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غلفتينر  - جاما للطيران  العامة املحدودة 
األخبار التشغيلية

 االفتتاح الرسمي ملحطة غلفتينر في ميناء كانافيرال الواليات املتحدة
  "غلفتينر أول شركة عربية تشغل منشأة في ميناء أمريكي"

بـــعد مـــرور عـــدة أعـــوام مـــن الـــتجهيزات والتخـــطيط، تـــم افـــتتاح عـــمليات غـــلفتينر 
الجـــديـــدة فـــي مـــيناء كـــانـــافـــيرال فـــي فـــلوريـــدا بـــصفة رســـمية، األمـــر الـــذي يـــعد 
إنــجازا مــذهــال فــي حــد ذاتــه حــيث يــجعل شــركــة املــوانئ والخــدمــات الــلوجســتية 
الشــركــة األولــى فــي الــعالــم الــعربــي الــتي تــشغل مــنشأة فــي الــواليــات املتحــدة 

األمريكية. 

ومـن مـنطلق كـونـها بـوابـة مـثالـية لـشحن الـحاويـات إلـى سـوق فـلوريـدا ومـا وراءه، 
تــمثل محــطة الــحاويــات الجــديــدة نــقطة اتــصال قــويــة بــوســط فــلوريــدا، بــما فــي 
ذلـك مـراكـز الـتوزيـع حـيث سـيمكنها مـناولـة الـشحنات الـتي يـتم اسـتيرادهـا إلـى 
مـيناء كـانـافـيرال خـالل سـاعـة واحـدة وهـو أسـرع فـترة مـقارنـة ملحـطات الـحاويـات 

األخرى في الوالية. 

تــــمارس غــــلفتينر عــــملياتــــها مــــن خــــالل ذراعــــها األمــــريــــكي "غــــلفتينر-الــــواليــــات 
املتحــدة" الــتي يــقع مــقرهــا فــي هــيئة مــيناء كــانــافــيرال، وســوف تــسهم اتــفاقــية 
الــتشغيل الــتي تــبلغ مــدتــها 35 عــامــا فــي خــدمــة أهــداف الشــركــة بــصفة عــامــة 
والــرامــية إلــى الــوصــول إلــى ســعة شــحنات عــاملــية خــالل العشــرة أعــوام املــقبلة 
فـــــي خـــــمس قـــــارات. فـــــمن خـــــالل مـــــرفـــــئني ورافـــــعتني و20 فـــــدان مـــــن األراضـــــي 
املـطورة، سـوف تـبدأ عـمليات املحـطة بـسعة شـحن 200 ألـف حـاويـة نـمطية مـع 
إمـكانـية مـضاعـفة هـذه الـسعة ثـالث مـرات لـتصل إلـى 750 ألـف حـاويـة نـمطية. 
سـوف يـنصب الـتركـيز املـبدئـي للمحـطة عـلى الـعمليات الـتجاريـة فـي الـكاريـبي 
وأمـــريـــكا الـــالتـــينية ووســـط فـــلوريـــدا. ومـــن أجـــل االحـــتفال بـــاإلطـــالق الـــرســـمي 
للمحــــطة، اجــــتمع املــــسؤولــــون الــــتنفيذيــــون لــــغلفتينر وأكــــثر مــــن 300 مــــن قــــادة 
األعـــمال ومـــن مـــسؤولـــي الـــجهات الـــوطـــنية واملحـــلية فـــي مـــنطقة فـــلوريـــدا لـــعقد 

مراسم االحتفال بإطالق املحطة.

افــتتح رئــيس مــفوضــية هــيئةمــيناء كــانــافــيرال جــيري ألــيندر االحــتفال قــائــال 
“تــمكنت اإلمــارات الــعربــية املتحــدة والــواليــات املتحــدة األمــريــكية مــن رعــايــة 
الـــعديـــد مـــن الشـــراكـــات الـــعظيمة فـــي الـــعديـــد مـــن املـــجاالت مـــنها الـــتجارة 
والــثقافــة والــتعليم. والــيوم، فــإن افــتتاح املحــطة يــعد مــثاال عــلى واحــدة مــن 

تلك الشراكات العظيمة” 

قـــــال بـــــدر جـــــعفر، الـــــرئـــــيس الـــــتنفيذي لشـــــركـــــة الهـــــالل لـــــلمشاريـــــع ورئـــــيس 
املجـــلس الـــتنفيذي لشـــركـــة غـــلفتينر، مـــخاطـــباً الـــحضور "إن قـــطاع شـــحن 
الـــحاويـــات هـــو قـــطاع يـــقدر بـــمبلغ 6 تـــريـــليون دوالر ويـــتصل بنســـبة %95 
مــــن املــــنتجات املــــصنعة عــــاملــــياً، وعــــليه فــــقد عــــزمــــنا عــــلى جــــلب املــــزيــــد مــــن 
األعـــمال فـــي هـــذا الـــقطاع إلـــى مـــيناء كـــانـــافـــيرال خـــالل األشهـــر واألعـــوام 

املقبلة.”

خــــالل كــــلمته الــــتي ألــــقاهــــا ضــــمن فــــعالــــيات الــــحفل، أشــــار ســــعادة الــــسفير 
يــــوســــف الــــعتيبة إلــــى الــــتعامــــالت الــــتجاريــــة بــــني اإلمــــارات الــــعربــــية املتحــــدة 
والـــــواليـــــات املتحـــــدة األمـــــريـــــكية حـــــيث قـــــال “شهـــــدت الـــــتجارة املـــــتبادلـــــة بـــــني 
اإلمــارات الــعربــية املتحــدة والــواليــات املتحــدة األمــريــكية زيــادة بــما يــقرب مــن 
٨٠٪ مـــنذ عـــام ٢٠٠٥. فـــي واقـــع األمـــر، اســـتفادت الـــواليـــات املتحـــدة الـــعام 
املـاضـي مـن فـائـض الـعمليات الـتجاريـة مـع اإلمـارات الـعربـية املتحـدة بـقيمة 
١٩ مــليار دوالر  وقــد كــانــت اإلمــارت أكــبر ســوق للســلع والخــدمــات األمــريــكية 

في املنطقة. 

بـعد الـكلمات الـتي ألـقاهـا الـضيوف ومـن بـينهم سـعادة يـوسـف الـعتيبة، سـفير اإلمـارات الـعربـية املتحـدة إلـى الـواليـات املتحـدة األمـريـكية، وسـعادة الـسفير فـيناي ثـومـاالبـالـي، املـديـر الـتنفيذي لـ"سـيليكت يـو 
إس إيـه"، وريـتشارد بـايـتر، مـساعـد وزيـر الـنقل بـواليـة فـلوريـدا، اسـتقبلت غـلفتينر الـواليـات املتحـدة أولـى سـفنها "سـي إم إيـه-سـي جـي إم جـمايـكا" وهـي سـفينة حـاويـات بحجـم 264 مـتر وأعـمق سـفينة عـلى 

اإلطالق تدخل هذا امليناء خالل تاريخه الذي امتد على مدار 60 عاماً.

أعـلنت غـلفتينر عـن عـزمـها عـلى إضـافـة محـطة ثـانـية فـي الـواليـات املتحـدة بحـلول الـربـع األول مـن عـام 2016 إلـى جـانـب محـطة فـي أفـريـقيا. وقـد أشـار بـيتر ريـتشاردز، الـعضو املـنتدب لشـركـة غـلفتينر، إلـى أنـه 
بحلول عام 2020 سوف تتمكن غلفتينر من تشغيل خمس محطات في الواليات املتحدة وغيرها في أمريكا الجنوبية. 

 في الصورة من اليسار إلى اليمني: أمني مفوضية هيئة ميناء كانافيرال، توماس واينبرغ؛ عضو مفوضية امليناء، وين
 جاستيس، عضو املفوضية بروس ديردوف، الرئيس التنفيذي للميناء، جون والش، رئيس مجلس اإلدارة جيري أليندر، سفير
 اإلمارات العربية املتحدة في الواليات املتحدة األمريكية سعادة يوسف العتيبة، العضو املنتدب لغلفتينر بدر جعفر، العضو

 املنتدب لغلفتينر الواليات املتحدة بيتر ريتشاردز، املمثل الدائم لإلمارت العربية املتحدة في األمم املتحدة سعادة النا نسيبة،
     والرئيس التنفيذي لشركة سليكت يو إس إيه فيناي ثوماالبالي.

