر الـــجهود املـــوجـــهة لـــتسهيل الـــتعاون بـــني الـــقطاع الـــخاص والـــوكـــاالت اإلنـــسانـــية واملـــنظمات غـــير الـــحكومـــية، ونـــذكـــر مـــنها مـــبادرة الـــوصـــل بـــني األعـــمال أو
Business الـتي أطـلقها مـكتب األمـم املتحـدة لـتنسيق الـشؤون اإلنـسانـية ومـكتب األمـم املتحـدة للحـد مـن مـخاطـر الـكوارث وبـرنـامـج الـتنمية الـتابـع لـألمـم املتحـدة، والـتي تـسعى لـتكون 
بـمثابـة نـقطة دخـول سـلسة لـلقطاع الـخاص فـي نـظام املـساعـدات اإلنـسانـية الـذي غـالـباً مـا يـكون ذا طـابـع بـيروقـراطـي. وفـي نـفس الـوقـت، يـساعـد اسـتقالل الـقطاع الـخاص (وتـركـيزه 
الـبحت عـلى الـنتائـج عـدا عـن الـعمليات املـؤسـسية) فـي سـد الـثغرات الـتي تـحول بـني األعـمال اإلنـسانـية والـتنمويـة، لـتجتاز بـذلـك بـعض الـعوائـق الـتي كـانـت سـبباً فـي ضـعف املـجال وعـدم 

كفاءته في السابق.  

ومـع ذلـك، يـبقى مـن الـقطاع الـخاص جـزءاً غـالـباً مـا يـكون مـنسياً، وهـو قـطاع الشـركـات الـصغيرة واملـتوسـطة، والـتي بـتجاهـلها نـكون قـد أضـعنا فـرصـاُ ذات أهـمية وقـيمة كـبيرتـني. تـشكل 
الشـركـات الـصغيرة واملـتوسـطة 90 بـاملـئة مـن شـركـات الـقطاع الـخاص، كـما أنـها تـوفـر 50% مـن الـوظـائـف عـلى مسـتوى الـعالـم. وإلـى جـانـب أهـميتها االقـتصاديـة،  تـكون هـذه الشـركـات 
فــي الــغالــب صــغيرة وســريــعة الــعمل، وتــعتبر جــزءاً ال يتجــزأ مــن املــجتمعات املحــلية وعــادة مــا تــكون مــوجــودة فــي املــناطــق الــنائــية حــني تــقع األزمــات. تــجعل جــميع هــذه الــعوامــل مــن هــذه 
الشــركــات مــرشــحاً هــامــاً لــلعب دورأكــبر فــي تــلبية الــحاجــات اإلنــسانــية والــتعامــل مــعها. وبــالــرغــم مــن ذلــك، لــيس هــناك إال الــقليل مــن اآللــيات الــرســمية الــتي تــنظم انــدمــاجــها فــي أعــمال 

الوقاية من الكوارث والتأهب لها والتجاوب معها عند وقوعها. وبالنتيجة، تصبح أهم مصادر القوة والثقة للقطاع الخاص وأوسعها انتشاراً فرصاً مبددة ضائعة.  

يـشكل هـذا الـتفكير املـنطق الـذي انـبثقت مـنه مـبادرة "الشـركـات الـصغيرة واملـتوسـطة لـإلنـسانـية SME4H " وهـي مـبادرة جـديـدة يـقودهـا الـقطاع الـخاص بـشكل كـامـل أُطـلِقت فـي الـقمة 
الـعاملـية لـألعـمال اإلنـسانـية فـي مـايـو مـن عـام 2016. تـوفـر هـذه املـبادرة مـنصة إلـكترونـية تـتيح لـلحكومـات والـوكـاالت اإلنـسانـية واملـنظمات غـير الـحكومـية والشـركـات الـصغيرة واملـتوسـطة 
تــوفــير مــعلومــات عــن االحــتياجــات اإلنــسانــية، حــيث تشــرع الشــركــات الــصغيرة واملــتوســطة بــتلبية مــا كــان مــن هــذه االحــتياجــات قــريــباً مــنها أو مــا كــان مــنها مــن ضــمن نــطاق املــهارات 
واإلمــكانــيات املــتوفــرة لــديــها، ســواء كــان ذلــك بــشكل مســتقل أو بــالشــراكــة مــع غــيرهــا مــن أصــحاب املــصالــح الــعامــة والــخاصــة. تــرنــو هــذه املــبادرة إلــى تــعزيــز وشحــذ مــرونــة الشــركــات 
الـــصغيرة واملـــتوســـطة املحـــلية (واملـــجتمعات الـــتي تنتســـب لـــها)، وأيـــضاً إلـــى تـــوفـــير فـــرص الـــعمل وتـــشغيل العجـــلة االقـــتصاديـــة، وتحســـني الـــتنسيق بـــني األعـــمال املحـــلية ووكـــاالت الـــتنمية 

