
	
مجموعة غلفتينر – جاما للطيران – كلينكال باثولوجي سيرفيسز– تي في إم كابيتال – مجموعة أبراج – قطاع املشاريع

في 26 يــــونــــيو 2014، احــــتفلت مجــــموعــــة غــــلفتينر بــــتحقيق نــــجاح آخــــر في تــــوســــعها االســــتراتيجي حــــول الــــعالــــم 

واملــتمثل في فــوزهــا في مــعركــتها التي اســتمرت على مــدار عــامــني والتي تــعرف بــاســم "بــروجــيكت بــليكان" حــيث 
فـازت بـامـتياز مـدتـه 35 عـامـاً لـتشغيل محـطة الـحاويـات في مـيناء كـانـافـيرال في فـلوريـدا. مـن خـالل هـذه الشـراكـة 
الجـديـدة سـتقوم غـلفتينر بـتشغيل وتـطويـر محـطة الـحاويـات والـشحن مـتعددة االسـتخدامـات الجـديـدة على أن تـبدأ 
عـــملياتـــها خـــالل الـــربع األخـــير مـــن عـــام 2014. ومـــن املـــتوقع أن تـــتم مـــناولـــة أكـــثر مـــن 700 ألـــف حـــاويـــة في املـــيناء 
ــة  ــمالــــها على مســــتوى الــــعالــــم لــــثالثــ ــية إلى مــــضاعــــفة حجــــم أعــ ــلفتينر الــــرامــ ــاً، األمــــر الــــذي ســــيكمل جــــهود غــ ــنويــ ســ

	
أضعاف بحلول عام 2020 من خالل مناولة أكثر من 10000 سفينة سنوياً بإجمالي 18 مليون حاوية.

وسـتعمل «غـلفتينر» بـموجـب هـذا االمـتياز على تـطويـر محـطة الـحاويـات مـن خـالل اسـتثمار 100 مـليون دوالر في 
الــبنية الــتحتية واملــعدات واملــوارد البشــريــة املحــلية ومــن املــتوقع أن تــتجاوز مــساهــمة املحــطة في االقــتصاد املحــلي 
لــواليــة فــلوريــدا مبلغ 630 مــليون دوالر أمــريكي - مــنها 280 مــليون دوالر كــعائــدات ملــيناء «كــانــافــيرال» بــاإلضــافــة 

	
إلى أكثر من 350 مليون دوالر على شكل ضرائب مستحقة. 

كـما أعـلنت سـلطة املـيناء خـالل حـفل اـلتوقيع اـلرسمي في فـلوريـدا أن هـذه اـلعالقـة الجـديـدة سـوف تـسفر عـن إيـجاد 
	
2000 وظيفة مباشرة وجزئية بمجرد بدء التشغيل بصورة كاملة، منها 500 وظيفة في امليناء نفسه.

تــمثل عــمليات الــحاويــات في مــيناء كــانــافــيرال أول دخــول ملجــموعــة غــلفتينر إلى الــواليــات املتحــدة. وتغطي مــحفظة 
غـلفتينر حـالـياً عـملياتـها الـقائـمة في اإلمـارات الـعربـية املتحـدة في خـورفـكان والـشارقـة والحـمريـة والـرويـس وكـذلـك 
أنشـــــطتها في أم الـــــقصر في الـــــعراق، وريـــــسيف في الـــــبرازيـــــل، وطـــــرابـــــلس في لـــــبنان فـــــضاًل عـــــن إدارة محـــــطات 

	
الحاويات في جدة والجبيل في اململكة العربية السعودية.

	
جاما للطيران تفتتح محطة حصرية

"القاعدة الثابتة في مطار الشارقة تحتل الصدارة على مستوى املنطقة"

تحت األضواء

 من اليسار إلى اليمني: توشار سينغفي، نائب الرئيس لالستثمار والتطوير املؤسسي (الهالل للمشاريع)؛ كايل هندريك من
 مكتب سفير دولة اإلمارات في واشنطن؛ سعود النواس، مستشار تجاري في وزارة االقتصاد التابعة لسفارة دولة اإلمارات في
 واشنطن؛ بدر جعفر الرئيس التنفيذي لشركة الهالل للمشاريع ورئيس املجلس التنفيذي لغلفتينر؛ بيتر ريتشاردز العضو املنتدب

 .لغلفتينر؛ نيراج أغراوال مدير تنفيذي في شركة الهالل للمشاريع؛ وبيتر فورد الرئيس التنفيذي للعمليات في غلفتينر

نعمل في العديد من القطاعات الرئيسية لالقتصاد العاملي

األخبار التشغيلية - تحت األضواء - املواطنة املؤسسية - الرؤية املؤسسية

على الـــرغـــم مـــن تـــوســـعها وشهـــرتـــها لـــدى املـــسافـــريـــن 
الــــــتنفيذيــــــني على مســــــتوى عــــــاملي، حــــــافــــــظت جــــــامــــــا 
لــلطيران على ســعيها وراء تحســني وإتــقان خــدمــاتــها 
ألقصى درجـــة بـــالنســـبة لـــعمالئـــها في مـــنطقة الشـــرق 
األوســـــط وشـــــمال أفـــــريـــــقيا مـــــن خـــــالل عـــــملياتـــــها في 

	
القاعدة الثابتة في مطار الشارقة. 

في 1 يــولــيو 2014، احــتفلت جــامــا لــلطيران بــافــتتاح 
محــــــــطة الــــــــركــــــــاب الــــــــتنفيذيــــــــة الــــــــحصريــــــــة في مــــــــطار 
ــــيران خـــــاص  ــــز طـ ــركـ ــ ــــمثل مـ ــــدولي والتي تـ ــة الـ ــ ــــشارقـ الـ
ــــارات  ــــدم الـــــشارقـــــة ودبي واإلمـ ــات يخـ مـــــكتمل الخـــــدمـــ
الــــشمالــــية. تــــعد املحــــطة حــــالــــيا في مــــرحــــلتها األولى 
والتي تـــــــمثل اســـــــتثماراً بـــــــقيمة 15 مـــــــليون دوالر مـــــــن 
ــناء مــــنشأة جــــديــــدة لــــصاالت االنــــتظار والتي  خــــالل بــ
ــافــــة مــــكملة لحــــظائــــر الــــطائــــرات ومــــرافــــق  ســــتمثل إضــ
	
الصيانة وخدمات الوقود التابعة لجاما للطيران.

 مـــــنذ بـــــدء تـــــشغيلها في 15 يـــــونـــــيو، شهـــــدت املحـــــطة 
الجــــــديــــــدة حــــــركــــــة جــــــويــــــة مــــــمتازة تــــــتجاوز املســــــتوى 
املسـتهدف ـللعمليات األسـبوعـية حـيث يسعى أصـحاب 
ومـــشغلو الـــطائـــرات إلى خـــفض زمـــن انـــتظار الـــركـــاب 
والـطاقـم وتـسهيل تـنقلهم إلى اإلمـارات الـشمالـية. كـما 

	
يتوقع أن تعمل املحطة الجديدة على توفير فرص عمل جديدة واالرتقاء بمهارات الطيران في املنطقة. 

سوف يبدأ قريباً العمل في املرحلة الثانية من مشروع جاما للطيران والذي سيشتمل على تطوير حظيرة طائرات جديدة ومنشآت واسعة للصيانة إلى جانب مساحة إضافية لتخزين الطائرات.