   تي في إم كابيتال هيلثكير بارتنرز - جروثجيت كابيتال - صندوق سراج فلسطني ١ - ومضة مينا فينشرز ١
استثمارات األسهم الخاصة

 تي في إم كابيتال هيلثكير بارتنرز
“تي في إم كابيتال هيلثكير بارتنرز تجري عملية تخارج  من مركز بروفيتا العاملي بقيمة ١٦٠.٦ مليون دوالر

تـتولـى شـركـة الهـالل لـالسـتثمارات كـافـة االسـتثمارات املـالـية الـخاصـة بـالهـالل لـلمشاريـع بـما فـي ذلـك االسـتثمارات فـي األسـهم الـعامـة والـخاصـة فـي 
مــنطقة الشــرق األوســط وشــمال أفــريــقيا وعــلى صــعيد دولــي. ولــدى الشــركــة تــوجــه طــويــل األجــل لــخارطــة االســتثمارات حــيث تــضع اســتراتــيجية تهــدف 
إلـى الـحفاظ عـلى مـحفظة مـتوازنـة مـن خـالل االسـتثمار فـي أصـناف األصـول الـتقليديـة مـثل األسـهم الـعامـة والـدخـل الـثابـت واألدوات املـالـية املـهيكلة 

األخرى، إلى جانب أصناف األصول البديلة مثل األسهم الخاصة ورأس املال املخاطر واالستثمارات العقارية.

وإلــى جــانــب مــصالــحها فــي مجــموعــة أبــراج وجــروثــجيت كــابــيتال وصــندوق ســراج فلســطني وتــي فــي إم كــابــيتال هــيلثكير بــارتــنرز، قــامــت الشــركــة فــي 
أواخـــر عـــام ٢٠١٤ وبـــدايـــة عـــام ٢٠١٥ بـــضم شـــركـــة دويـــت آي بـــي ســـي لـــلفرص الـــعقاريـــة ومـــشاريـــع ومـــضة الشـــرق األوســـط وشـــمال أفـــريـــقيا إلـــى 

محفظتها.

”مركز كامبريدج للرعاية الطبية وإعادة التأهيل يفتتح فرعه في العني“

قـامـت تـي فـي إم كـابـيتال هـيلثكير بـارتـنرز بـإجـراء أولـى عـمليات الـتخارج مـن خـالل صـندوقـها االسـتثماري "تـي فـي إم هـيلثكير مـينا1"، عـن طـريـق 
بـيع مـركـز بـرفـيتا الـعاملـي الـطبي لشـركـة إن إم سـي هـيلث مـقابـل 160 مـليون دوالر، ومـن املـتوقـع أن يـتم إنـجاز عـملية الـتخارج بحـلول الـربـع الـثالـث 
مـن عـام 2015. سـوف يـسمح تـخارج تـي فـي إم مـن اسـتثمارهـا الـذي بـدأتـه عـام 2010 ملـركـز بـروفـيتا بـمواصـلة تـطوره حـيث سـيصبح جـزءا مـن أحـد 
أكــبر ســالســل املســتشفيات فــي اإلمــارات والــتي تــعمل مــنذ عــام 1975. تــقوم شــركــة إن إم ســي هــيلث حــالــيا بــتشغيل 18 مــنشأة فــي مــختلف أنــحاء 

اإلمارات ومنشأة في أسبانيا، وقد حصلت ثالث من هذه املنشآت على اعتماد اللجنة الدولية املشتركة JCI كمستشفيات متخصصة. 

بـدأ اسـتثمار تـي فـي إم فـي مـركـز بـروفـيتا عـام 2010 بـمساعـدة كـريسـتينا شـوقـي بـوهـمه الـتي أسسـت شـركـة مـشابـهة فـي أملـانـيا. وبـعد إدراك وجـود 
الـحاجـة إلـى رعـايـة صـحية مـتخصصة طـويـلة األجـل، تـم بـناء مـنشأتـني ملـركـز بـروفـيتا فـي أبـوظـبي والـعني. تـقدم املـنشأتـان خـدمـات الـتهويـة الـصناعـية 
لـحاالت الـحوادث والـسكتة الـدمـاغـية وحـاالت الـوالدة والـعنايـة املـركـزة. وفـي إطـار رؤيـتها لـتقديـم رعـايـة مـتواصـلة لـلمرضـى مـن مـختلف أنـحاء املـنطقة، 
عـقدت تـي فـي إم اتـفاقـية رعـايـة مسـتمرة مـع مـنزل لخـدمـات الـرعـايـة الـصحية ومـركـز كـامـبريـدج لـلرعـايـة الـطبية وإعـادة الـتأهـيل بـما يـسمح لـلمرضـى 
بـاالنـتقال خـالل هـذه الشـبكة واالسـتفادة مـن نـفس درجـة الـرعـايـة مـع تـقدم حـالـتهم الـصحية. وسـوف تـظل هـذه الـعالقـات قـائـمة حـتى بـعد بـيع مـركـز 

بروفيتا. 

 جروثجيت كابيتال
“أفيردا تضيف جنوب أفريقيا إلى عملياتها املتنامية”

قـامـت أفـيردا مـرة بـتوسـيع نـطاق عـملياتـها فـي أفـريـقيا مـن خـالل اسـتحواذهـا مـؤخـرا عـلى 
أغـلبية أسـهم مجـموعـة ويسـتمان الـقابـضة، وهـي شـركـة إدارة الـنفايـات الـرائـدة فـي جـنوب 
أفـريـقيا والـعامـلة مـنذ 35 عـامـاً. مـن املـتوقـع أن يـعود هـذا االسـتثمار الجـديـد بـمنافـع كـبيرة 
حــيث ســيوفــر لــكلتا الشــركــتني فــرصــة زيــادة خــبراتــهما وعــالقــاتــهما فــيما يــتعلق بــالــبرامــج 

املبتكرة إلدارة النفايات. 

لـدى أفـيردا مـحفظة اسـتثماريـة مـوسـعة وأكـثر مـن 35 عـامـا مـن الـخبرة فـي مـجال اإلدارة 
الــــفعالــــة لــــلنفايــــات بــــدءا مــــن تــــنظيف الــــشوارع وجــــمع الــــنفايــــات إلــــى عــــمليات املــــعالــــجة 
والتخــلص مــن الــنفايــات وإعــادة الــتدويــر. بــدأت أفــيردا كشــركــة إدارة نــفايــات فــي لــبنان 
فـقط، ثـم أخـذت الشـركـة فـي الـتوسـع إلـى أن أصـبحت أكـبر شـركـة لـتوفـير الحـلول الـبيئية 
واملـتخصصة فـي إدارة املـوارد املـتكامـلة فـي مـنطقة الشـرق األوسـط وشـمال أفـريـقيا. وقـد 
حـققت الشـركـة نـضجا مـلحوظـا بـعد اسـتثمار شـركـة جـروثـجيت كـابـيتال بـها عـام 2008. 
لــــدى أفــــيردا حــــالــــيا عــــمليات فــــي لــــبنان واملــــملكة الــــعربــــية الــــسعوديــــة واإلمــــارات الــــعربــــية 

املتحدة وعمان وقطر وأيرلندا واملغرب وأنغوال واألردن والغابون. 

الهالل للمشاريع هي أحد حملة األسهم املؤسسني في شركة جروثجيت 
كابيتال 

املواطنة املؤسسية
مدير املواطنة املؤسسية لدى الهالل للمشاريع - مجموعة جلوبال جامبو وشراكة مع مؤسسة أنقذوا األطفال

الهالل للمشاريع 
“ترحب بمدير جديد للمواطنة املؤسسية”

  جلوبال جامبو تعقد شراكة مع مؤسسة أنقذوا األطفال
  "األموال التي جمعت تسمح آلالف األطفال املشاركة في برنامج الشفاء من خالل الفنون"

إلـى جـانـب األنشـطة الـعديـدة الـتي تـقوم بـها مجـموعـة جـلوبـال جـامـبو فـي مـجال اإلعـالم والـترفـيه، قـامـت الشـركـة 
بـتوظـيف خـبرتـها مـن خـالل عـقد شـراكـة مـع املـبادرة الـفريـدة الـتي أطـلقتها مـؤسـسة أنـقذوا األطـفال تـحت عـنوان 
الـــشفاء والـــتعليم مـــن خـــالل الـــفنون (HEART) وهـــي مـــبادرة تمهـــد الـــطريـــق لـــتحويـــل حـــياة األطـــفال املـــتأثـــريـــن 

بالفقر والضغوط النفسية في مختلف أنحاء العالم. 

