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 شهدت اإلمارات العربية املتحدة توسعا ضخما ونموا هائال على مر

  األعوام، والتي تمثلت في فرص في قطاعات اإلنشاءات والعقارات.  ومع
 ذلك، فمع وجود الهيكل الحالي تحولت االهتمامات االستثمارية بصورة
 أكبر نحو الفرص املستدامة في مجاالت التجارة والشحن والسياحة.

 من منطلق كونها أحد القادة في صناعة املوانئ والخدمات اللوجستية،
 جاءت استجابة غلفتينر لهذا التوجه من خالل استثمارها األخير بقيمة ٦٠

 مليون دوالر في عملياتها في محطة حاويات خورفكان. وسوف يعمل
 استثمار الشركة في ٤ رافعات متطورة من السفن إلى الرصيف و١٢ رافعة

 جسرية ذات إطارات مطاطية على زيادة عمليات املحطة وتيسير مناولة
 السفن العمالقة التي تبلغ سعتها ١٨٠٠٠ حاوية نمطية أو أكثر والتي

 تدخل املحطة بصورة متكررة.

 وبالنظر إلى أنها واحدة من مراكز الشحن بني السفن األكثر أهمية في
 الخليج العربي وشبه القارة الهندية وخليج عمان وأسواق شرق أفريقيا، تعد

 محطة حاويات خورفكان محطة الحاويات الوحيدة املجهزة بالكامل في
 اإلمارات العربية املتحدة والتي تقع خارج مضيق هرمز،  األمر الذي
 يضفي أهمية كبيرة على تشغيلها في الوقت الحالي وفي املستقبل.

 إلى جانب الرافعات الجديدة في محطة حاويات خورفكان، أكدت غلفتينر
 مؤخرا على جهودها في تحسني كفاءتها التشغيلية في كافة موانئها

 ومحطاتها من خالل االستعانة بشركة نيكسثينك سابقا هذا العام. وقد تم
 االستعانة بهذه الشركة املتخصصة في مجال تقنية املعلومات من أجل تنفيذ

 نظام متطور والذي سيعمل على خفض الوقت وضمان املزيد من السالمة والسماح بتحقيق نمو وتوسع غلفتينر.

       تواصل غلفتينر سعيها لتنمية وتوسعة بصمتها العاملية بحيث تصل إلى ٣٥ محطة حاويات في خمس قارات ومناولة ١٨مليون حاوية نمطية بحلول عام ٢٠٢٠.

 غلفتينر هي إحدى الشركات التابعة للهالل للمشاريع
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تــــمكن بــــرنــــامج ويــــلز أب املــــتميز والــــذي أطــــلق مــــنذ عــــام واحــــد مــــن تــــقديــــم 
وريـادة وسـيلة جـديـدة لـلطيران الـخاص، األمـر الـذي سـاعـد على الحـد مـن 
ــــطيران الـــــخاص يـــــالقي  ــــعل الـ ــــسابـــــق وجـ ــة في الـ ــ ــانـــــت الزمـ ــ ــــتكلفة التي كـ الـ
إقـباال مـن قـاعـدة جـديـدة مـن الـعمالء، وقـد كـان ذلـك بـمثابـة الـوصـفة املـثالـية 
ــائـــراتـــها وزيـــادة  لـــتحقيق الـــنجاح في قـــطاع الـــطيران. ومع نـــمو أســـطول طـ
عـــدد مـــنشآتـــها والـــعامـــلني لـــديـــها، جـــاء إعـــالن ويـــلز أب مـــؤخـــرا عـــن تـــعيني 
ــتلبية  ــولــــوشي لــــقيادة فــــريــــق الشــــركــــة املــــختص بــ ــاريــــمور وجــــون كــ روبــــرت غــ

الطلب املتزايد على عضويات الشركات.  