 سمو الشيخ عبد اهلل بن محمد آل ثاني يفتتح محطة الطيران الخاص الخاصة بجاما للطيران في مطار الشارقة الدولي بحضور كل من (من اليسار إلى اليمني): عبد الرحمن البلوشي، مجيد جعفر،
 .سمو الشيخ محمد بن عبد اهلل آل ثاني، هيثم مكي، سعادة علي املدفع، حميد جعفر، سمو الشيخ عبد اهلل بن محمد آل ثاني، مروان خالق، سمو الشيخ خالد بن عصام القاسمي، وبدر جعفر

	
شراكة بني كلينيكال باثولوجي سيرفيسز وبيسبوك ويلنيس

الوصول إلى الشركات واملؤسسات

في إطــار جــهودهــا لــتقديــم الخــدمــات بــصورة مــباشــرة لــعمالئــها، عــقدت مــختبرات كــلينيكال بــاثــولــوجي ســيرفيســز (سي بي إس) شــراكــة مع بيســبوك ويــلنيس، األمــر الــذي سيتيح لــها فــرصــة الــوصــول بــصورة 
أكـبر لـقطاع خـدمـات الـرعـايـة الـصحية في اإلمـارات الـعربـية املتحـدة. ومـن خـالل شـراكـتها مع بيسـبوك ويـلنيس التي يقع مـقرهـا في دبي والتي تلبي احـتياجـات سـوق مـتخصص، سـوف تـتمكن سي بي إس 

	
من إضافة الخدمات املخبرية لحزمة الرعاية الصحية الشاملة، والتي ستعد مكملة للعالج الطبيعي وتجبير العظام والوخز باإلبر والطب الرياضي والتدريبات الحياتية الشمولية.

	
تي في إم كابيتال هيلثكير بارتنرز في الهند

	
"تعيني سودهير باهل لعمليات الشركة في الهند" 

 في إطار سعيها وراء توسعة نطاق اهتمامها ليمتد إلى ما وراء منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا مع التركيز على قطاع الرعاية الصحية في الهند، أعلنت تي في إم كابيتال مؤخراً عن تعيني سودهير باهل كتنفيذي

	مقيم في دبي ومدير في الهند. ومن خالل هذا املنصب سوف يقوم السيد باهل باملساعدة في تطوير شركات االستثمار في كال املنطقتني وال سيما تأسيس الحضور الجديد للشركة في نيودلهي.

وقد أعلنت الشركة عن نيتها الستثمار ما يصل إلى 100 مليون دوالر أمريكي في الهند خالل فترة من ثالث إلى خمس سنوات املقبلة في قطاع الرعاية الصحية من خالل سلسلة بورن هول إنترناشونال ألطفال األنابيب.

	
مجموعة أبراج تستثمر في قطاع التعليم

	
كيه.بي.إن أكاديمي للتعليم في تايالند، والقاهرة لالستثمار والتنمية العقارية )سيرا(

تـحول اهـتمام مجـموعـة أبـراج مـؤخـراً تـجاه مـنطقة جـنوب شـرق آسـيا حـيث اسـتحوذت على حـصة في كـيه بي إن أكـاديمي والتي بـدأت كـمؤسـسة لـلتعليم املـوسيقي وتـطورت فـيما بـعد لتصبح واحـدة مـن مـؤسـسات الـتعليم غـير 
الــنظامي الــرائــدة في تــايــالنــد. تــأسســت كــيه بي إن أكــاديمي عــام 2000 وتــمتلك حــالــيا مــا يــزيــد على 100 مــركــز في مــختلف أنــحاء تــايــالنــد وتــقدم مــختلف املــواد الــدراســية بــما في ذلــك الــريــاضــيات والــكيمياء والــفيزيــاء والــعلوم 
االجـتماعـية ويـرتـادهـا أكـثر مـن 500000 طـالـب. وقـد قـامـت كـيه بي إن أكـاديمي بـتقديـم بـرامج الـتعليم املـوسيقي في مـؤسـسات الـتعليم الـتابـعة لـلقطاع الـعام والتي تـم تـنفيذهـا في أكـثر مـن 250 مـدرسـة حـكومـية حتى تـاريـخه. 

	
وتمثل عملية االستحواذ هذه االستثمار الثالث ملجموعة أبراج في قطاع التعليم على مستوى العالم بما في ذلك حصتها في أوركا جلوبال وجيمس للتعليم. 

ظـل قـطاع الـتعليم مـن نـقاط الـتركـيز األسـاسـية السـتثمارات مجـموعـة أبـراج وقـد أسـفر ذلـك عـن إعـالنـها عـن خـطتها لـالسـتحواذ على حـصة في شـركـة الـقاهـرة لـالسـتثمار والـتنمية الـعقاريـة (سـيرا) وهي مجـموعـة تـعليمية مـصريـة. 
تــعد شــركــة ســيرا أكــبر مجــموعــة مــدارس خــاصــة تــقدم الــتعليم مــن الــحضانــة حتى الــثانــوي (K-12) في مــصر حــيث تــقدم املنهج الــوطني بــالــلغة اإلنجــليزيــة بــاإلضــافــة إلى الــنظام األمــريكي والــفرنسي واألملــاني. يشــتمل ســوق 

	
التعليم من الحضانة حتى الثانوي في مصر حاليا على 18.3 مليون طالب والذي حقق معدل نمو سنوي مركب بلغ 3.35% على مدار األربعة أعوام املاضية. 

وتسعى مـؤسـسة تـقديـم الخـدمـات الـتعليمية بـتكلفة مـيسورة وراء الـتوسع على املسـتوى املحـلي مـن خـالل إيـالء االهـتمام األسـاسي إلى خـارج الـقاهـرة. وسـوف يـكون إنـشاء جـامـعة بـدر أحـد مـشاريـعها األولى واملـتوقع بـدء الـعمل 
	
فيه بحلول سبتمبر 2014 وسيستمر ملدة من ثالثة إلى خمسة أعوام. 

	
سوف تساعد مجموعة أبراج مؤسسة سيرا على توسيع عملياتها في مصر من خالل خطة توسع مع التركيز على تقديم تعليم جيد في كافة مدارسها. 

	
قطاع "املشاريع الصغيرة" لدى الهالل للمشاريع

الهالل للمشاريع تنشئ مركزاً الحتضان الشركات الناشئة  

خـالل األشهـر الـقليلة املـاضـية، تـحول اهـتمام الهـالل لـلمشاريع تـجاه أحـدث قـطاعـاتـها وهـو "قـطاع املـشاريع الـصغيرة"، 
	
والذي أنشأته كمركز الحتضان الشركات الناشئة في نطاق واسع من القطاعات والصناعات.

يـعمل هـذا اـلقطاع تـحت قـيادة وإشـراف سـامـر شـقير، نـائـب اـلرئـيس ـللمشاريع اـلصغيرة، وسـوف تسعى مـن خـالـله شـركـة 
الهــالل لــلمشاريع وراء تــطويــر شــركــات جــديــدة ومــساعــدتــها في كــل مــرحــلة مــن مــراحــل نــموهــا. يــتضمن ذلــك تــطويــر خــطة 
الـــعمل والـــنماذج املـــالـــية وتـــأســـيس دعـــم االســـتثمار والـــتوسع مـــن خـــالل الشـــراكـــات االســـتراتـــيجية، على أن يـــتمركـــز كـــل 

	
مشروع حول موضوع من شأنه إحداث أثر اجتماعي إيجابي.