مــــن خــــالل مــــنهج مــــنفرد، يــــقوم بــــرنــــامــــج HEART بــــتقديــــم مــــنصة لــــلشفاء مــــن خــــالل الــــعمليات الــــفنية ويــــسمح 
لـألطـفال بـالـتعبير عـن مـشاعـرهـم وتـطويـر قـدرتـهم عـلى التحـمل والـتعلم مـن خـالل األنشـطة اإلبـداعـية بـما فـي ذلـك 

الرياضيات واللغات والتاريخ والعلوم. 

وقــد مــكنت األمــوال الــتي تــم جــمعها مــنذ إطــالق أغــنية "بــكرا" الــخيريــة -وهــي الــنسخة الــعربــية مــن أغــنية املــنتج 
الـــحاصـــل عـــلى جـــائـــزة غـــرامـــي كـــويـــنسي جـــونـــز "Tomorrow (A Better You, A Better Me)" والـــتي تـــم 
إنـتاجـها بـالـتعاون مـع مجـموعـة جـلوبـال جـامـبو، إحـدى الشـركـات الـتابـعة لشـركـة الهـالل لـلمشاريـع- 4,478 طـفل 

و490 أم في الضفة الغربية واألردن من املشاركة في هذا البرنامج التعليمي الفريد من نوعه حتى تاريخه.

 مكنت األموال التي تم جمعها من خالل األغنية الخيرية “بكرا” ٤٤٧٨ طفل و٤٩٠ أم
 في الضفة الغربية واألردن من املشاركة في البرنامج التعليمي. وقد وصل البرنامج
 التعليمي “الشفاء والتعليم من خالل الفنون” إلى أكثر من ١٠ آالف طفل مع وضع

خطة للوصول إلى ٥٠ ألف بحلول عام ٢٠١٥.

فـي هـذا الـسياق قـالـت سـهى الـليثي، مـديـر أول ملـؤسـسة أنـقذو األطـفال، مـكتب الخـليج “أظهـر بـرنـامـج الـشفاء والـتعليم مـن خـالل الفـنون أهـمية الـدور الـذي تـلعبه الـفنون فـي عـملية الـشفاء ومـهارات الـتعليم 
األسـاسـية الـتي يـحتاجـها هـؤالء األطـفال خـالل مـرحـلة الـتعليم فـي ظـل هـذه الـظروف الـصعبة” وأضـافـت “فـي ظـل اسـتمرار الـصراعـات فـي مـختلف أنـحاء مـنطقة الشـرق األوسـط، مـن األهـمية بـمكان تـوفـير 
الــفرصــة لــألطــفال لــلتطور والــنمو. وبــدعــم مــن األمــوال الــتي تــم جــمعها مــن خــالل مشــروع “بــكرا” الــذي أطــلقته مجــموعــة جــلوبــال جــامــبو، تــمكنا مــن إحــداث أثــر دائــم عــلى حــياة آالف األطــفال فــي الــضفة 

الغربية واألردن”

فـي ديـسمبر 2014، وخـالل مهـرجـان دبـي الـسينمائـي الـدولـي، تـم عـرض الـفيلم الـوثـائـقي الـطويـل "بـكرا" حـول األغـنية وتـأثـير الـفنون فـي حـياة الشـباب املحـرومـني وكـذلـك يـلقي الـضوء عـلى تـطور ونـجاح 
بــرنــامــج HEART. مــن املــقرر عــرض الــفيلم الــوثــائــقي فــي الــعديــد مــن املهــرجــانــات الــدولــية لــلمساعــدة فــي نشــر رســالــة األغــنية وزيــادة الــوعــي بــبرنــامــج HEART. تــعمل جــلوبــال جــامــبو أيــضا عــلى تــأســيس 

منصة لجمع التبرعات عبر اإلنترنت بحيث تتزامن مع عرض الفيلم كوسيلة أخرى لجمع التمويل للبرنامج. 

مجموعة جلوبال جامبو هي شركة تابعة للهالل للمشاريع 

فــــي غــــضون مــــا يــــقرب مــــن عــــام واحــــد عــــلى افــــتتاح مــــنشأتــــه فــــي أبــــوظــــبي عــــام 
2014، تـمكن مـركـز كـامـبريـدج لـلرعـايـة الـطبية والـتأهـيل (مـركـز كـامـبريـدج الـطبي) 
مــــن اســــتقبال 80 مــــريــــضا حــــتى تــــاريــــخه، وهــــو الــــعدد الــــذي ســــلط الــــضوء عــــلى 
الـــحاجـــة إلـــى تـــلبية الـــطلب املـــتزايـــد عـــلى الـــرعـــايـــة املـــتخصصة طـــويـــلة األجـــل فـــي 
املـنطقة. ويـعد افـتتاح فـرع مـركـز كـامـبريـدج الـطبي فـي الـعني الخـطوة األولـى فـي 
طـريـق الـعمل عـلى سـد هـذه الـفجوة مـن خـالل زيـادة اسـتيعاب املـركـز مـن املـرضـى 

إلى 160 مريض.

ســوف تــعمل املــنشأة الجــديــدة كــمساحــة بــديــلة لــلمرضــى مــن األطــفال والــبالــغني 
حــــيث ســــتستقبل املــــرضــــى املــــحتاجــــني لــــعالجــــات تــــأهــــيلية وطــــويــــلة األجــــل، كــــما 
ســـتعمل عـــلى تـــلبية الـــحاجـــة لـــبقاء فـــي املســـتشفى أو الـــسفر لـــلخارج لـــلحصول 
عـــلى خـــدمـــات مـــتخصصة. فـــي هـــذا الـــسياق، أفـــاد د. صـــبحات واســـطي املـــديـــر 
الـطبي ملـركـز كـامـبريـدج إلعـادة الـتأهـيل ونـائـب الـرئـيس اإلقـليمي لـالتـحاد الـعاملـي 
لــــلتأهــــيل الــــعصبي بــــأن أعــــداد املــــرضــــى املــــسافــــريــــن خــــارج اإلمــــارات الــــعربــــية 
املتحـدة شهـدت نـقصا كـبيرا مـع وجـود مـنشآت مـثل مـركـز كـامـبريـدج الـطبي. وقـد 
جـاء الـتوجـه نـحو خـفض هـذه االعـداد مـن حـقيقة أن مـركـز كـامـبريـدج الـطبي يـقدم 
تـــعليما وتـــدريـــبا مـــنتظماً لـــلعامـــلني لـــديـــه بـــما فـــي ذلـــك إجـــراءات الـــتدقـــيق والـــتقييم 

لضمان تحقيق أفضل املمارسات لتقديم خدمات عالية الجودة.

بــدأ اســتثمار تــي فــي إم كــابــيتال هــيلثكير بــارتــنرز فــي مــركــز كــامــبريــدج لــلرعــايــة 
الـطبية وإعـادة الـتأهـيل عـام 2011 فـي إطـار هـدفـها لـلمساعـدة فـي تـلبية الخـدمـة 
املـتزايـدة عـلى الـرعـايـة املـتخصصة طـويـلة األجـل فـي مـنطقة الشـرق األوسـط مـع 

التركيز على دولة اإلمارات العربية املتحدة.

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

 سوف تعمل املنشأة الجديدة ملركز كامبريدج في العني على توفير مساحة إضافية الستيعاب ٨٠ مريضا وسوف يتمكن املركز
 من خالل هذه املنشأة ومنشأته في أبوظبي من استيعاب ١٦٠ مريض مقيم.

 أفيردا تضيف استحواذها األخير على أغلبية أسهم ويستمان القابضة في جنوب أفريقيا إلى قائمتها املتنامية من
  العمليات القائمة في أنغوال والغابون والدار البيضاء وأبوظبي واململكة العربية السعودية.

 صندوق سراج فلسطني ١
“إغالق االكتتاب في موقع السفر بطوطة (دورة أ) بمبلغ ٢.٥ مليون دوالر”

تــحت قــيادة صــندوق ســراج فلســطني 1، تــمكن املــوقــع األول لــلسفريــات للمســتخدمــني الــعرب "بــطوطــة" مــن تــأمــني 2.5 مــليون دوالر خــالل دورة االســتثمار "أ"، وســوف يــتم اســتخدام هــذه األمــوال ملــواصــلة 
االستثمار في نمو أعمال موقع بطوطة إلى جانب تطوير منصة جديدة للحجز.