اإلنسانية واملنظمات غير الحكومية.  

إن هـذه الـفكرة ليسـت ثـوريـة أو جـديـدة، وبـاألخـص إن أخـذنـا بـعني االعـتبار إيـمان األمـم املتحـدة الـراسـخ بـقوة الشـراكـات بـني الـقطاعـني الـعام والـخاص ودورهـا الـجوهـري فـي تـحقيق 
أفــضل الــنتائــج لــألعــمال اإلنــسانــية. ووفــقاً ملــكتب األمــم املتحــدة لــتنسيق الــشؤون  اإلنــسانــية، فــإن للشــراكــات الــقائــمة بــني الــقطاعــني الــخاص والــعام دور فــعال فــي املــبادرات اإلنــسانــية 
وتـقدم "تـمويـالت، أو تـبرعـات عـينية، أو تـوظـيف، أو خـدمـات تـخصصية، أو تـسويـق الـقضايـا اإلنـسانـية ". ومـع ذلـك، إن ركـزنـا كـثيراً عـلى إمـكانـيات األعـمال الضخـمة ونـفوذهـا، قـد نـغفل 
الـدور الـهام للشـركـات الـصغيرة واملـتوسـطة، والـتأثـير االقـتصادي الـذي نسـتطيع أن نـوجـده بـإدمـاجـها بـشكل فـعال فـي الشـراكـات بـني الـقطاعـني الـعام والـخاص املـتخصصة بـاألعـمال 
اإلنسانية. ومن جهة أخرى، هناك دالئل على اآلثار السلبية العرضية التي يمكن ملشاريع التنمية اإلنسانية أن تخلفها على األعمال املحلية في حال عدم إدماجها بصورة مناسبة.  

وفـي الـنهايـة، رغـم أن هـذه الشـركـات تـسمى بـالـصغيرة، إال أنـها بـعيدة كـل الـبعد عـلى هـذا الـوصـف، فهـذه الشـبكة الـواسـعة مـن األعـمال مـن شـأنـها أن تـكون محـركـاً أسـاسـياً فـي تـعزيـز 
قـــدرة املـــجتمعات الـــضعيفة عـــلى تـــجنب الـــكوارث اإلنـــسانـــية وتحـــملها والـــتجاوب مـــعها. إال أن ذلـــك يـــتطلب تـــآزر جـــهود الـــقطاع اإلنـــسانـــي واملـــجتمع الـــدولـــي لـــلتنسيق بـــفعالـــية أقـــوى مـــع 
الشــركــات املحــلية الــصغيرة واملــتوســطة، وإشــراكــها بــأعــمال الــتجاوب مــع هــكذا كــوارث بــشمولــية أكــبر. وبــذلــك، نــكون قــد وضــعنا حجــر األســاس الســتدامــة الــتنمية اإلنــسانــية لــتصبح 

استثماراً طويل األمد يترك وراءه إرثاُ اقتصادياً باقياً تستفيد منه املجتمعات املتضررة بعد انقضاء األزمات بفترة طويلة.  

 
- ترجمة للمقال الذي نشر على موقع املنتدى االقتصادي العاملي في 13 يناير 2017 . 

يـــقع مـــكتب مـــومـــنتم الجـــديـــد فـــي بـــرج الـــعدل قـــرب وســـط 
املدينة في إربيل 

الصورة إلى اليسار: الرئيس التنفيذي للهالل للمشاريع بدر 
جعفر في حلقة نقاش األعمال اإلنسانية املؤسسية

ينبغي للمؤسسات أن تصمم 
برامج شمولية ومستدامة إلشراك 
أفضل ملوارد أعمالهم والشراكات 

االستراتيجية من أجل تحقيق 
قيمة اجتماعية مؤثرة وعوائد 

تنافسية.