يـعمل قـطاع املـشاريع الـصغيرة‘ حـالـيا على تـطويـر عـدد مـن األفـكار والـتصورات في عـدة قـطاعـات مـنها فـعالـية الـطاقـة، 
واالقـــتصاد الـــثقافي، والـــتجارة اإللـــكترونـــية، والـــكيماويـــات الـــصناعـــية، وكـــذلـــك احـــتضان مشـــروع لـــألغـــذيـــة واملشـــروبـــات 
الشـــرق أوســـطية، وشـــركـــة لـــلمالبـــس الـــصناعـــية بهـــدف تحســـني اإلنـــتاجـــية وتـــوفـــير الســـالمـــة لـــلعمال. يـــتولى فـــريـــق قـــطاع 
املـــشاريع الـــصغيرة أيـــضا مـــسؤولـــية إدارة مجـــموعـــة جـــلوبـــال جـــامـــبو، وهي شـــركـــة املـــوسيقى والـــترفـــيه مـــتعددة الـــثقافـــات 

	
والتي أطلقت أسبوع دبي للموسيقى لعام 2013. 

تصور   نمواحتضان!خطة عمل

يـتولى سـامـر شـقير مـسؤولـية تحـديـد وتـقييم واحـتضان الـفرص في الشـركـات الـناشـئة وضـمها إلى 
قــــطاع املــــشاريع الــــصغيرة. يتمتع ســــامــــر شــــقير بــــخبرة دولــــية تــــمتد ألكــــثر مــــن 15 عــــامــــاً في عــــدة 
صــناعــات حــيث عــمل خــالل مــراحــل اإلنــشاء والــنمو واالســتحواذ في عــدد مــن الشــركــات في كــندا، 

واإلمارات العربية املتحدة، واململكة العربية السعودية، وعمان، وسنغافورة. 

ال تـقتصر أهـداف مـبادرة بـيرل على تـعزيـز الـشفافـية والـحوكـمة املـؤسـسية الـجيدة ولـكنها تـشمل تـحقيق فـهم جـيد لـلمبادئ 
الـراسـخة لـتلك الـثقافـة ونشـر املـعلومـات للجـمهور. فـمن خـالل إجـراء الـعديـد مـن دراسـات الـحالـة وإصـدار عـدد مـن الـتقاريـر 
الـــبحثية على مـــدار األعـــوام املـــاضـــية، تـــمكنت مـــبادرة بـــيرل مـــن إعـــطاء الجـــمهور رؤيـــة أكـــثر وضـــوحـــاً حـــول عـــالـــم الـــحوكـــمة 
	
املؤسسية، حيث تهدف إلى بناء كيان بحثي مخصص للمنطقة يعمل على تحسني معايير الحوكمة في العالم العربي. 

ــالــــتعاون مع مــــنتدى ثــــروات لــــألعــــمال الــــعائــــلية بــــإصــــدار أحــــدث تــــقاريــــرهــــا الــــبحثية تــــحت عــــنوان  وقــــد قــــامــــت مــــبادرة بــــيرل بــ
"اـلحوكـمة اـلجيدة في الشـركـات اـلعائـلية: خـمس دراسـات حـاـلة مـن الشـرق األوسـط." ويـقدم هـذا اـلتقريـر، اـلذي يسـتند إلى 
أبـحاث حـول الشـركـات الـعائـلية الـخاصـة الـرائـدة، رؤيـة ثـاقـبة حـول سـياسـات وإجـراءات الـحوكـمة التي نـفذتـها تـلك الشـركـات 

	
وأثرها على نجاحها. 

على الـرغـم مـن أن األبـحاث قـد أسـفرت عـن عـدد مـن االسـتنتاجـات إال أن املـقابـالت الـشخصية مع أصـحاب ومـديـري خـمس 
مـــؤســـسات خـــلصت إلى أن الـــحوكـــمة الـــجيدة تـــلعب دورا رئـــيسا في ضـــمان الـــنمو املســـتدام للشـــركـــة مع تحســـني الـــشفافـــية 

	
والوصول إلى رأس املال إلى جانب جذب أفضل املهارات واملواهب املهنية واالحتفاظ بها. 


	 يمكن االطالع على التقارير البحثية الخاصة بمبادرة بيرل من خالل زيارة موقعها:

www.pearlinitiative.org  

مــن مــنطلق اهــتمامــها بــالــتعليم ورعــايــة املــواهــب واملــهارات املــهنية الــشابــة، اســتضافــت الهــالل لــلمشاريع لــلعام الــثالــث 
على الـــتوالي مجـــموعـــة مـــن طـــالب املـــاجســـتير مـــن كـــلية جـــادج لـــألعـــمال-

	
جامعة كامبريدج في إطار مشروع االستشارات العاملي.

قضى الــطالب املــشاركــون في هــذا الــبرنــامج الــتدريبي شهــراً كــامــاًل في 
مــقر الهــالل لــلمشاريع في اإلمــارات الــعربــية املتحــدة حــيث قــامــوا بــإجــراء 
بـــحث وتحـــليل مـــوسع حـــول اإلمـــكانـــيات املـــتاحـــة لـــتعزيـــز مـــكانـــة الـــشارقـــة 
كـــــــمركـــــــز رائـــــــد لـــــــلطيران الـــــــخاص في مـــــــنطقة الشـــــــرق األوســـــــط وشـــــــمال 
أفـــــريـــــقيا. وحـــــصل فـــــريـــــق الـــــبحث على دعـــــم مـــــن املـــــدراء الـــــتنفيذيـــــني في 
"الهـالل لـلمشاريع"، ووضـعوا خـطة عـمل اسـتراتـيجية تسـّلط الـضوء على 
ــــمليات  ــــها عـ ــدتـ ــ ــــجوي التي شهـ ــــطيران الـ ــة الـ ــ ــركـ ــ ــة في حـ ــ ــــلحوظـ ــادة املـ ــ ــزيـ ــ الـ
"جــــامــــا لــــلطيران"، شــــركــــة الــــطيران الــــتابــــعة لـ "الهــــالل لــــلمشاريع"، في 
مــــــطار الــــــشارقــــــة الــــــدولي خــــــالل الــــــسنوات األخــــــيرة. وقــــــد أكســــــبت هــــــذه 
الـفرصـة الـطالب خـبرة في هـذا الجـزء مـن الـعالـم الـذي يسـتمر في إثـبات 
ريـادتـه االقـتصاديـة فـضال عـن فـرصـة الـتعرف على سـير األمـور في بـيئة 

	
عمل عاملية.

انـطالقـاً مـن اهـتمامـها بـريـادة األعـمال والـقيادة الـنسائـية، تشـرفـت الهـالل لـلمشاريع بـقعد شـراكـة مع 
مــؤســسة شــيري بــلير لــلمرأة لــتنفيذ بــرنــامــجها الــذي يحــمل عــنوان "إرشــاد املــرأة في مــجال األعــمال". 
وقـــد تـــم اخـــتيار مجـــموعـــة مـــن املـــرشـــدات يـــمكنهن التحـــدث بـــالـــلغة الـــعربـــية مـــن بـــني مـــوظـــفات الشـــركـــات 
ــتابــــعة للهــــالل لــــلمشاريع مــــن أجــــل تــــقديــــم الــــتوجــــيه واإلرشــــاد ملــــدة عــــام لــــلنساء في الشــــرق األوســــط  الــ
والــــالتي تــــسعني إلى الــــحصول على الــــتوجــــيه لــــبدء أو تــــنمية أعــــمالــــهن. وســــوف يغطي ذلــــك عــــدد مــــن 
املــجاالت مــنها الــتسويــق واالتــصاالت والــتقنيات واملــحاســبة واملــالــية واملــوارد البشــريــة. وقــد بــدأ تــنفيذ 
بـــرنـــامج اإلرشـــاد في مـــايـــو 2014 على أن يـــشمل تحـــديـــث حـــول تـــقدم كـــل مـــن املـــرشـــدات واملـــشاركـــات 

	
خالل العام. 