تـأسـس "بـطوطـة" فـي ديـسمبر 2012، وهـو عـبارة عـن مـصدر فـريـد ملـعلومـات الـسفر الـشامـلة والـذي يـقدم ملسـتخدمـيه دلـيل سـفريـات ألكـثر مـن 250 وجـهة مـن مـختلف أنـحاء الشـرق األوسـط حـول الـعالـم إلـى 
جــانــب مــحتوى خــاص بــأهــم املــزارات الــسياحــية واملــطاعــم والــفنادق. وقــد تــمكن املــوقــع الــيوم مــن جــذب أكــثر مــن 1.5 مــليون مســتخدم شهــريــا وأكــثر مــن 2.5 مــليون مــتابــع عــلى مــواقــع الــتواصــل االجــتماعــي. 
يفخــر مــوقــع بــطوطــة بــإمــكانــيته الــفريــدة عــلى 
تــــقديــــم خــــدمــــة الحجــــز بــــدون بــــطاقــــة ائــــتمان 
لـــــلمسافـــــريـــــن الـــــذيـــــن يـــــفضلون الـــــبحث عـــــبر 

اإلنترنت وإنجاز املعاملة بصفة شخصية.

أطــــــــلقت شــــــــركــــــــة ســــــــراج إلدارة الــــــــصناديــــــــق 
صـندوق سـراج فلسـطني 1 بـحيث يـتخصص 
فــــي االســــتثمارات الــــتي تــــؤدي إلــــى الــــتنمية 
املســـــتدامـــــة لفلســـــطني. إلـــــى جـــــانـــــب إبـــــرامـــــه 
آلخــــر صــــفقاتــــه مــــع مــــوقــــع بــــطوطــــة، اســــتثمر 
صـندوق سـراج فـي الـبنك الـوطـني، وهـو بـنك 
عــــــاملــــــي يخــــــدم الــــــقطاع املــــــؤســــــسي وقــــــطاع 

تجارة التجزئة. 

الهالل للمشاريع هي شريك محدود املسؤولية في صندوق سراج فلسطني ١، ولديها ممثل في مجلس الشركاء محدودي املسؤولية.   

  وصل عدد زائري موقع بطوطة أكثر من ١.٥ مليون زائر شهريا كما زاد عدد متابعيه عبر مواقع التواصل االجتماعي إلى أكثر من ٢.٥ مليون عضو

بــمرور األعــوام تــطورت الــتزامــات املــواطــنة املــؤســسية لشــركــة الهــالل لــلمشاريــع ونــضجت بــدرجــة كــبيرة، األمــر الــذي أدى إلــى عــقد الــعديــد مــن الشــراكــات مــع املــؤســسات االســتثماريــة واملــنظمات املــجتمعية 
اإلقــليمية والــعاملــية الــتي تــتماشــى أهــدافــها مــع رؤيــة الشــركــة بــما فــيها مــؤســسة الــتعليم مــن أجــل الــتوظــيف، وبــرنــامــج مــؤســسة شــيري بــلير لــلمرأة "إرشــاد املــرأة فــي مــجال األعــمال"، وحــملة األمــم املتحــدة 
"الـعالـم يـحتاج إلـى املـزيـد، إلـى جـانـب املـبادرات الـبيئية مـن خـالل جـمعية اإلمـارات لـلحياة الـفطريـة-الـصندوق الـعاملـي لـصون الـطبيعة وغـيرهـا الـكثير. ولـكن مـع زيـادة نـطاق الـفرص املـتاحـة إلحـداث الـتأثـير 
زادت الــحاجــة إلــى شــخص عــلى درجــة مــن املــهارات واملــعرفــة املــالئــمة ملــواصــلة رعــايــة هــذه الــعالقــات وبــناء عــالقــات جــديــدة. وعــليه، تــقوم عــال الــحاج حســني، مــديــر املــواطــنة املــؤســسية لــدى الهــالل لــلمشاريــع، 
بـقيادة هـذه الـجهود املـوسـعة ملـا لـها مـن خـبرة فـي مـجال املـسؤولـية املـؤسـسية واألعـمال الـخيريـة واالسـتدامـة. ومـن أجـل الـحصول عـلى فـهم أفـضل لـطبيعة املـواطـنة املـؤسـسية والـتعرف عـلى خـططها لـتنمية 

حضور الهالل للمشاريع في هذا املجال مستقبال، قمنا بإجراء حوار معها.

س: كيف كانت بداية عملك في مجال املواطنة املؤسسية؟

بـدأت رحـلتي فـي الـعمل نـحو تـحقيق مـواطـنة جـيدة مـنذ وقـت طـويـل، فـلطاملـا كـان لـدي شـغف تـجاه االسـتثمار االجـتماعـي واألعـمال الـخيريـة 
االجتماعية وكنت دائما أطمح لوجود مشاريع مربحة يمكنها املساهمة في جعل العالم مكان أفضل. 

ومـن أجـل تـحقيق هـذه الـطموحـات، كـان عـلي تـأهـيل نـفسي بـاملـهارات واملـعرفـة الـالزمـة، لـذلـك عـملت عـلى تـأسـيس نـفسي أكـاديـميا فـي مـجال 
الـتنمية البشـريـة حـيث حـصلت عـلى درجـة املـاجسـتير مـع مـرتـبة الشـرف فـي الـدراسـات الـتطبيقية لـلتنمية، جـامـعة ريـدنـج املـملكة املتحـدة إلـى 
جـانـب عـدد مـن الـدورات املـهنية الـدولـية الـتي تـغطي جـوانـب مـتعددة تـشمل اإلدارة واالسـتدامـة وتـطويـر املـشاريـع والـرقـابـة وجـمع الـتبرعـات 
والــعالقــات الــعامــة. كــما حــصلت عــلى دبــلوم مــع مــرتــبة الشــرف فــي الــترجــمة الــفرنــسية مــن جــامــعة لــيون وبــكالــوريــوس الــعلوم اإلنــسانــية مــن 

جامعة دمشق.

مــن الــناحــية املــهنية، فــقد تــعلمت كــثيرا مــن الــعمل املــيدانــي فــي تــنمية الــريــف ملــدة ثــمانــية أعــوام شــملت الــعمل بــصورة وثــيقة مــع الــعديــد مــن 
املـــجتمعات املـــتنوعـــة حـــيث عـــملت عـــلى إدارة الـــعديـــد مـــن املـــشاريـــع االجـــتماعـــية-االقـــتصاديـــة فـــي مـــجاالت الـــتعليم والـــبيئة والـــصحة والـــبنية 
الــتحتية فــي الــريــف وتــنمية املــجتمع. انــتقلت بــعد ذلــك إلــى تــعزيــز ريــادة األعــمال االجــتماعــية مــن خــالل الــتمويــل األصــغرمــع بــرنــامــج الخــليج 
الـعربـي لـلتنمية كـمديـر مـشاريـع لـدى بـنك اإلبـداع ملـدة ثـالثـة أعـوام قـبل الـتحاقـي بـمنظمة يـونـيسف وبـرنـامـج األمـم املتحـدة اإلنـمائـي ألعـمال 

جمع التبرعات واملراقبة ملدة عامني.

وقد كانت هذه هي مجرد البداية في رحلتي التي يسعدني أن أمضي قدما بها من خالل عملي مع الهالل للمشاريع. 

س: الحـظنا أن لـديـك خـبرة مـوسـعة خـاصـة فـي مـنطقة الشـرق األوسـط. فـما هـو املشـروع األهـم الـذي تـولـيت قـيادتـه أو 
شاركت به حتى تاريخه؟

إنــني أؤمــن بــأن املــشاريــع االجــتماعــية واالبــتكار االجــتماعــي لــديــه الــقدرة عــلى تــقديــم الحــلول لــلعديــد مــن التحــديــات الــتي تــواجــهها املــنطقة 
حـــالـــيا. ومـــن هـــذا املـــنطلق، عـــملت عـــلى تـــطبيق هـــذا املـــفهوم مـــن خـــالل تـــصميم وإدارة املـــشاريـــع والـــتي نـــجحت فـــي الـــعديـــد مـــنها فـــي تـــجاوز 
الــنتائــج املــتوقــعة. مــن أهــم عــوامــل تــحقيق هــذه اإلنــجازات كــان تــطبيق آالــية تــشاركــية عــلى كــل مــن مســتةيــات املشــروع لــضمان فــعالــية الــتنفيذ 

واستدامة نتائج املشروع. 