املنتدى االقتصادي العاملي في دافوس
مشاركة الهالل للمشاريع  في االجتماع السنوي من ضمن قيادي القطاع الخاص

 ملعرفة املزيد عن املنتدى، يمكنكم زيارة
www.philanthropreneurshipforum.com  

منتدى الريادة اإلنسانية لعام 2017 في فيينا 
الرئيس التنفيذي للهالل للمشاريع يشارك في حلقة نقاش عن األعمال املؤسسية اإلنسانية  

لـــطاملـــا كـــانـــت شـــركـــة أفـــيردا تُـــعرَف فـــي قـــطاع إدارة الـــنفايـــات فـــي الســـلطنة بـــعملها كـــمشغِّل ملـــصانـــع 
مـعالـجة الـنفايـات الـطبية فـي مـنطقتَيْ املـلتقى ولـيوا، حـيث تـعمل بجـمع ومـعالـجة مـا يـفوق 4000 طـنّ 

من النفايات الطبية السامة سنوياً.  

أمـــا اآلن، فـــقد وســـعت أفـــيردا نـــطاق عـــملها والخـــدمـــات الـــتي تـــقدمـــها إلدارة الـــنفايـــات فـــي الســـلطنة 
بـإبـرامـها لـعقَديْـن جـديـَديْـن يـختصان بجـمع الـنفايـات وطـمرهـا فـي مـحافـظتي الـداخـلية وظـفار، لـتغطي 
بـــــــــذلـــــــــك مـــــــــساحـــــــــة 127,000 كـــــــــيلومـــــــــتر مـــــــــربـــــــــع تـــــــــضم 1655 بـــــــــلدة يـــــــــقطنها 650,000 مـــــــــقيم، 

و104,377 منزالً ومبنىً. 

وفـي سـياق الخـدمـات املـتنوعـة الـتي تـقدمـها أفـيردا فـيما يـتعلق بجـمع الـنفايـات والتخـلص مـنها، تـعالـج 
أفــيردا 400 طــناً يــومــياً مــن نــفايــات الــبلديــة يــومــياً فــي كــّل مــن واليــات بــدبــد وســمائــل ونــزوى وازكــي 

وبهال والحمراء وأدم، لتتخلص من معظمها نهائياً في مردم عز الهندسي.  

وتـــسعى أفـــيردا بـــطاقـــمها الـــذي يـــشمل 425 شـــخصاً وآلـــية مجهـــزة بـــأحـــدث أنـــظمة تحـــديـــد املـــواقـــع 
الـعاملـية (GPS) وتـكنولـوجـيا الـوزن اآللـي، إلـى أن تـعزز فخـر قـاطـني وأصـحاب األعـمال فـي مـحافـظة 

الداخلية بمستوى نظافة مناطقهم. 

وإلــى جــانــب الخــدمــات املــذكــورة، تــتولــى أفــيردا كــذلــك اتــخاذ وتــطبيق اإلجــراءات الــالزمــة لــلتلف اآلمــن 
والتخلص إذا لزم من الكتب الدينية من أكثر من 400 مسجد منتشر في املناطق التي تشتغل فيها والتخلص منها باحترام وبصورة مالئمة وفق األصول. 

والـتزامـاً مـن أفـيردا بـدعـم األهـداف الـرئـيسية  لشـركـة بـيئة الـتي تـصبو لـلتحكم بـاألضـرار الـبيئية الـناجـمة عـن اتـباع الـعمليات الـتقليديـة للتخـلص مـن الـنفايـات، قـررت شـركـة أفـيردا أن تـطلق عـدداً 
مـن حـمالت الـتوعـية فـي بـدبـد وسـمائـل ونـزوى وبهـال والحـمراء وأدم لـدعـم تـوجـهات ومـساعـي شـركـة بـيئة الـتوعـويـة الـتي تهـدف مـن خـاللـها إلـى تـنمية وتحسـني أعـمال حـمايـة الـبيئة والتخـلص مـن 

النفايات.  