وعلى الــرغــم مــن أن الشــركــة حــافــظت على شــعبيتها بــني شــركــات الــطيران 
ــلز أب كــــــان بــــــمثابــــــة الحــــــل املــــــثالي بــــــالنســــــبة  ــ الــــــخاص، إال أن بــــــرنــــــامج ويــ
للشـركـات حـيث سجـلت الشـركـة تـحقيقها ـلقاعـدة عـمالء تـشمل أكـثر مـن ٣٠ 
شــركــة ضــمن شــركــات فــورتــشن ٥٠٠. وقــد وضــعت الشــركــة خــطط طــموحــة 
لـــلعضويـــات حـــيث تـــتوقع الـــوصـــول إلى ١٢٠٠ عـــضو بحـــلول نـــهايـــة ٢٠١٤ 
ــالــــيا  و٢٥٠٠ بحــــلول نــــهايــــة ٢٠١٥. بــــاإلضــــافــــة إلى ذلــــك، تــــقوم الشــــركــــة حــ
بـــــوضع خـــــطط لـــــلتوسع التشغيلي حـــــيث تســـــتعد الشـــــركـــــة لـــــتغطية مـــــنطقة 
الــــــــساحــــــــل الشــــــــرقي والــــــــغربي وتــــــــكساس بــــــــأكــــــــملها إلى جــــــــانــــــــب تــــــــوسيع 

حضورها في كندا وأوروبا بحلول عام ٢٠١٦. 

تــعد جــامــا لــلطيران املــديــر واملــشغل الــرسمي ألســطول ويــلز أب في الــواليــات 
املتحـــدة والـــذي يـــشمل ٣٥ طـــائـــرة بـــيتشكرافـــت كينج آيـــر ٣٥٠ بـــما في ذلـــك 
عـمليات اـلقاعـدة اـلثابـتة اـلخاصـة بـجامـا ـللطيران في مـطار تـيتربـورو، املـملكة 
املتحـــدة. ذلـــك بـــاإلضـــافـــة إلى تـــقديـــم خـــدمـــات على أعلى مســـتوى مـــن خـــالل 

طاقمها من الطيارين املحترفني، كم قدمت الدعم لشركة ويلز أب من خالل خدمات الصيانة.  

 جاما للطيران هي إحدى الشركات التابعة للهالل للمشاريع
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 في كل عام تتم دعوة املزيد من الشباب املوهوبني، رجااًل ونساًء، من دولة اإلمارات العربية املتحدة ودول الخليج العربي لالنضمام إلى
 مجالس اإلدارة. ومع ذلك، ونظراً لعدم خبرتهم السابقة، ال يكون لدى األعضاء الجدد في مجلس اإلدارة صورة واضحة حول كيفية

 إضافة قيمة حقيقية واملساهمة في تحقيق نجاح الشركة أو املؤسسة من خالل هذا املنصب الجديد على طاولة مجلس اإلدارة. ويكون
 ذلك هو الحال ال سيما بالنسبة ملن ينتقلون من اإلدارة التنفيذية إلى مستوى مجلس اإلداة ألول مرة في حياتهم املهنية

 ومن هذا املنطلق، سوف تكون اإلرشادات الخمسة التالية، حول أفضل الطرق إلحداث أثر إيجابي، مفيدة بالنسبة ملن يفكرون
 في قبول فرصة االنضمام إلى مجلس اإلدارة ألول مرة:

 ١. كن حكيماً في اختيارك 

 إن عرض تعيينك في مجلس اإلدارة ال يعني بالضرورة أنه عليك قبوله. قبل أن تنضم إلى مجلس اإلدارة عليك أواًل
 التأكد من أنك تتمتع باملهارات والخبرة ومستوى االهتمام الالزم إلضافة قيمة لهذه املؤسسة بصفة خاصة. يقصد

 بذلك أن تكون لديك خبرة في القطاع ذي الصلة باملؤسسة أو تكون لديك مؤهالت متعلقة بمجال معني، مثل القانون أو
 املالية، والتي قد تعود بالنفع على املؤسسة. طبقاً الستبيان نشرته برايس وترهاوس كوبرز في سبتمبر وضم أكثر من

 800 من أعضاء مجالس اإلدارة، مثلت الخبرة املالية أهم األصول التي يمكن لعضو مجلس اإلدارة املحتمل أن يضيفها، ويأتي ذلك قبل املعرفة بالصناعة ذات الصلة. ومن هنا، يتم
 االعتراف بصورة متزايدة بأن أفضل مجالس اإلدارة هي تلك التي تشتمل على مجموعة متنوعة من الخبرات والتي تقدم نطاق عريض من الرؤى ووجهات النظر والتي ال يمكن