عـلى سـبيل املـثال، مـن خـالل دوري كـمديـر الـتنمية املـجتمعية تـولـيت قـيادة مشـروع حـضانـة مـجتمعية فـي قـرى نـائـية فـي الـقنيطرة بـسوريـا حـيث تـم اسـتخدام طـرق مـبتكرة مـثل الـتعليم مـن خـالل الـلعب والـتي 
حـسنت الـقدرات الـتعليمية لـدى األطـفال وجـذبـت الـعديـد مـن األطـفال مـن كـافـة أنـحاء املـنطقة. تـم تـصميم الـحضانـة بـحيث تـتم إدارتـها مـن قـبل أعـضاء مـن املـجتمع املحـلي مـمن لـديـهم خـبرة صـغيرة أو لـيس 
لـديـهم خـبرة عـلى اإلطـالق وبـعد عـامـني مـن بـرنـامـج بـناء الـقدرات تـمكن املشـروع مـن تـحقيق األربـاح إلـى أن أصـبح لـديـه اكـتفاء ذاتـي مـن الـناحـية املـالـية إلـى جـانـب تـحقيق أيـرادات إضـافـية. تـم اسـتخدام تـلك 

اإليرادات اإلضافية من قبل الجنة املحلية لتمويل خدمات أخرى للتنمية املجتمعية في املنطقة في مجاالت التغذية والبيئة. 

وبــاملــثل، شــاركــنا مــع مــصنع مــنتجات ألــبان صــغير فــي قــريــة نــائــية فــي الــقنيطرة والــذ يــتم تــمويــله مــن قــبل الــلجنة االقــتصاديــة واالجــتماعــية لــغرب آســيا، والــذي بــدأ يــحقق أربــاحــا بــعد تــطبيق طــرق املــشاركــة 
املجتمعية. وقد سمح نجاح املشروع للجنة املحلية باستخدام اإليرادات اإلضافية لتمويل برنامج محو األمية املعلوماتية للشباب. 

وقـد أثـبت الـنجاح اإليـجابـي واملـتواصـل لهـذيـن املشـروعـني االجـتماعـيني إلـى جـانـب بـناء شـراكـات فـعالـة مـع الشـركـاء املحـليني بـما فـي ذلـك لـجان الـتنمية املحـلية أنـها طـريـقة فـعالـة لـبناء الـقدرات املـؤسـسية. 
نــتيجة لــذلــك، بــدأت لــجنة الــتنمية املحــلية فــي الــقنيطرة عــام 2010 فــي اتــخاذ إجــراءات الــتسجيل كــأول مــؤســسة مــجتمعية محــلية تــتمكن مــن تــولــيد األمــوال مــن خــالل أنشــطتها االقــتصاديــة املحــلية بهــدف 

استثمارها في مشاريع التنمية االجتماعية املحلية. 

تعد األمثلة التي ذكرتها بمثابة برهان على أن األعمال االجتماعية هي بذرة صالحة إذا تمت زراعتها بشكل جيد ستستمر في النمو واالزدهار ومضاعفة األرباح. 

س: حـتى سـنوات قـليلة مـضت، كـانـت املـواطـنة املؤسـسية تـعد هـدفـاً ثـانـويـاً ضـمن أهـداف الشـركـة. كـيف تـريـن هـذا الـتغير عـلى الـصعيديـن اإلقـليمي والـعاملـي وهـل تـعتقديـن أنـه 
يمضي في االتجاه الصحيح؟ 

إن املــواطــنة املــؤســسية هــي عــملية نــضج يــتعني عــلى كــل شــركــة ومــؤســسة ومــنطقة الــخوض بــها مــن أجــل تحــديــد الــطريــقة الــتي ســتتمكن مــن خــاللــها تــحقيق الــخير االجــتماعــي واالســتدامــة. ومــع ذلــك، يــعتمد 
مسـتوى تـطور ونـضج املـواطـنة املـؤسـسية عـلى الـقدرة عـلى اسـتيعاب املـعارف والـقدرة عـلى الـعمل بـصورة جـديـة إلـى جـانـب الـتطويـر والـتكيف خـاصـة، وتـعتبر ثـقافـة الـقيادة مـن أهـم الـعوامـل الـتي تـساعـد عـلى 
تســريــع هــذه الــعملية. مــن هــذا املــنطلق، أعــتقد أن اإلمــارات الــعربــية املتحــدة والهــالل ملــشاريــع يــلعبون دورا رائــدا فــي املــنطقة فــي رعــايــة وقــيادة املــواطــنة املــؤســسية وتــشجيع تــطبيق أفــضل املــمارســات بــعد 

تعديلها لتالئم احتياجات املنطقة. 

س: هال حدثتينا عن منهج الهالل للمشاريع الخاص باملواطنة املؤسسية؟

كـان أول قـرار أصـدرتـه بـوصـفي املـديـر الجـديـد لـلمواطـنة املـؤسـسية لـدى الهـالل لـلمشاريـع هـو وضـع اسـتراتـيجية واضـحة وهـي الزالـت قـيد اإلعـداد.حـيث تـشمل االسـتراتـيجية الجـديـدة الـعناصـر الـتالـية: رعـايـة 
ثــقافــة الــتمكني واالمــتياز واالحــترام واالمــانــة بــني كــافــة الــعامــلني لــدى الشــركــة، ذلــك عــلى الــصعيد الــداخــلي أمــا عــلى الــصعيد الــخارجــي؛ الــبحث فــيما وراء األعــمال الــخيريــة مــن خــالل تــوفــير اآللــيات الــالزمــة 
والـتي تـعنى بجـذور قـضايـا املـجتمع وتحـديـاتـه بـالـنظر إلـى الـتأثـير بـعيد املـدى. ومـن هـنا، تـعمل الهـالل لـلمشاريـع بـصة مسـتمرة عـلى تحـديـد ومـراجـعة الـقضايـا املـجتمعية الـرئـيسية وتـسعى إلـى االسـتثمار فـي 

الحلول املناسبة. 

س: ما هي أهمية الدور الذي يلعبه املوظفون في أنشطة املواطنة املؤسسية الخاصة بالشركة وما هي خططك لتعزيز ذلك الدور في الهالل للمشاريع؟ 

ال يـمكن تـحقيق املـواطـنة املـؤسـسية إذا لـم يـكن  الـعامـلني مـواطـنني فـعالـني وجـيديـن ، لـذلـك تـعد إدارة املـوارد البشـريـة أسـاس كـافـة األنشـطة. قـامـت الهـالل لـلمشاريـع بـترسـيخ مـفهوم "الـخير االجـتماعـي" فـي 
بـيئة عـملها، وإلـى تـاريـخه تـمكنت تـحقيق نـتائـج مـمتازة مـن حـيث تـقديـم بـيئة عـمل صـحية ملـوظـفيها ووضـع نـموذج رائـد يـعمل عـلى رعـايـة ثـقافـة الـتمكني واالمـتياز داخـل الشـركـة. إن هـدفـنا هـو تحسـني جـودة 

حياة موظفينا في الهالل للمشاريع وأن نقدم ملوظفينا قنوات ملمارسة الخير االجتماعي على نطاق أوسع. 

س: ما هي توقعاتك لنمو املواطنة املؤسسية لدى الهالل للمشاريع وتوسعها على مدار األعوام القليلة املقبلة؟

سـوف نـعمل بجـد خـالل األعـوام املـقبلة مـن أجـل زيـادة األربـاح الـناتـجة عـن اسـتثمارتـنا االجـتماعـية مـن خـالل االسـتفادة مـن مـا تـمكنا مـن تـحقيقه اآلن مـن حـيث املـعرفـة والـخبرة والـدروس املسـتفادة وكـذلـك 
االستثمار في إنجازاتنا كشركة رائدة في مجال العمل االجتماعي والخير االجتماعي وتحقيق أقصى استفادة من شراكاتنا املحلية واإلقليمية والعاملية. 

س: ما هي النصيحة التي يمكنك تقديمها للشركات التي تسعى إلى تطبيق املواطنة املؤسسية أو توسيع نطاقها؟

من األهمية بمكان أن يكون لدى الشركة رؤية واضحة ملا تؤمن به، وذلك من أجل تحقيق النجاح من حيث النمو والتطور في مجال املواطنة املؤسسية، حينها فقط سوف تتمكن الشركة من دمج وترسيخ 
هذه الرؤية في أعمالها وثقافتها. 