صورة لبلدة عمانية ساحلية

تـحت مـظلة الـتعاون املـثمر لشـركـة الهـالل لـلمشاريـع مـع نـادي سـيدات الـشارقـة، انـضمت الهـالل لـلمشاريـع لـفعالـيات مـعسكر ريـادة األعـمال لـألطـفال. تَـَضّمن املـعسكر  سـلسلة مـن ثـالث 
ورش عمل شاركت فيها ثلة واعدة من الفتيات التي تراوحت أعمارهن بني 8 و14 عاماً، اكتسنب فيها ما يحتجن من مهارات إلطالق املشاريع بثقة ونجاح.  

شــاركــت غــادة عــبد الــقادر، مــديــر - الــتنمية املــؤســسية واالســتثمارات لــدى الهــالل لــلمشاريــع، فــي ورشــة الــعمل والــعرض الــختامــيني لــتنقل لــلفتيات املــشاركــات تــجاربــها وتــعطيهم نــصائــح 
ترشدهم نحو التميز والنجاح. كما ساهمت في تحكيم العروض النهائية التي قدمتها املشاركات لتمدهن بآراء البناءة وتمدهن بالدافع لالستمرار. 

ويــسعدنــا دائــماً فــي الهــالل ملــشاريــع الــتعاون مــع نــادي ســيدات الــشارقــة فــي مــبادراتــهم الــتي نــأمــل مــن خــاللــها أن نــعمل عــلى تــوســيع مــداخــل الــنساء واألطــفال إلــى املــجاالت والــفرص 
املجتمعية ورفع مستوى معارفهم ومهاراتهم ورعاية مواهبهم.  

شـاركـت عـال الـحاج حسـني، مـديـر- املـواطـنة املـؤسـسية لـدى الهـالل لـلمشاريـع، بـصفتها ضـيفة متحـدثـة فـي واحـد مـن الـبرامـج االفـتتاحـية ملعهـد الـتدريـب عـلى املـسؤولـية االجـتماعـية للشـركـات والـذي 
أقـيم فـي الـجامـعة الـكنديـة فـي دبـي. واسـتعرضـت عـال فـي الجـلسة الـتدريـبية نـموذج عـمل املـواطـنة املـؤسـسية املـتبع فـي الهـالل لـلمشاريـع وشـاركـت فـي نـقاش تـناول املـمارسـات األمـثل فـي مـجال 

املسؤولية االجتماعية للشركات، مستشهدةً بأمثلة من تجارب وخبرات الهالل للمشاريع. 

يُـعّد الـتعاون بـني معهـد الـتدريـب عـلى املـسؤولـية االجـتماعـية للشـركـات ومـقره كـندا، والـجامـعة الـكنديـة فـي دبـي، شـراكـًة جـديـدة عـكف الـطرفـان مـن خـاللـها مـؤخـراً عـلى تـنظيم بـرامـج تـدريـبية تـتناول 
كـيفية تـحقيق الـنتائـج واألهـداف فـيما يـتعلق بـمجال تـنمية املـسؤولـية االجـتماعـية للشـركـات، تـقام فـي مـقر الـجامـعة فـي دبـي. حـضر هـذه الـدورات االفـتتاحـية تـالمـيذ ومـهنيون مـن دولـة اإلمـارات 

ودول أخرى. وعبّر املشاركون عن اهتمامهم بالنموذج املعروض للمواطنة املؤسسية للهالل للمشاريع، وعن رغبتهم بتطبيق أفكار مماثلة في املنظمات التي يعملون فيها.  

معسكر ريادة األعمال لألطفال في نادي سيدات الشارقة على مدى ثالثة أيام  
مشاركة فعالة للهالل للمشاريع لدعم الفتيات املشاركات

برنامج معهد التدريب على املسؤولية االجتماعية في الجامعة الكندية في دبي 
الهالل للمشاريع تستعرض نموذج عملها في املواطنة املؤسسية كمثال رائد من املنطقة   

 أعلى اليمني: غادة عبد القادر من شركة الهالل للمشاريع بصحبة بعض املشاركات في املعسكر. 