ويتبع الــبرنــامج طــريــقة جــديــدة لــدعــم رائــدات األعــمال مــن أجــل تــحقيق أهــدافــهن الــرئــيسية في مــجال 
األعـــمال، وذلـــك مـــن خـــالل اســـتخدام الـــتكنولـــوجـــيا في تـــقديـــم الـــدعـــم عـــبر الحـــدود، وقـــد عـــمل ذلـــك على 

	
مساعدة ما يقرب من 1000 رائدة أعمال على مستوى العالم حتى تاريخه. 

	
مؤسسة شيري بلير للمرأة

	
" إرشاد املرأة في مجال األعمال "

	
منتدى الشارقة للتطوير

	
"برنامج الشارقة للقادة"

مـــــن مـــــنطلق حـــــرصـــــها على دعـــــم تـــــطويـــــر إمـــــارة الـــــشارقـــــة وجـــــيل الـــــقادة مـــــن الشـــــباب، وقـــــعت الهـــــالل 
لـــلمشاريع اتـــفاقـــية شـــراكـــة مع مـــنتدى الـــشارقـــة لـــلتطويـــر بـــشأن مـــبادرتـــه األخـــيرة "بـــرنـــامج الـــشارقـــة 
ـللقادة". ويهـدف اـلبرنـامج، املـقام بـاـلتعاون مع اـلجامـعة األمـريـكية في اـلشارقـة، إلى دعـم وتـمكني قـادة 

املسـتقبل مـن خـالل الـتعرف على أفـضل مـمارسـات األعـمال الـدولـية ومـهارات اإلدارة املـؤسـسية فـضالً 

	
عن إيجاد ابتكارات وحلول مستدامة من أجل تطوير اإلمارة.

وســوف يــشارك في الــبرنــامج، الــذي ســيمتد على مــدار ســتة أشهــر اعــتباراً مــن شهــر ســبتمبر 2014، 
عشـرون مـواطـناً إمـاراتـياً وأربـعة وافـديـن خـالل 19 جـلسة يـقودهـا مـحاضـريـن مـن الـجامـعة األمـريـكية 
في الــشارقــة. وســوف يــقوم املــشاركــني أيــضاً بــاملــشاركــة في عــدد مــن ورش الــعمل واملــشاريع املشــتركــة 
مــن أجــل تــطبيق الــدراســة الــنظريــة على الــواقع العملي وذلــك بــاإلضــافــة إلى الــقيام بــزيــارات مــيدانــية 

	
ملختلف القطاعات في اإلمارة بما في ذلك عمليات الهالل للمشاريع املتعددة. 

 لطاملا لعبت الهالل للمشاريع دورا قياديا في تنمية املجتمع واملشاركة االجتماعية من خالل عالقاتها مع العديد من املؤسسات الخيرية وإيمانها القوي بأنه يمكن للشركات القيام باألعمال الخيرية مع تحقيق األرباح في ذات
 الوقت. وعلى الرغم من التزام الهالل للمشاريع بتنفيذ عدد كبير ومتنوع من املبادرات على مستوى عاملي، إال أنها تركز مواردها على على عدد من املجاالت منها املجتمع والتعليم، وريادة األعمال، والبيئة، والفنون والثقافة،

 والحوكمة املؤسسية.

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


	تقرير الهالل للمشاريع للبنية التحتية

 إعادة توظيف أصول البنية التحتية وفتح آفاق جديدة

شهــد الــنصف األول مــن عــام 2014 اإلعــالن عــن عــدد هــائــل مــن مــشاريع الــبنية الــتحتية الــرئــيسية بــتكالــيف ضخــمة. وقــد تــحول تــركــيز بــلدان الخــليج في اآلونــة األخــيرة إلى الــتفكير بــأســالــيب مــختلفة 
لـالسـتفادة مـن بـنيتها الـتحتية الـحالـية بـداًل مـن االسـتثمار في املـشاريع الجـديـدة. وتـم تـوظـيف األصـول املـوجـودة في املـنطقة - بـما فـيها املـوانـئ واملـطارات والـطرقـات واملسـتشفيات - ألغـراض جـديـدة بـغية 

	
.االرتقاء بحياة األفراد نحو األفضل، وتوفير مزيد من فرص العمل، واستكشاف آفاق تجارية جديدة

شهــدت مــنطقة الخــليج خــالل األعــوام املــاضــية اســتثمارات ضخــمة في قــطاع املــوانــئ والــبنية الــتحتية للخــدمــات الــلوجســتية، مــما أســهم في إنــشاء الــكثير مــن املــرافــق الــعاملــية لــلسفن الــسياحــية وشــحن 
الــحاويــات، وازدهــار الــعديــد مــن الــقطاعــات الجــديــدة. وفي حــديــث لــه قــبل انــطالق مــؤتــمر "ســيتريــد الشــرق األوســط لــلسياحــة البحــريــة" في أكــتوبــر، ســلط كــريــس هــايــمان، رئــيس مجــلس إدارة شــركــة 
"سـيتريـد" الـرائـدة في تـنظيم املـعارض واملـؤتـمرات، الـضوء على تـحول مـنطقة الخـليج الـيوم إلى مـركـز عـاملي لـلتميز في مـجال إصـالح الـسفن وتجـديـدهـا، وأشـار إلى أنـها سـتتبوأ قـريـباً املـركـز الـثاني بـعد 
الـصني مـن حـيث كـفاءة إصـالح الـسفن. وقـال هـايـمان بهـذا الـصدد: "مع نـمو إمـكانـاتـها اإلقـليمية، تـعتبر مـنطقة الشـرق األوسـط مـركـزاً جـغرافـياً رئـيسياً لـتوفـير خـدمـات ذات جـودة عـاملـية عـالـية في مـجال 

	
."إصالح السفن وصيانتها وتجديدها

مـن جهـته رأى محـمد الـشامسي، الـرئـيس الـتنفيذي لشـركـة "أبـوظبي لـلموانـئ"، في قـطاع عـبّارات نـقل الـركـاب مـجااًل آخـر لـالسـتثمار في الـبنية الـتحتية لـلموانـئ. وفي حـديـث لـه مع جـريـدة "جـلف نـيوز"، 
أشـار الـشامسي إلى إمـكانـية اسـتخدام مـرفـأ الـسفن املـخصص في "مـيناء زايـد" بـالـعاصـمة اإلمـاراتـية أبـوظبي لـتشغيل خـدمـة عـبّارات الـركـاب اإلقـليمية بـني أبـوظبي واملـدن الـواقـعة على طـول الـساحـل. 