 ال شك أن الرؤية تظل مجرد رؤية إذا لم يتم دعمها بآليات التطبيق والرقابة والقياس ودون بناء شراكات فعالة مع العديد من الشركاء. فضال عن ذلك، ال يجب التعامل مع املواطنة املؤسسية
 .على أنها إدارة منفصلة داخل أي شركة ولكن يجب ترسيخها في روح وقلب أهدافها العامة

 انضمت عال الحاج حسني إلى فريق عمل الهالل للمشاريع في
 أبريل ٢٠١٥، كمدير للمواطنة املؤسسية

الفعاليات والتقارير
مبادرة بيرل - منتدى املرأة الناجحة - املنتدى االقتصادي العاملي

مبادرة بيرل تطلق تقرير بحثي 
“املسيرة املهنية للمرأة في منطقة الخليج: جدول أعمال الرؤساء التنفيذيني”

فــي شهــر أبــريــل مــن هــذا الــعام، تــعاونــت مــبادرة بــيرل واالتــفاق الــعاملــي لــألمــم املتحــدة فــي اســتضافــة فــعالــية تــعقد ألول مــرة فــي 
اإلمــارات الــعربــية املتحــدة حــيث تــم اســتقبال أكــثر مــن 500 مــن الــقادة واملــندوبــني مــن الــحكومــات ومــؤســسات املــجتمع املــدنــي. عــقد 
املـؤتـمر تـحت عـنوان "قـضايـا املـساءلـة املـؤسـسية" وقـد ألـقى الـضوء عـلى الـتقدم املحـرز فـي تـنفيذ الـحوكـمة املـؤسـسية فـي املـنطقة 
إلـى جـانـب الخـطط الـتي تـم وضـعها ملـواصـلة مـشاركـة األجـيال املسـتقبلية فـي الحـركـة املـؤسـسية. كـان املـؤتـمر أيـضا بـمثابـة مـنصة 

إلطالق تقرير مبادرة بيرل "املسيرة املهنية للمرأة في منطقة الخليج – جدول أعمال الرئيس التنفيذي"

اســـتنادا إلـــى الـــدراســـة الـــبحثية الـــتي شـــملت مجـــموعـــة مـــكونـــة مـــن أكـــثر مـــن 600 مـــن ســـيدات األعـــمال فـــي مـــنطقة الخـــليج، حـــدد 
الـتقريـر عـدد مـن الـعوامـل لسـد الـفجوة الـحالـية فـيما يـتعلق بـعمل املـرأة فـي املـناصـب الـعليا ويـقدم تـوصـيات لـلرؤسـاء الـتنفيذيـني حـول 

كيفية مواجهة هذه القضية بالطريقة املثلى من أجل تحقيق أكبر قدر من التنوع بني الجنسني. 

مـــن بـــني الـــنتائـــج الـــتي خـــلص إلـــيها الـــتقريـــر كـــان إيـــضاح حـــقيقة أن مـــنطقة الخـــليج حـــققت تـــقدمـــا مـــلحوظـــا خـــالل األعـــوام الـــقليلة 
املــاضــية مــن حــيث عــدد الــنساء املــشاركــات فــي الــتعليم بــعد الــثانــوي وفــي الــقوة الــعامــلة إال أن عــدد الــنساء الــعامــالت فــي اإلدارة 
الـعليا أو مـجالـس اإلدارة الزال مـنخفضاً. تـوضـح اإلحـصاءات أن مـتوصـل الـتحاق الـنساء بـالـتعليم بـعد الـثانـوي فـي مـنطقة الخـليج 
يـــصل إلـــى 68% (76% فـــي اإلمـــارات الـــعربـــية املتحـــدة) إال أن مـــشاركـــة املـــرأة فـــي الـــقوة الـــعامـــلة تـــتراوح بـــني 20% فـــي املـــملكة 
الــعربــية الــسعوديــة و34% فــي اإلمــارات الــعربــية املتحــدة. إضــافــة إلــى ذلــك، ال تــتجاوز مــشاركــة الــنساء فــي مــجالــس اإلدارة فــي 

منطقة الخليج نسبة %2. 

يـعمل تـقريـر مـبادرة بـيرل األخـير عـلى تـعزيـز جـهودهـا الـرامـية إلـى بـناء مـؤسـسات أكـثر صـحة وتـنافـسية فـي مـختلف أنـحاء املـنطقة 
من خالل تحسني الحوكمة املؤسسية وتشكيل الفرق القيادية األعلى كفاءة. 

لتنزيل تقرير مبادرة بيرل باللغتني العربية واإلنجليزية يرجى زيارة املوقع:

www.pearlinitiative.org 

الهالل للمشاريع هي شريك مؤسس في مبادرة بيرل

الهالل للمشاريع هي شركة تابعة ومملوكة بالكامل ملجموعة الهالل

 تابعونا على

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

www.crescententerprises.com  I ce@crescent.ae 

@CrescentEnterp

رؤيتنا املؤسسية 
هارفرد بزنس ريفيو

تفخر الهالل للمشاريع بدعم 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 يونيو “ما هو مبدأ اإليفاء بالتقديم؟” 

هنا.

يمنح االقتصادي أيضا لقرائه فرصة املشاركة في رسالته اإلخبارية الشهرية 
والتي تلقي الضوء على أحدث األخبار واملقاالت. للمشاركة يرجى الضغط هنا

www.ae.aliqtisadi.com  

  مقاالت هارفرد بزنس ريفيو بالعربية
عدد شهر يونيو - ما هو مبدأ اإليفاء بالتقديم؟

 تقرير مبادرة بيرل هو نتاج ١٠ أشهر من البحث والتحليل وجمع البيانات
 من أكثر من ٦٠٠ من السيدات العامالت في املناصب العليا في منطقة

 الخليج.

منتدى املرأة الناجحة ٢٠١٥ 
“غادة عبد القادر تقدم رؤية ثاقبة حول دور املرأة في القطاع املالي”

فــي 25 مــايــو حــضر مــنتدى املــرأة الــناجــحة 2015 أكــثر مــن 200 شــخص ملــشاركــة 
وجـهات نـظرهـم بـشأن الـقيادة وكـيفية إحـداث تـأثـير مـؤسـسي إلـى جـانـب مـحو األمـية 
املــالــية، والــتمويــل والخــطوات االســتراتــيجية نــحو حــقن رأس املــال. شــاركــت غــادة عــبد 
الـقادر، مـديـر الـتطويـر املـؤسـسي واالسـتثمارات لـدى الهـالل لـلمشاريـع، فـي املـنتدى 
إلــــى جــــانــــب الــــعديــــد مــــن األعــــضاء اآلخــــريــــن مــــن بــــينهم؛ أمــــبريــــن مــــوســــى، مــــؤســــس 
والــــرئــــيس الــــتنفيذي لــــسوق املــــال.كــــوم، وشــــانــــتال دومــــنكو، مــــؤســــس مــــشارك ومــــديــــر 
الـــعمليات فـــي WOMEN، ونـــينا كـــيرلـــي، الـــعضو املـــنتدب لشـــركـــة Flat6labs. وقـــد 
قــدمــت غــادة مــعرفــتها وخــبرتــها املــؤســسية فــي املــجال املــالــي لــرائــدات األعــمال مــمن 

يسعني لالستثمار والنمو وتحقيق النجاح في مساعيهن املؤسسية. 

شـــملت املـــناقـــشات خـــالل املـــنتدى قـــضية نـــقص عـــدد الـــنساء الـــعامـــالت فـــي املـــجال 
املصرفي واملالي وكذلك انخفاض مشاركة املرأة بدرجة كبيرة في املناصب العليا. 