عال الحاج حسني من شركة الهالل للمشاريع تتحدث مع املشاركني في برنامج معهد التدريب على املسؤولية االجتماعية

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 
  www.badrjafar.com مواضيع ذات صلة بريادة األعمال والحوكمة املؤسسية الرشيدة واالستدامة املؤسسية والنساء في العمل وسياسات الطاقة الذكية. لالطالع على املدونة، قم بزيارة

اضغط ملشاهدة مقابلة أجراها تلفزيون دبي 
مع بدر جعفر خالل املنتدى االقتصادي 

العاملي في دافوس

شاهد حلقة النقاش كاملة – األعمال اإلنسانية املؤسسية: تعزيز املمارسات والقدرات لتحقيق اآلثار والنتائج امللموسة

 تعمل كريم على إضافة سائقا تنساء ألسطولها سريع النمو في املدن الباكستانية مثل كراتشي والهور
وإسالم آباد

	الهالل	للمشاريع	شريك	محدود	في	ومضة	مينا	فينتشرز	1

ستيب تحصل على مليوني دوالر وتخطط لبناء إمبراطورية إعالمية 

أنهــت ســتيب جــروب جــولــتها الــتمويــلية األولــى بــاســتثمارات قــيمتها مــليونــي دوالر أمــريــكي مــن مســتثمريــن إقــليميني مــن بــينهم ومــضة كــابــيتال، وإيــكويــترســت، وســلطة واحــة دبــي لــلسيليكون، واملــؤســسة 
الـدولـية لـرأس املـال االسـتثماري نـورث بـيس مـيديـا. وقـد أعـلنت سـتيب غـروب فـي مـؤتـمر سـتيب الـذي أقـيم فـي يـنايـر، عـن إطـالقـها ملـبادرة سـتيب مـيوزيـك فـي الـدورة الـخامـسة ملـؤتـمر سـتيب الـتي سـتقام 

في أبريل من هذا العام، موضحة أن ستيب ميوزيك هو مؤتمر ومهرجان يلقيان الضوء على تطور صناعة املوسيقى في املنطقة العربية. 

واسـتحوذت املجـموعـة مـؤخـراً عـلى املـنصة الـشهيرة وسـريـعة الـنمو ملـحتوى الـفيديـو عـرب فـايـنز، حـيث تـنضوي هـذه املـبادرة ضـمن جـهود مجـموعـة سـتيب وحـرصـها عـلى سـد الـفجوة املـتنامـية بـني جـيل 
األلـفية فـي الـوطـن الـعربـي وبـني وسـائـل اإلعـالم الـرئـيسية، ال سـيما عـبر مـنصة إعـالمـية حـيويـة جـديـدة كهـذه. ومـن أجـل تحسـني عـملية إنـتاج املـحتوى لـلكتاب واملـساهـمني عـلى مـنّصتي املجـموعـة لـألخـبار 
واملـحتوى الـرقـمي "سـتيب فـيد"  و"يـالّ فـيد"، يـعمل فـريـق سـتيب عـلى نـظام إداري لـلمحتوى يسـتخدم تـصامـيم تـفاعـلية قـابـل لـلتعديـل حسـب الـطلب. إذ يـصب هـذا الـنظام فـي عـملية مسـتمرة تـبني كـل مـا 

يحتاجه ُمنتج املحتوى من نماذج لتسريع عملية النشر. 

وفـي أقـل مـن 18 شهـراً، تـمكنت "سـتيب فـيد" و"يـال فـيد" املـوجـهة إحـداهـما ملسـتخدمـي الـلغة الـعربـية واألخـرى ملتحـدثـي الـلغة اإلنجـليزيـة مـن اسـتقطاب أكـثر مـن 3 مـاليـني مسـتخدم فـردي شهـريـاً، و6 
مـاليـني مـشاهـدة شهـريـاً. ويسـتهدف الـقيّمون عـلى املـنصتنَْي خـالل عـام واحـد زيـادة قـاعـدة املسـتخدمـني بـأكـثر مـن أربـعة أضـعاف، مـن أجـل الـوصـول إلـى أكـثر مـن 10 مـاليـني مسـتخدم، ومـا يـزيـد عـلى 

30 مليون مشاهدة شهرياً، فضالً عن تطوير خدمة "ستيب فيديو" التي أطلقت مؤخراً. 

يــشار إلــى أن "ســتيب جــروب" تــمثل أول اســتثمار فــي املــنطقة الــعربــية لـــنورث بــيس مــيديــا، وهــي مــؤسّــــــسة اســتثماريــة تــركّـــز عــلى املــؤســسات اإلعــالمــية والــصحافــية، والــفرص الــرقــمية فــي أســواق الــنمو 
حول العالم. 