	
.وتتوقع "أبوظبي للموانئ" إقبااًل قوياً من سكان الدول املجاورة الذين يبحثون عن بدائل للسفر الجوي والبري

ومـــن األصـــول األخـــرى التي بـــدأت تـــلعب الـــيوم دوراً جـــديـــداً في نـــمو الـــقطاع "مـــطار الـــشارقـــة الـــدولي" املجهـــز جـــيداً الســـتقبال طـــائـــرات الـــركـــاب والـــشحن، والـــذي يـــعتبر املـــقر الـــرئيسي لشـــركـــة الـــطيران 
االقـــتصادي "الـــعربـــية لـــلطيران". وخـــالل الشهـــر الـــجاري، افـــتتحت "جـــامـــا لـــلطيران" - التي تـــشغل مـــا يـــزيـــد على 80 طـــائـــرة خـــاصـــة بـــرجـــال األعـــمال حـــول الـــعالـــم - محـــطة لـــلطيران الـــخاص في "مـــطار 
الــشارقــة الــدولي" لــتكون مــركــزاً مــتكامــاًل لخــدمــات الــطيران الــخاص في الــشارقــة ودبي واإلمــارات الــشمالــية. ومــن املــتوقع أن تــسهم هــذه املحــطة في اســتقطاب املــالــكني لــتشغيل طــائــراتــهم انــطالقــاً مــن 

	
املطار، وبالتالي توفير فرص عمل جديدة، واالرتقاء بإمكانات قطاع الطيران في املنطقة 

وبــالتطلع نــحو املســتقبل، مــن املــتوقع خــالل الــسنوات الــقادمــة أن ينتشــر اســتخدام ســيارات الــنقل الشخصي الســريع بــدون ســائــق في دول مجــلس الــتعاون الخــليجي، وخــصوصــاً في ضــوء تــوجــه هــذه 
الـدول نـحو إعـادة الـنظر في شـبكات طـرقـها الـحالـية. وأشـارت الـتقاريـر إلى أن "هـيئة الـطرق واملـواصـالت" بـدبي تـعمل الـيوم على تـقييم إمـكانـية تـزويـد شـبكة الـطرق في اإلمـارة بـنظام الـنقل الشخصي 
السـريع الـذي يـضم مـركـبات آلـية تـسير ضـمن شـبكة مـن املـسارات املـخصصة، وذلـك قـبل حـلول "مـعرض اكسـبو الـدولي 2020". وفي مـعرض حـديـثه أمـام املـؤتـمر الـعاملي لـ "معهـد إدارة املـشاريع" في 

	
"دبي، أكد مطر الطاير، رئيس مجلس اإلدارة واملدير التنفيذي لـ"هيئة الطرق واملواصالت" بدبي، أن الهيئة "تعمل على إطالق نظام نقل شخصي سريع في منطقة ’زعبيل‘ بدبي

وال يــقتصر األمــر على قــطاع الــنقل فــيما يــتعلق بــمحاولــة االســتفادة مــن أصــول الــبنية الــتحتية الــحالــية لفتح آفــاق وفــرص جــديــدة؛ فبحســب دراســة ملــنظمة "أمــاديــوس"، املــزود الــرائــد للحــلول الــتقنية في 
قـطاع الـسفر، سـيسهم بـناء املـنشآت الـطبية املـتطورة في ازدهـار الـسياحـة الـعالجـية مـن الـداخـل والـخارج. وتـتوقع الـدراسـة أن تـتحول "مـديـنة دبي لـلرعـايـة الـصحية" إلى أضخـم مـركـز طبي عـاملي في 
املــنطقة املــمتدة بــني أوروبــا وجــنوب شــرق آســيا، فــيما تــشير بــيانــات "هــيئة الــصحة بــدبي" إلى ارتــفاع عــدد زوار اإلمــارة ألغــراض الــعالج بــواقع 10 - 15% ســنويــاً. كــما تــبني الــدراســة إلى أنــه "وبــغض 
الــنظر عــن الــزوار الــعاملــيني الــذيــن يــقصدون دبي بــغرض الــسياحــة الــعالجــية، تتيح الــبنية الــتحتية املــتطورة لــلقطاع الطبي اســتقطاب أعــداد أكــبر مــن الــزوار اإلقــليميني الــذيــن يــقصدون اإلمــارة ألغــراض 

	
العالج مستقباًل

 ووفق تقرير مجلة "ميد"، من املتوقع أن يتجاوز إنفاق دول الخليج على املشاريع اإلنشائية تريليون دوالر أمريكي بحلول عام 2030، ولذلك سيكون من املثير لالهتمام مراقبة مدى قدرة هذه األصول

	على تقديم خدمات أخرى غير خدماتها األساسية بهدف تلبية االحتياجات املتغيرة والفرص الناشئة

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

الهالل للمشاريع هي شركة تابعة ومملوكة بالكامل ملجموعة الهالل

	مبادرة بيرل تصدر أحدث تقاريرها  

	"الحوكمة  	الجيدة  	في  	الشركات  	العائلية"  

إيــمانــا مــنها بــأهــمية تــعزيــز الــتغير االجــتماعي على أوسع 
ــة مع أكــــبر  نــــطاق مــــمكن، عــــقدت الهــــالل لــــلمشاريع شــــراكــ
شـــبكة لـــريـــادة األعـــمال "أشـــوكـــا" مـــن أجـــل زيـــادة حـــضور 
وتــأثــير ريــادة األعــمال االجــتماعــية في مــنطقة الخــليج مــن 
ــادة األعــــمال  ــرنــــامج ريــ ــديــــدة "بــ ــبادرة الجــ خــــالل إطــــالق املــ

	
االجتماعية في العالم العربي". 

وســـوف يـــتم عـــقد بـــرنـــامج ريـــادة األعـــمال االجـــتماعـــية في 
الـــعالـــم الـــعربي في دولـــة اإلمـــارات الـــعربـــية املتحـــدة بـــدعـــم 
مـــــــن الهـــــــالل لـــــــلمشاريع، حـــــــيث ســـــــيتم االخـــــــتيار املســـــــبق 
للمســـتثمريـــن االجـــتماعـــيني الـــواعـــديـــن في املـــنطقة والـــذيـــن 
يـــعملون ملـــواجـــهة التحـــديـــات الـــحالـــية ومـــنها الـــبدانـــة ونـــدرة 
	
املياه ومشاركة املرأة من أجل تحقيق النمو الشامل. 

في شهــر مــارس مــن هــذا الــعام، اجتمع ثــالثــون مــن 
قـــادة األعـــمال والـــداعـــمني الـــرئـــيسيني لـــبرنـــامج ريـــادة 
األعـــــمال االجـــــتماعـــــية في الـــــعالـــــم الـــــعربي في دبي 
ملـــناقـــشة تـــفاصـــيل املـــبادرة بـــاعـــتبارهـــا بـــرنـــامج قـــابـــل 
لـــلتنميه ومـــنتدى يجـــمع بـــني املـــبتكريـــن االجـــتماعـــيني 

	
املحليني ورواد األعمال والخبراء. 
	
بدر جعفر مع أعضاء دائرة القيادة في منطقة الخليج خالل حفل إطالق برنامج ريادة األعمال االجتماعية في العالم العربي.

بـــدر جـــعفر وجـــاســـم الـــبلوشي، رئـــيس مـــنتدى الـــشارقـــة لـــلتطويـــر، يـــوقـــعان شـــراكـــة لـــرعـــايـــة الـــجيل الـــقادم مـــن قـــادة األعـــمال في 
	
الشارقة. 

مــنذ إطــالقــها عــام 2013 بهــدف تــمكني مجتمع الشــركــات الــناشــئة في فلســلطني، عــملت أرابــرونــور على إيــجاد مــنصة تــمكِّن رواد األعــمال الشــباب مــن اســتخدام مــهاراتــهم اإلبــداعــية واســتثمار وقــتهم في تــأســيس شــركــات 
	
ناشئة تدعم النمو االجتماعي واالقتصادي. 