مــن خــالل خــلفيتها املــالــية واملــصرفــية الــكبيرة والــتي تــمتد عــلى مــدار أكــثر مــن 10 أعــوام، أوضــحت غــادة 
األســـباب املـــحتملة لـــحقيقة أن املـــجال املـــالـــي يـــعد أقـــل جـــذبـــا لـــلمرأة. يشـــتمل هـــذا املـــفهوم عـــلى إدراك أن 
املـسيرة املـهنية فـي هـذا املـجال مـرهـقة ومـليئة بـالـضغوط وتـضم أوقـات عـمل غـير مـرنـة وتـحتاج إلـى الـسفر 
بـــصورة مـــتكررة األمـــر الـــذي يـــجعله خـــياراً صـــعباً لـــألمـــهات الـــعامـــالت الـــالتـــي يـــردن تـــحقيق الـــتوازن بـــني 

الــــعمل والــــحياة الــــشخصية. أشــــارت غــــادة إلــــى مــــا جــــاء فــــي الــــتقريــــر الــــصادر مــــؤخــــرا عــــن مــــبادرة بــــيرل 
"املـسيرة املـهنية لـلمرأة فـي مـنطقة الخـليج" والـذي يـفيد بـأنـه مـع ارتـقاء املـرأة فـي مـسيرتـها املـهنية فـإنـها تـميل إلـى االنـقطاع عـن الـعمل مـن خـالل أخـذ أجـازات أو بـدء عـمل خـاص بـها بـحيث يـمكنها الـتحكم 
بــصورة أفــضل فــي مــكان ووقــت عــملها. مــن أجــل مــواجــهة هــذا الــتوجــه، أشــارت غــادة إلــى ان الــتغيير األكــبر الــذي يــتعني عــلى األعــمال إجــراءه مــن أجــل تــعزيــز دور املــرأة فــي مــكان الــعمل هــو مــواجــهة هــذه 

املسائل من خالل توفير بيئة عمل مرنة بحيث يستند تقييم األداء إلى إنجازات املوظف وليس عدد الساعات التي أمضاها في املكتب. 

طـلب مـن املـشاركـني فـي هـيئة املتحـدثـني أيـضا مـناقـشة السـبب فـي مـواجـهة املـشاريـع الـتي تـؤسـسها الـنساء لـصعوبـة أكـبر فـي إيـجاد الـتمويـل فـي املـنطقة، وأوضـحت غـادة أن الشـركـات الـصغيرة واملـتوسـطة 
بـصفة عـامـة تجـد صـعوبـة فـي الـحصول عـلى الـتمويـل سـواء كـان املـؤسـس رجـال أم امـرأة. عـلى سـبيل املـثال، طـبقا لـتقريـر صـادر عـن مـؤسـسة الـتمويـل الـدولـية، ال يـمكن لنسـبة %63 مـن الشـركـات الـصغيرة 
واملـتوسـطة فـي مـنطقة الشـرق األوسـط وشـمال أفـريـقيا الـوصـول إلـى الـتمويـل. كـما أشـارت إلـى مـشاركـة 130 بـنك فـي مـنطقة الشـرق األوسـط وشـمال أفـريـقيا فـي دراسـة اسـتقصائـية أجـراهـا الـبنك الـدولـي 
واتـحاد املـصارف الـعربـية خـلصت إلـى أن 8% فـقط مـن إقـراض الـبنوك يـذهـب إلـى الشـركـات الـصغيرة واملـتوسـطة فـي مـنطقة الشـرق األوسـط وشـمال أفـريـقيا و2% فـي مـنطقة الخـليج. مـن هـذا املـنطلق، 
تـواجـه صـاحـبات األعـمال مجـموعـة أخـرى مـن التحـديـات بـما فـي ذلـك شـروط اإلقـراض الـخاصـة بـالـبنوك ومـعدالت الـفائـدة املـرتـفعة وعـدم تـوفـر الـضمانـات. لـذا، ال يـمكن لـلنساء الـوصـول إلـى نـفس مـوارد رأس 

املال مثل نظرائهن من الرجال األمر الذي يقودهن إلى تلبية احتياجاتهن من رأس املال من خالل املوارد الشخصية مثل املدخرات أو االقتراض من األهل واألصدقاء. 

مـع الـعلم بـوجـود هـذه املـعوقـات، قـدمـت غـادة الـنصيحة الـتالـية مـن أجـل تـحقيق الـتمويـل: "إن األمـر ال يـقتصر فـقط عـلى الـفكرة الـجيدة وإنـما عـلى مـدى إظـهار قـدرتـك عـلى تـنفيذ هـذه الـفكرة. عـند الـتفكير فـي 
حـقن رأس املـال لـتقييم فـرص الـتمويـل، فـثمة حـاجـة إلـى بـعض املـرونـة. سـوف تظهـر أمـامـك الـعديـد مـن الـبدائـل وعـليك تـقييم إيـجابـيات وسـلبيات كـل مـنها بـعنايـة قـبل االلـتزام بـخيار أو أكـثر. هـناك نـصيحة 

مالية أخرى وهي التأكد من أن تقديراتك موثوقة بناء على توقعات السوق قبل الشروع في البحث عن تمويالت، عليك أن تقدمي أرقام مدعومة بما يثبت صحتها”

عقد منتدى املرأة الناجحة بدعم من غرفة تجارة وصناعة دبي

 شاركت غادة عبد القادر مدير التطوير املؤسسي واالستثمارات لدى الهالل للمشاريع في هيئة املتحدثني في
  منتدى املرأة الناجحة ٢٠١٥ حيث قدمت رؤيتها بشأن القطاع املالي اإلقليمي.

املنتدى االقتصادي العاملي 
“تلتزم الهالل للمشاريع بسد فجوة املهارات في املنطقة”

شــاركــت الهــالل لــلمشاريــع مــؤخــرا فــي املــنتدى االقــتصادي الــعاملــي الــذي عــقد فــي األردن حــيث شــاركــت بــفعالــية فــي مجــموعــة الــعمل "رؤيــة جــديــدة لــلتوظــيف فــي الــعالــم الــعربــي" والــتي تــسعى إلــى مــواجــهة 
قضية البطالة بني الشباب في مختلف أنحاء العالم العربي.

فـي إطـار هـذه املـبادرة، قـامـت الهـالل لـلمشاريـع، إلـى جـانـب 8 شـركـات أخـرى، بـتقديـم دراسـة حـالـة 
بـشأن مـمارسـاتـها املـؤسـسية الـناجـحة والـتي مـثلت قـاعـدة إلطـار الـعمل الـهادف إلـى تـدريـب مـا يـصل 

إلى 100 ألف شاب على املهارات األساسية الالزمة للتوظيف بحلول عام 2017. 

وفــي ســياق إعــالن الهــالل لــلمشاريــع عــن الــتزامــها بــصفة رســمية، قــال رئــيسها الــتنفيذي بــدر جــعفر 
"إن إيـجاد فـرص عـمل جـديـدة وحـده ال يـمكنه حـل أزمـتنا اإلقـليمية الـخاصـة بـالـبطالـة بـني الشـباب أو 
عــملهم فــي وظــائــف غــير مــالئــمة. فــمن األهــمية بــمكان أيــضا تــلبية الــحاجــة إلــى تــعزيــز الــقدرة عــلى 
تــوظــيف شــبابــنا مــن خــالل تســليحهم بــاملــهارات ذات الــصلة مــن أجــل ســد هــذه الــفجوة وتــعزيــز روح 
ريـادة األعـمال لـديـهم. تـلتزم الهـالل لـلمشاريـع بـلعب دور فـي هـذا الـتحول مـن خـالل الـتزامـها بـتطويـر 
3500 شـــاب بحـــلول عـــام 2017، بـــوصـــفها أحـــد قـــادة االســـتثمار االجـــتماعـــي، ومـــن خـــالل مجـــموعـــة 
مـتكامـلة مـن الـتعليم غـير الـرسـمي لـلموظـفني يـمكننا رسـم طـريـق واضـح نـحو مـواجـهة هـذه التحـديـات 

والعمل مع كافة أصحاب املصلحة نحو تحقيق مجتمع واقتصاد شامل."

طـبقا ملـؤشـر رأس املـال البشـري الـسنوي الـصادر عـن املـنتدى االقـتصادي الـعاملـي، عـلى الـرغـم مـن االسـتثمار الضخـم فـي الـتعليم مـن قـبل الـعديـد مـن الـدول فـي مـنطقة الشـرق األوسـط وشـمال أفـريـقيا، إال 
أن الشـباب يـفتقرون إلـى املـهارات الـالزمـة لـعملية الـتوظـيف الحـديـثة، األمـر الـذي يـشير إلـى الـفجوة بـني أنـظمة الـتعليم وأسـواق الـعمل. تـوضـح اإلحـصاءات أيـضا أن املـنطقة تـمكنت مـن مـن اسـتخدام %60 

فقط من رأسمالها البشري فيما ظلت البطالة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا تمثل نسبة 27.2% و29% على التوالي. 