مومنتم لوجيستكس 
تطلعات واعدة للنمو في أربيل 

 الكشف عن التصميم الجديد  ملقر جاما للطيران في مطار الشارقة

كــــشفت جــــامــــا لــــلطيران وهــــي واحــــدة مــــن أبــــرز الشــــركــــات الــــعاملــــية فــــي مــــجال 
خـدمـات  الـطيران الـتجاري، عـزمـها إنـشاء مـقر مـتكامـل ألغـراض خـدمـة طـيران 
األعـــمال بـــمطار الـــشارقـــة الـــدولـــي، مـــن املـــقرر افـــتتاحـــه مـــنتصف 2018. وقـــد 
كشفت الشركة عن النماذج املعمارية ملقر عملياتها الثابتة في الشارقة . 

ويســــتبدل هــــذا املــــقر الجــــديــــد الــــذي يــــعتبر أول مــــركــــز خــــدمــــات طــــيران خــــاص 
يـصمم خـصيصاً لـتحقيق األغـراض املـرجـوة مـنه فـي الـشارقـة، مـركـز الخـدمـات 
األرضــية الــثابــتة املــوجــود حــالــياً، وهــو أحــد أعــمدة األســاس الــذي تــرتــكز عــليه 

الشركة في توسعها ونموها في املنطقة. 

 تجــــدر اإلشــــارة إلــــى أن جــــامــــا لــــلطيران قــــد حــــققت زيــــادة قــــدرهــــا 12% فــــي 
حــــركــــة الــــطائــــرات الــــتي قــــامــــت بخــــدمــــتها عــــبر مــــقرهــــا بــــالــــشارقــــة خــــالل الــــعام 
املـاضـي و33% فـي حـركـة الـطائـرات الـتي تـقوم بـإدارتـها، ويـعود السـبب إلـى 
قــرب مــقر جــامــا فــي مــطار الــشارقــة مــن املــراكــز املــالــية فــي دبــي والــقيود عــلى 

سعة مطار دبي وبعد مطار دبي الجنوب.  

تمتلك الهالل للمشاريع أقلية مؤثرة في جاما للطيران

 الصورتني العليا والسفلى: صور لنماذج تصميم مقر جاما لخدمات طيران األعمال الجديد واملقرر افتتاحه في منتصف
2018 في الشارقة

يعد رصيف الحاويات الشمالي أكبر محطة حاويات في ميناء جدة اإلسالمي 

بــــالــــرغــــم مــــن التحــــديــــات الــــتي واجــــهها قــــطاع الــــشحن فــــي عــــام 2016، فــــقد تــــمتعت شــــركــــة مــــقاوالت 
الخـــليج لـــلشحن والـــتفريـــغ املحـــدودة والـــتابـــعة لشـــركـــة غـــلفتينر بـــسنة مـــثمرة، إذ زادت الـــشحنات بـــصفة 
عـــامـــة فـــي 2016 عـــن الـــسنة الـــتي خـــلتها بنســـبة 10%. وكـــانـــت الـــزيـــادة الـــتي شهـــدتـــها الشـــركـــة فـــي 
مــجال الحــموالت غــير املــعبأة والحــموالت الــعامــة أكــثر بنســبة 21% مــن 2015، حــيث كــان 98% مــن 
هــذه النســبة عــبارة عــن حــموالت يــوريــا بــكميات كــبيرة (مــركــب عــضوي يــدخــل فــي صــناعــة الــسماد كــما 
يسخدم كمادة خام في الصناعات الكيميائية) يتم استالمها وتفريغها في ميناء جبيل الصناعي. 

أمــا بــالنســبة لــرصــيف الــحاويــات الــشمالــي فــي مــيناء جــدة اإلســالمــي، فــقد شهــد هــبوطــاً طــفيفاً فــي 
حـموالت الـعبور (بـضائـع الـترانـزيـت)، فـي حـني انـتعش بنسـبة 28% فـي أعـمال املـسافـنة (ويـقصد بـها 
الــبضائــع الــتي تــنقلها إحــدى الــسفن الــقادمــة لــلمينـاء بــغرض إعــادة شــحنها عــلى ســفينة أخــرى ملــيناء 
آخـر مـباشـرة أو بـعد تخـزيـنها بـاملـيناء فـي سـاحــات مـخصصة لـذلـك وملـدة زمـنية محـددة دون الـسماح 
لـــها بـــالخـــروج مـــن املـــنطقة الجـــمركـــية بـــاملـــيناء). ومـــن دوافـــع االنـــخفاض الـــحاصـــل فـــي حـــموالت الـــعبور 
واالســتيراد هــبوط أســعار الــنفط ومــا نــتج عــنه مــن إجــراءات الــتقشف الــتي ســنّتها الــحكومــة الــسعوديــة 
فــي مــطلع 2016 مــؤديــة إلــى تــقليل نســبة أعــمال الــبناء واالســتهالك بــشكل عــام. ومــن املــجاالت الــتي 