وقــد اســتثمرت أرابــرونــور 440000 دوالر في أربع شــركــات نــاشــئة فلســطينية وهي آيــدبــيتس؛ وكــرز؛ وفــريــقك؛ وإديــونــيشن، ولــحق ذلــك اســتثمارهــا الــثاني بــقيمة 300000 دوالر في ثــالث شــركــات إضــافــية خــالل شهــر يــونــيو 
املـاضي وهي: سـوشـيف، وجـوبـرونـور، وإيمجـري. وإلى جـانـب تـقديـم اـلدعـم املـالي، سـوف يتلقى كـل مـن رواد األعـمال اـلعون في إيـجاد اـلتسهيالت واملـرشـديـن ومـكان اـلعمل في مـواقع مـتعددة في فلسـطني مـن أجـل تـأسـيس 

	
وتنمية شركاتهم الجديدة. 

في يـونـيو املـاضي، خـالل مـؤتـمر عـرب نـت الـرقمي، عـرضـت أرابـرونـور الشـركـات الـناشـئة السـبع التي اخـتارتـها، حـيث قـدمـت لـلحضور رؤيـة ثـاقـبة حـول الـنظام البيئي الفلسـطيني املـبتكر. وقـد عـقد هـذا الحـدث الـهام والـذي 
	
تشرف بحضور ما يزيد على ستني من ممولي املشاريع واملستثمرين وقادة األعمال، في ضيافة كل من بدر جعفر ود. عبد امللك الجابر مؤسس أرابرونور ومينا آبس. 

	
يمكنكم الحصول على املزيد من املعلومات حول كل من الشركات الناشئة املختارة هنا.


	 وتواصل أرابرونور سعيها وراء دعم الشركات الناشئة في العالم العربي وترحب بتقدم رواد األعمال لدورة االستثمار املقبلة من خالل موقعها:

www.arabreneur.com	


طــالب كــلية جــادج لــألعــمال-جــامــعة كــامــبريــدج يــختتمون مشــروع االســتشارات الــعاملي بــإجــراء عــرض تــقديمي حــول جــامــا لــلطيران أمــام اإلدارة الــعليا ومجــلس إدارة شــركــة 
	
الهالل للمشاريع. 

	
برنامج املاجستير بجامعة كامبريدج

"مشروع االستشارات العاملي"

	
أشوكا الخليج

 "برنامج ريادة األعمال االجتماعية في العالم العربي"

في إطـار السـلسلة التي تنشـرهـا صـحيفة الخـليج تـايـمز حـول "اـلقادة في مـختلف اـلقطاعـات"، نـاقـش بـدر جـعفر كـيف 
يـــمكن لـــلقطاع الـــخاص املـــساعـــدة في حـــل الـــقضايـــا الـــرئـــيسية التي يـــواجـــهها مـــجتمعنا املـــتجه نـــحو الـــعوملـــة بـــصورة 

	
متزايدة. 

١. في اعتقادك، ملاذا يجب على قادة األعمال التفكير في القضايا املتعلقة باالستدامة والحوكمة 
	
وتولي دور القيادة في إيجاد حلول لها؟

 إن األعمال العائلية تشكل جزءاً كبيراً من اقتصاد منطقة الشرق األوسط، حيث تنتج أكثر من 80% من إجمالي
 الناتج املحلي غير املتعلق بالنفط، وقد استمر انتقال القيم فيها من جيل إلى آخر على مر األعوام. لم تجد بعض

 الشركات العائلية فيما سبق حاجًة إلى وضع سياسات رسمية وااللتزام بها إال أنه مع تطورها إلى شركات ضخمة
 تحت إدارة عدة أجيال، أصبحت اآلن تواجه الحاجة إلى ممارسة حوكمة جيدة بما تشمله من مبادئ الشفافية

 واملساءلة. ومن هذا املنطلق، عمل القادة الجدد على تحويل تلك القيم التي ورثوها عن األجيال السابقة إلى
 إجراءات صارمة تعمل على بناء مستويات أعلى من الثقة بينهم وبني جميع أصحاب املصلحة من أجل اإلبقاء على


	 قيمة شركاتهم مع انتقالها من جيل آلخر واملساعدة في ازدهار أعمالها

إن حـقوق أصـحاب املـصلحة املحـددة بـوضـوح والـثقافـة املـؤسـسية الـصارمـة واملـبنية على األهـداف، واملسـتويـات الـعالـية 
مـن الـشفافـية، ومـجالـس اإلدارة ذات السـلطة، تـجعل الشـركـة أكـثر جـاذبـية بـالنسـبة للمسـتثمريـن واملـقرضـني، األمـر الـذي يـساعـدهـا على تـحقيق أربـاح أعلى. تـرى هـذه الشـركـات قـيمة الحـد مـن املـخاطـر 

	
إلى أقصى درجة وما يمكن لذلك تحقيقه من مستويات أعلى من التنافسية مع تمكني الشركة من الحصول على املزيد من األعمال في األسواق العاملية. 

لـم يـعد عـدم تـطبيق الـحوكـمة، أو تـطبيقها كمجـموعـة مـن اإلجـراءات ضـمن قـائـمة فـحص، خـياراً مـتاحـاً أمـام الشـركـات. فـبينما كـانـت ثـمة بـعض الـشكوك في الـسابـق حـول مـدى جـديـة الشـركـات في تـنفيذ 
مـــمارســـات الـــحوكـــمة، إال أنـــنا رأيـــنا تـــغيراً حـــقيقياً في هـــذا املـــوقـــف خـــالل األعـــوام األخـــيرة، ال ســـيما مـــنذ إطـــالق وبـــدء عـــمل مـــبادرة بـــيرل والتي تـــأسســـت عـــام 2010 بـــالشـــراكـــة مع مـــكتب األمـــم املتحـــدة 
للشـــراكـــات لـــلمساعـــدة في إيـــجاد ثـــقافـــة مـــن مـــمارســـات األعـــمال الـــجيدة. كـــما نـــالحـــظ زيـــادة في مـــدى إدراك قـــادة األعـــمال لـــحقيقة أنـــه لـــم يـــعد يـــمكنهم اتـــخاذ مـــوقـــفاً ســـلبياً وانـــتظار إصـــدار اإلرشـــادات 

	
التشريعية. 

	
٢. ما هي العوامل التي أثارت اهتمامك بمشاريع مثل "مبادرة بيرل"؟ هل كانت هناك لحظة بعينها جعلتك تقرر إطالق هذه املبادرة؟

نـشأت مـبادرة بـيرل مـن حـاجـة حـقيقية إلى تـنمية وتـطويـر ودعـم الـحوكـمة املـؤسـسية في املـنطقة. إن عـاملـنا الـعربي يشـرف على انـتقال أصـول بـقيمة تـريـليون دوالر مـن جـيل إلى آخـر خـالل العشـرة أعـوام 
املـقبلة. وبـاـلنظر إلى حـقيقة أن اـلغاـلبية العظمى مـن الشـركـات اـلعائـلية في املـنطقة تـتم إدارتـها حـاـليا مـن قـبل اـلجيل اـلثاني وتـنتقل إلى اـلجيل اـلثاـلث ومـا يـرتـبط بـذـلك مـن مـخاطـر واملـتعلقة بـانـتقال اـلخالفـة 
مـن نـطاق األخـوة واألخـوات إلى نـطاق أبـناء وبـنات الـعمومـة، فـإنـنا مـعرضـون لخـطر فـقد قـيمة ضخـمة في املـنطقة إذا لـم نـكن على اسـتعداد لـتنفيذ قـواعـد حـوكـمة مـؤسـسية جـيدة وصـارمـة. يـعد هـذا األمـر 
على درجـة كـبيرة مـن الخـطورة السـيما في ظـل املسـتويـات املـرتـفعة مـن الـبطالـة بـني الشـباب في املـنطقة الـيوم، األمـر الـذي سـيزداد سـوءا إذا حـدث هـذا الحجـم مـن تـدمـير الـقيمة. وعـليه، فـإن واجـبنا تـجاه 

	
عائالتنا ومجتمعاتنا واقتصاداتنا يحتم علينا أن نبدأ العمل والتنظيم على الفور، األمر الذي ألهمني ودفعني إلى تأسيس مبادرة بيرل.  