 ملجالس اإلدارة غير املتنوعة الحصول عليها. وعندما أتحدث عن التنوع، فأنا أتحدث عن ما هو أكثر من التنوع العمري أو العرقي أو الجنسي ولكن تنوع الكفاءات والخبرات العملية
 .والتوجهات الفلسفية والخبرات الحياتية أيضاً. لذا، عليك أخذ ذلك بعني االعتبار عندما تدرس القيمة التي ستضيفها إلى مجلس إدارة مؤسسة معينة

ً  ٢. قم باإلعداد جيدا

 عليك التأكد من حصولك على أقصى قدر ممكن من املعرفة من خالل القراءة والبحث واالطالع والتحدث مع أعضاء مجلس اإلدارة اآلخرين من أجل تكوين فهم كامل للمؤسسة والصناعة ذات
 الصلة. كما ستحتاج بصفة خاصة إلى معرفة املخاطر الخارجية والتوجهات التي قد تؤثر على املؤسسة في املستقبل بحيث تتمكن من طرح األسئلة الصحيحة وتقديم إسهامات مدروسة

 خالل اجتماعات مجلس اإلدارة. وبصفتك عضو جديد في مجلس اإلدارة، سوف تحتاج إلى إدراك ما فاتك من أحداث ونقاشات، ولكن على الجانب اإليجابي سوف تمتاز بموقع فريد إلضافة
 .رؤية وأفكار جديدة

 ٣. افهم التزاماتك

 ليس هناك ما يدعى “غداء مجاني” حتى بالنسبة ألعضاء مجلس اإلدارة. وطبقاً للمؤسسة الوطنية ألعضاء مجالس اإلدارة التي يقع مقرها في الواليات املتحدة األمريكية، قضى أعضاء
 مجالس إدارة الشركات العامة ما يبلغ متوسطه 219 ساعة في اجتماعات مجالس اإلدارة التي يشاركون في عضويتها خالل العام املاضي، والذي يتجاوز عدد ساعات العمل الرسمية ملدة

 .شهر كامل

 يقع على عاتق أعضاء مجالس اإلدارة عدد من املسؤوليات القانونية الهامة. على سبيل املثال، يفرض مشروع قانون الشركات التجارية اإلماراتي الجديد، الذي نشر في مايو العام املاضي
 واملزمع بدء تنفيذه قريبا، غرامات تقدر بمبغ 500 ألف درهم إماراتي وأعلى من ذلك على أعضاء مجالس اإلدارة الذين يشاركون في أية ممارسات مثل إعطاء فكرة خاطئة عن املوقف املالي
 للشركة أو اإلفصاح عن معلومات سرية. لذلك، وبوصفك عضو مجلس إدارة طموح، عليك معرفة ما هو متوقع منك، وفي جميع األحوال يتعني عليك طلب االطالع على كتيب حوكمة مجلس إدارة

 .املؤسسة والذي يتضمن معظم هذه املعلومات

 ٤. اطرح األسئلة الصحيحة

 طبقاً لتقرير صادر عن ماكينزي في فبراير حول قيادة مجالس اإلدارة، تعاني الحوكمة املؤسسية إلى أقصى درجة عندما يقضي أعضاء مجلس اإلدارة “وقت طويل في النظر في مرآة
 الرؤية الخلفية وال ينظرون إلى الطريق أمامهم بصورة كافية.” وبصفتك عضو جديد في مجلس اإلدارة، عليك املساعدة في تحديد املخاطر املرتقبة والتحقيق في استراتيجية الشركة لضمان

 أنها مبنية بصورة تتحمل األحداث املتوقعة وغير املتوقعة. قد تكون معارضة وجهات نظر كبار املسؤولني التنفيذيني وأعضاء مجلس اإلدارة ذوي الخبرة مخيفة إلى حد ما بالنسبة ألعضاء
 .مجلس اإلدارة الجدد، ولكن يفضل إجراء نقاشات حول طاولة مجلس اإلدارة بدال من السماح بتنفيذ استراتيجية لم تتم تجربتها والوقوع ضحية لقوى السوق التي ال ترحم