شهدت أقل النسب في االستيراد هي مواد البناء، والسلع البيضاء واألثاث واإلطارات.

غلفتينر شركة تابعة للهالل للمشاريع

امليزات الرئيسية الناتجة عن الدمج 

خلق منصة رائدة لجاما للطيران وBBA للطيران تسمح للطرفني بتوسيع تواجدهما في الواليات املتحدة األمريكية التي تعد السوق األكبر لطيران األعمال في العالم.  •

تـوفـير خـدمـات واسـعة الـنطاق فـي الـواليـات املتحـدة بـفضل أسـطول شـركـة BBA لـلطيران الـذي يـغطي فـي املـقام األول مـنطقة الـساحـل الـغربـي، مـما سـيكمل أعـمال جـامـا لـلطيران الـتي تـتمركـز •
في الوقت الحالي في منطقة الساحل الشرقي، لكي تشكل الجهتان معاً شبكة أمريكية تدفع بعجلة النمو في قطاع طيران األعمال املجزأ.  

توسيع قاعدة عمالء جاما للطيران وتنويعها. •

زيادة متوقعة في األعمال األرضية األمريكية لجاما للطيران بفضل تقديم خدمات الصيانة للطائرات الجديدة بموجب الدمج.  •

من املتوقع تحقيق توفير في املصاريف والتكلفة وذلك نتيجة الدمج بما ال يقل عن مليوني دوالر أمريكي خالل سنتني.  •

من املتوقع بقاء األرباح إلى ما هي عليها في 2017 و 2018، وصوالً إلى زيادة في األرباح فيما بعد ذلك. وذلك قبل حسب أرباح خدمات صيانة األسطول املوسع. •

بـــاكـــتمال املـــركـــز الجـــديـــد هـــذا فـــي مـــنتصف الـــسنة الـــقادمـــة، ســـيضم الخـــدمـــات 
التالية: 

استراحة خاصة ملالك الطائرات ورجال األعمال  •

عــنبرا لــلطائــرات يــبلغ طــولــه 100 مــتر (328 قــدم) كــما يــمكن للشــركــة أيــضا •
بناء عنبر ثان للطائرات 

• BBJ وبوينج ACJ يمكن للعنبر استيعاب الطائرات حتى طرازات إيرباص

مــساحــة النــتظار الــطائــرات الــخارجــية تــبلغ 20 ألــف مــتر مــربــع (215 ألــف •
قدم مربع) 

150 متر مربع كمكاتب وغيرها من االستخدامات اإلدارية •

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

 العدد الثامن عشر: فبراير ٢٠١٧
  

األخبار التشغيلية
غلفتينر  -  مومينتم لوجيستكس  -  جاما للطيران 

جروثغيت كابيتال  -  ومضة كابيتال 

االستثمارات االستراتيجية

نادي سيدات الشارقة  -  معهد التدريب على املسؤولية االجتماعية في الجامعة الكندية في دبي

املواطنة املؤسسية 

 املنتدى االقتصادي العاملي في دافوس - منتدى الريادة االنسانية في فيينا

الفعاليات

رؤية الرئيس التنفيذي  -  بيزنس هارفرد ريفيو بالعربية

رؤيتنا املؤسسية

الهالل للمشاريع هي شركة تابعة ومملوكة بالكامل ملجموعة الهالل

الهالل للمشاريع | ص.ب ٢٢٢٢ | الشارقة، اإلمارات العربية املتحدة
هاتف: ٠٠٩٧١  ٦٥٥٤٧٢٢٢ | فاكس: ٠٠٩٧١٦٥٥٤٧٨٨٨

www.crescententerprises.com  I ce@crescent.ae 

CrescentEnterp@تابعونا على 

مجلة هارفارد بيزنس ريفيو بالعربية 

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