!
إن مـبادرة بـيرل هي عـبارة عـن شـبكة مـن قـادة األعـمال مـن مـنطقة الخـليج والـذيـن اجـتمعوا على اإليـمان بـضرورة تـطبيق حـوكـمة قـويـة ومـا سـتعود بـه مـن فـائـدة على املـؤسـسات واملجتمع كـكل. وبصفتي 
أحـد رواد األعـمال، أرى أنـنا في أمـس الـحاجـة إلى بـدء الـنظر في الـقضايـا التي تـنشأ عـن نـقص الـحوكـمة مـن مـنظور الـقطاع الـخاص، وتـطبيق مـمارسـات املـساءلـة والـشفافـية ومـكافـحة الـفساد لـيس مـن 

	
باب استيفاء اإلجراءات الشكلية ولكن من أجل تشكيل قيمة األعمال وحمايتها. 

!
 وقد عمل مجلس محافظينا القوي، املشكل من قادة من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، مع فريق العمل لدى مبادرة بيرل من أجل استضافة أكثر من 50 فعالية بما فيها املنتديات واملوائد

 املستديرة في مختلف أنحاء املنطقة والتي جمعت أكثر من 3000 من رجال وسيدات األعمال واملسؤولني التنفيذيني ملشاركة املمارسات الجيدة ورفع درجة الوعي بأهمية املساءلة والشفافية والحوكمة
 في مجال األعمال. وقد تمكنت مبادرة بيرل أيضا من التفاعل مع 6500 طالب وطالبة من خالل ورش العمل الجامعية ومسابقة دراسات الحالة للطالب التي عقدت في اململكة العربية السعودية

 واإلمارات العربية املتحدة وعمان. فضال عن ذلك، أصدرت مبادرة بيرل عدد من التقارير الهامة اشتملت على دراسات حالة حول املمارسات املؤسسية الجيدة في منطلقة الخليج وتنفيذ ممارسات

	الحوكمة في الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي. ويتم حاليا استخدام هذه التقارير كمعايير من قبل الشركات الخاصة وكمادة دراسية في الجامعات.

	
 
	٣. ما هو منهجك الشخصي في القيادة وفلسفتك لتحقيق النجاح؟

يسـتند منهجي لـلقيادة وفلسفتي لـتحقيق الـنجاح إلى أخـذ ثـالثـة عـناصـر بـعني االعـتبار في كـافـة أعـمالي وهي؛ الـناس، واألرض، واألربـاح. فـأنـا ظـهير قـوي لـريـادة األعـمال االجـتماعـية والتي تـتحقق مـن 
خـالل الشـراكـة بـني الـقطاعـني الـعام والـخاص إلى جـانـب الـوكـاالت الـعاملـية واملـؤسـسات غـير الـربـحية، بـحيث يـتم تـوحـيد جـهودهـا وخـبراتـها لحـل الـقضايـا التي تـواجـه مـجتمعنا املـتجه بـصورة مـتزايـدة نـحو 
الــعوملــة، ودمج هــذا املنهج في نسيج نــماذج أعــمالــنا. ففي عــاملــنا الــيوم، يــمكن لــألعــمال، بــل ويــجب عــليها، أن تــقوم بــعمل الــخير مع تــحقيق األربــاح في ذات الــوقــت. إن الــتاريخ الحــديــث لــألعــمال يــسوده 

	
مفهوم الحاجة إلى تحقيق النجاح وحدة من خالل األرباح قصيرة األجل، األمر الذي لم يعد صائباً.

إن قـائـد األعـمال اـلناجح يـمكنه إرضـاء اـلعديـد مـن أصـحاب املـصلحة ولـيس فـقط املسـتثمريـن، وذلـك مـن خـالل أخـذ جـوانـب أخـرى بـعني االعـتبار عـند االسـتثمار. وهـذا مـا يـشار إلـيه بـاسـم االسـتثمار املـؤثـر 
والــذي يــعد مــن الــدوافع الــرئــيسية لــريــادة األعــمال االجــتماعــية. فــمن خــالل األعــمال واالســتثمارات االجــتماعــية املــسؤولــة يــمكننا مــواجــهة التحــديــات االجــتماعــية-االقــتصاديــة في املــنطقة، وهــو األمــر الــذي 

	
دفعني إلى دعم ريادة األعمال االجتماعية في املقام األول.

!
	
 ٤. هالَّ ذكرت لنا بعض التجارب املؤثرة التي شهدتها في بداية حياتك املهنية؟

ال يسعني الـقول بـأنـه كـانـت هـناك خـطة لـكل مـرحـلة مـن مـراحـل حـياتي املـهنية ال سـيما بـالـنظر إلى الـنطاق الـواسع مـن املـجاالت التي عـملت بـها. ولـكن خـالل كـافـة تـلك األعـمال حـرصـت على اإلبـقاء على 
مــبادئي الــراســخة وروح ريــادة األعــمال لــدي وتــركــيزي على األهــداف. وعلى الــرغــم مــن حــقيقة أنني تخــرجــت كــمهندس ملــيكانــيكا املــوائع إال أن رحــلتي في ريــادة األعــمال بــدأت في مــجال األزيــاء واملــوضــة 

	
ومنها انطلقت إلى عالم متنوع يشمل عدة قطاعات منها النفط والغاز، واملوانئ، والخدمات اللوجستية، والطيران، والرعاية الصحية، واملوسيقى والترفيه.

 إن األمر املثير بشأن ريادة األعمال هو أنه ال يمكنك معرفة أو توقع إلى أين ستأخذك هذه الرحلة. قبل بدء أي مشاريع أو مبادرات جديدة أحرص دائماً على أن تكون "باعثا على التغيير". ومن خالل

	الجمع بني اهتمامي بتقديم املزيد للعالم، فإن لدي شغف وحماس تجاه النقطة التي أقف عندها واملستقبل الذي أخطط لتحقيقه، األمر الذي يعد أحد العوامل الهامة لتحقيق النجاح في أي عمل.

!
	
٥. هل سبق أن وجدت صعوبة في التغلب على تحديات معينة؟ 

الـتصور املسـبق؛ كـل مـنا لـديـه تـصوراتـه املسـبقة، إنـها طـبيعة البشـر، ولـكن عـاملـنا الـيوم آخـذ في الـتغير بـصورة مسـتمرة ومـتسارعـة، وأن يـكون لـديـك تـصور مسـبق يعني أنـك سـتظل مـقيداً بحـدود رؤيـتك 
ولـن تـتمكن مـن رؤيـة الـصورة كـامـلة. والزلـت أواجـه ذلـك كـثيرا في املـقابـالت واالجـتماعـات حـيث يـحضر األشـخاص بـتصور مسـبق حـول مـن سـيقابـلون ومـا سـيتم مـناقشـته خـالل االجـتماع والـفرص التي 

	
يرونها، وعادة ما ينتهي ذلك بخسارة الفرص. 