تسـتهدف الهـالل لـلمشاريـع إلـى جـانـب شـركـائـها 3500 مـن الشـباب ورواد األعـمال وأعـضاء املـجتمع مـن خـالل تـزويـدهـم بـالـتدريـب واإلرشـاد الـخاص بـمهارات اسـتخدام الـكمبيوتـر مـن أجـل تـطويـر مـهارات 
التوظيف ورعاية ريادة األعمال. من خالل هذه العملية، سوف تشرف الشركة على التقدم املحرز وتوثقه من أجل املشاركة في بناء املعرفة بشأن املوضوعني الذين تناقشهما. 

 تأسس املنتدى االقتصادي العاملي عام ١٩٧١ كمؤسسة غير ربحية تجمع بني  قادة األعمال والسياسة
 واملجال األكاديمي في املجتمع لتيحد الجهود من أجل وضع جدول أعمال إقليمي وعاملي لعالم أفضل

  "تحقيق أرقام قياسية في موانئ غلفتينر في خورفكان وريسيف"

مـن الـبرازيـل إلـى اإلمـارات الـعربـية املتحـدة، تـواصـل الهـالل لـلمشاريـع إبـهار عـالـم الـشحن مـن خـالل تـحقيقها لـنمو بـأرقـام قـياسـية. احـتفلت شـركـة املـوانئ والخـدمـات الـلوجسـتية الـرائـدة مـؤخـرا بـإنـجازهـا ألكـبر 
عـملية مـناولـة بـتفريـغ وتحـميل الـحاويـات مـن عـلى مـنت سـفينٍة واحـدة فـي محـطة حـاويـاتـها فـي خـورفـكان فـي الـشارقـة، اإلمـارات الـعربـية املتحـدة. حـققت الشـركـة هـذا الـرقـم الـقياسـي بـعدمـا تـمكن طـاقـم الـعمل 

في محطتها من تحميل وتفريغ سفينة (سي إم إيه-سي جي إم جولز فيرن)، التي تقدر أبعاد حجمها بـ 396 متر طول و54 متر عرض، خالل 54.5 ساعة وباستخدام 11 رافعة. 

عـلى الـرغـم مـن أنـه يـبعد آالف األمـيال عـن اإلمـارات الـعربـية املتحـدة، إال أن مـيناء ريـسيف، الـبرازيـل قـد شهـد أيـضاً تـحقيق نـجاح بـاهـر لـعمليات غـلفتينر بـه. فـقد سجـلت الشـركـة نـمواً بنسـبة 97% مـقارنـة 
بـالـعام املـاضـي مـن حـيث إنـتاجـية الـشحن فـي الـربـع األول مـن عـام 2015 فـي املـيناء الـذي يـقوده الـطلب الـسوقـي املـرتـفع. مـنذ بـدء الـعمليات بـه عـام 2012، سجـل مـيناء ريـسيف نـموا ثـابـتا مـع زيـادة مـتواصـلة 

في أحجام الشحنات عاماً بعد عام. 

 يمثل ميناء غلفتينر في ريسيف بوابة بديلة للمنطقة الشمالية الشرقية سريعة النمو، األمر
 الذي يجعلها واحدة من املوانئ األسرع نموا في البرازيل

 مصطلحات: ما املقصود بالحاوية النمطية؟ إن حجمي الحاويات األكثر استخداما
 اليوم في عمليات الشحن والخدمات اللوجستية هما حاوية 20 قدم وحاوية 40 قدم.

 وقد أصبحت الحاوية بحجم 20 قدم، والتي يشار إليها أيضا باسم وحدة مكافئة
 لعشرين قدما (حاوية نمطية)، هي الوحدة املعيارية في هذا القطاع لذلك عادة ما

  .يتم قياس سعة السفن وحجم الشاحنات بالحاوية النمطية

 تعد محطة حاويات خورفكان الواقعة في إمارة الشارقة واحدة من أهم مراكز الشحن بني السفن بالنسبة ألسواقغلفتينر هي إحدى الشركات التابعة للهالل للمشاريع  
  منطقة الخليج العربي، وشبه القارة الهندية، وخليج عمان، وشرق أفريقيا

 جاما للطيران تحول تركيزها إلى العمليات األرضية
 “نمو في املنشآت وتحول في مقرات الشركة”

فــيما تــواصــل جــامــا لــلطيران الــعامــة املحــدودة (جــامــا لــلطيران) التحــليق فــي الــجو، تــم تــوجــيه اهــتمامــها نــحو الــحاجــة إلــى تــوســعة وتحــديــث املــنشآت األرضــية الــخاصــة بــأعــمال الــطيران بــحيث تــتمكن مــن 
اســتيعاب هــذا الــنمو الســريــع. قــامــت الشــركــة فــي وقــت ســابــق هــذا الشهــر بــنقل مــقرهــا فــي الــواليــات املتحــدة األمــريــكية مــن ســتراتــفورد، كــونــيتيكت إلــى مــقر عــلى مــساحــة 20 ألــف قــدم مــربــع فــي شــيلتون، 

كـــونـــيتيكت، األمـــر الـــذي يـــعد نـــتيجة مـــباشـــرة لـــنجاح 
الشركة املتواصل مع ويلز أب. 

فــــي غــــضون ذلــــك، يجــــري وضــــع الخــــطط الــــخاصــــة 
بــــمقر جــــامــــا لــــلطيران فــــي فــــرنــــبورو، إســــكتلندا فــــي 
إطــار عــمليات تــوســع الشــركــة. فــبعد مــرور أكــثر مــن 
عـــقديـــن مـــن الـــعمليات، تســـتعد جـــامـــا لـــلطيران لـــبناء 
مـنشآت عـمليات وصـيانـة فـي مـطار أبـرديـن الـدولـي، 
والــــذي يــــعد اســــتثمار اســــتراتــــيجي ألعــــمالــــها الــــتي 

يقع مقرها في إسكتلندا. 

أجــريــت أيــضا أعــمال التجــديــد عــلى املــقر اإلقــليمي 
لــــــجامــــــا لــــــلطيران فــــــي الــــــشارقــــــة اإلمــــــارات الــــــعربــــــية 
املتحـدة الـذي افـتتح محـطة حـصريـة لـلسفر الـخاص 
والـــتنفيذي فـــي يـــولـــيو 2014 لخـــدمـــة الـــشارقـــة ودبـــي 

واإلمــارات الــشمالــية. تــمر املحــطة الجــديــدة حــالــيا 
بـــــاملـــــرحـــــلة األولـــــى مـــــن اســـــتثمار بـــــقيمة 15 مـــــليون 
دوالر أمـــريـــكي الســـتكمال الـــبنية الـــتحتية الـــقائـــمة 
حــــــالــــــيا والــــــخاصــــــة بــــــجامــــــا لــــــلطيران. ســــــوف تــــــبدأ 

عمليات القاعدة الثابتة املرحلة الثانية من األعمال من أجل زيادة القدرات الهندسية وبناء حظيرة طائرات جديدة لخدمة النطاق املتزايد من الطائرات. 

جاما للطيران العامة املحدودة هي إحدى شركات الهالل للمشاريع 

 تمتلك جاما للطيران العامة املحدودة شبكة مكونة من ٤٤ موقع تشغيل في خمس قارات وتدير أسطوال مكونا من أكثر من ١٤٥ طائرة. يقع املقر العاملي للشركة
   في مطاقر فرنبورو في اململكة املتحدة وتقع مقراتها اإلقليمية في كونيتيكت، الواليات املتحدة، والشارقة، اإلمارات العربية املتحدة، وهونغ كونغ.

 اشتمل افتتاح املحطة الجديدة على حركة الحاويات األولى التي
 تضمنت استقبال سفينة سي إم إيه-سي جي إم جمايكا، وهي

 سفينة حاويات بحجم ٢٦٤ متر وسعة ٤٢٩٨ حاوية نمطية. سي إم
 إيه سي جي إم هي واحدة من شركات الشحن الرائدة على مستوى

  العالم وهي واحدة من شركاء األعمال لدى غلفتينر.

 ملشاهدة مقطع الفيديو من حفل االفتتاح اضغط هنا

الهالل لالستثمارات تضيف شركة جديدة ملحفظتها 
“ومضة مينا فينشرز”

 ومضة مينا فينشرز ١
 ومضة مينا فينشرز ١ هو صندوق لديه استثمارات تركز على املرحلة املبكرة ومراحل النمو لشركات التقنية التي لديها عمليات قائمة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا مع التركيز على مصر واألردن ولبنان

 ودول مجلس التعاون الخليجي.

   الهالل للمشاريع هي شريك محدود املسؤولية في ومضة مينا فينشرز ١
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