!
	
٦. ما األمور التي تعتزم التركيز عليها في املستقبل؟

أشــعر بحــماس شــديــد ملــواصــلة الــعمل على تحــديــد دور األعــمال وقــيودهــا املــلموســة، وإيــجاد مــنصة مشــتركــة مــن خــالل املــشاريع املــتنوعــة، الــربــحية والــخيريــة، مــن أجــل تــشكيل كــيانــات مســتدامــة ومســتقرة 
	
ماليا يمكنها التأثير مباشرة وبصورة إيجابية على املجتمعات وأصحاب املصلحة 

لــقد تــمكنت مــن تــرسيخ هــذه املــبادئ في أســاس شــركــة الهــالل لــلمشاريع، والتي تــضم اآلن أكــثر مــن 6000 مــوظــف مــن خــالل أعــمالــها املــتنوعــة. ومــن هــذا املــنطلق، كــانــت الهــالل لــلمشاريع بــمثابــة نــموذج 
يــعرض قــدرة األعــمال الــيوم على رعــايــة الــنمو االقــتصادي الــتنافسي، والــتنمية االجــتماعــية املســتدامــة، وإيــجاد فــرص الــعمل. ولشــد مــا أرغــب في رؤيــة املــزيــد مــن قــادة األعــمال يــتولــون دور الــقيادة في 

	
مواجهة عدد من القضايا التي تثقل كاهل مجتمعنا اليوم 

 إلى جانب مهامي ومسؤولياتي تجاه األعمال التي أديرها، أتطلع إلى العمل على تقديم ريادة األعمال االجتماعية لنطاق أعرض من املجتمعات في اإلمارات العربية املتحدة ومنطقة الخليج، وتقديم
 الدعم واملشاركة املباشرة من خالل عقد شراكات مع قائمة متنامية من مؤسسات رعاية املشاريع االجتماعية مثل أشوكا، وسينيرغوس، والتعليم من أجل التوظيف، وشيري بلير للمرأة، وإنديفور،


	والتي تحظى جمعيها بحضور وبرامج منفذة في املنطقة

    الحوار كما هو منشور في صحيفة خليج تايمز بتاريخ ٩ يوليو ٢٠١٤

 يواصل الرئيس التنفيذي للهالل للمشاريع، بدر جعفر، جهوده في رفع درجة الوعي بالفرص املتاحة والتحديات التي نواجهها بما في ذلك ريادة األعمال، والحوكمة املؤسسية،
 واستدامة األعمال، ودور املرأة في مكان العمل، وسياسات الطاقة من خالل مدونته:

www.badrjafar.com.

عـــقدت الهـــالل لـــلمشاريع مـــؤخـــرا شـــراكـــة مع مـــوقع االقـــتصادي، وهـــو بـــوابـــة األعـــمال 
الــعربــية الــرائــدة في الشــرق األوســط، مــن أجــل دعــم قــسم اإلدارة الجــديــد في املــوقع 
ــالـــلغة  ــا بـ والـــذي يســـتضيف، وألول مـــرة، مـــقاالت مـــن هـــارفـــرد بـــزنـــس ريـــفيو يـــتم نشـــرهـ

	
العربية. 

وسـوف يـمثل ذلـك مـصدراً يـمكن املـسؤولـني الـتنفيذيـني مـن الـوصـول إلى املـعلومـات في 
مـجال األعـمال واملـجاالت ذات اـلصلة ومـوضـوعـات مـتعلقة بـاـلقضايـا املحـلية واإلقـليمية 
والتي قــــد ال يــــتم مــــناقشــــتها في أي مــــن املــــنشورات الــــغربــــية الــــبارزة. وتهــــدف الهــــالل 
لـــلمشاريع مـــن خـــالل هـــذه الشـــراكـــة إلى ســـد هـــذه الـــفجوة في املـــعلومـــات عـــن طـــريـــق 

	
مجلة مرموقة مثل هارفرد بزنس ريفيو. 

وقــد نــاقــش بــدر جــعفر هــذه الشــراكــة مــؤخــراً بــمزيــد مــن الــتفصيل حــيث ألقى الــضوء 
ــــمكن االطـــــالع على  ــــدولي. يـ ــــية على الـــــصعيديـــــن اإلقليمي والـ ــــعربـ ــــلغة الـ ــــمية الـ على أهـ

	
املقال هنا.

يـتم نشـر مـقال جـديـد مـن مـقاالت هـارفـرد بـزنـس ريـفيو شهـريـاً على مـوقع االقـتصادي. 
يـمكن االطـالع على مـقال شهـر يـولـيو "كـيف تـجعل نـفسك تـعمل عـندمـا ال تـرغـب بـذلـك" 

	
هنا.

www.ae.aliqtisadi.com  

	
رواد األعمال العرب "أرابرونور"

	
مؤتمر عرب نت الرقمي

	
أرابرونور والهالل للمشاريع تستضيفان مؤتمراً هاماً يلقي الضوء على املواهب الفلسطينية بحضور أكثر من ستني مشاركاً من ممولي املشاريع واملستثمرين وقادة األعمال.

	
مقاالت هارفرد بزنس ريفيو بالعربية 

	
الهالل للمشاريع تعقد شراكة مع موقع االقتصادي

1. https://www.zawya.com/story/Gulf_to_offer_largest_ship_repair_capacity_outside_of_China-ZAWYA20140616094319/ 
2. http://gulfnews.com/news/gulf/uae/passenger-ferry-between-abu-dhabi-and-gulf-cities-soon-1.1347652 
3. http://gulfnews.com/news/gulf/uae/high-tech-podcars-to-take-to-dubai-streets-in-a-few-years-1.1328418    
4. http://91.74.184.33/videoplayer/Shaping-the-Future-of-Travel-in-the-GCC.pdf?
ich_u_r_i=91fcd81535e89722213639e9dd290def&ich_s_t_a_r_t=0&ich_e_n_d=0&ich_k_e_y=1445068924751363272456&ich_t_y_p_e=1&ich_d_i_s_k_i_d=9&ich_u_n_i_t=1  
5. http://www.meed.com/sectors/construction/gulf-to-spend-1-trillion-on-construction-projects-by-2030/3188781.article 

	
غلفتينر تدخل الواليات املتحدة األمريكية من خالل "بروجيكت بليكان"

 امتياز مدتة 35 عاماً لتشغيل محطة حاويات ميناء كانافيرال 

	
األخبار التشغيلية

	
برنامج املاجستير جامعة كامبريدج – مؤسسة شيري بلير للمرأة – منتدى الشارقة للتطوير – رواد األعمال العرب "أرابرونور" – أشوكا الخليج

املواطنة املؤسسية

	
أن تكون "باعثاً على التغيير"

مواجهة القضايا الرئيسية التي تواجه مجتمعنا املتجه نحو العوملة بصورة متزايدة

   األخبار الشهرية
 العدد الثاني: يوليو ٢٠١٤

الهالل للمشاريع | ص.ب ٢٢٢٢ | الشارقة، اإلمارات العربية املتحدة!
! هاتف: ٩٧١٦٥٥٤٧٢٢٢ | فاكس: ٠٠٩٧١٦٥٥٤٧٨٨٨

www.crescententerprises.com  I! ce@crescent.ae 

@CrescentEnterp :تابعونا على تويتر !

	
شيري بلير مؤِسَسة "شيري بلير للمرأة" وبدر جعفر يوقعان شراكة بشأن مبادرة "إرشاد املرأة في مجال األعمال".
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