 ٥. ثق بمعرفتك وطبقها

 عليك التفكير في الرؤى والخبرات املتنوعة التي يمكنك االعتماد عليها واستخدامها وال تنتقص من قيمة وجهات النظر الشابة. على سبيل املثال، طبقاً الستبيان برايس وترهاوس كوبرز، “يقول
 41% من أعضاء مجالس اإلدارة أنهم شاركوا بصورة معتدلة في اإلشراف على مراقبة الشركة لإلعالم االجتماعي لتجنب الدعاية السيئة” مقارنة بنسبة 31% في عام 2012. ومع الزيادة
 أهمية اإلعالم االجتماعي واألشكال األخرى من الوسائط الرقمية وتأثيرها على سمعة املؤسسة، قد يجد أعضاء مجلس اإلدارة الشباب أن لديهم ما يميزهم خالل اجتماعات مجلس اإلدارة

 .حيث أنهم كانوا محاطني بتلك الوسائل التكنولوجية منذ الصغر

 إن العمل في مجلس إدارة يعد ميزة وفرصة نادرة لتطوير مهاراتك وخبرتك ومنظورك. ومع زيادة عدد املواطنني اإلماراتيني املؤهلني لدخول سوق العمل وبدء حياتهم املهنية، من املرجح أنه
 ستتم دعوة العديد منهم لالنضمام إلى عضوية مجالس إدارة الشركات العامة والخاصة في املستقبل. وأهم ما يجب على أعضاء مجلس اإلدارة الجدد فهمه هو أنه ال يجب النظر إلى اإلدارة

 .على أنها وجهة في حياتهم املهنية ولكن مرحلة جديدة تحمل معها مسؤوليات ومكافآت جديدة

 يواصل الرئيس التنفيذي للهالل للمشاريع، بدر جعفر، حرصه على التوعية بشأن الفرص والتحديات الحالية بما فيها ريادة األعمال والحوكمة املؤسسية
www.badrjafar.com : واستدامة األعمال ودور املرأة في مجال العمل وسياسة الطاقة الذكية ، وذلك من خالل مدونته على اإلنترنت  

  

نعمل في العديد من القطاعات الرئيسية لالقتصاد العاملي
   األخبار الشهرية
األخبار التشغيلية - األسهم الخاصة - املواطنة املؤسسية - الفعاليات - الرؤية املؤسسية العدد السادس: نوفمبر ٢٠١٤

الهالل للمشاريع هي شركة تابعة ومملوكة بالكامل ملجموعة الهالل

 تابعونا على

الهالل للمشاريع | ص.ب ٢٢٢٢ | الشارقة، اإلمارات العربية املتحدة!
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األخبار التشغيلية

جروثجيت كابيتال 
“أفيردا تفوز بعقد جمع النفايات اإللكترونية في دبي”

@CrescentEnterp

تي في إم كابيتال هيلثكير بارتنرز - جروثجيت كابيتال
 األسهم الخاصة

مع استمرار الزيادة السكانية وزيادة االحتياجات الطبية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، ارتفعت نسبة التوجه 
العاملي نحو قطاع الرعاية الصحية، األمر الذي حث شركات األسهم الخاصة على تقييم جدوى االستثمار في هذا الطلب 
املتزايد، حيث أشار تقرير صادر عن ألبني كابيتال إلى توقع نمو بنسبة ١٢٪  سنويا وبقيمة ٦٩.٤ مليار دوالر بحلول عام 

 .٢٠١٨

وانطالقا من كونها إحدى شركات االستثمار في قطاع الرعاية الصحية الرائدة في املنطقة، كانت تي في إم كابيتال 
هيلثكير بارتنرز ضمن  الشركات التي تسعى لالستثمار في مواجهة قضايا الرعاية الصحية املتعددة ومن بينها األمراض 
الناجمة عن نمط الحياة مثل مرض السكري واملتفشي حاليا في خمس من دول الخليج الست. إن مثل هذه التوجهات 

وغيرها التي تدعم الحاجة إلى منشآت طبية وطب حديث في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا هي ما دعى شركة تي 
في إم كابيتال هيلثكير بارتنرز إلى االستثمار في خمس شركات عاملة في مجال الرعاية طويلة األجل، وإعادة التأهيل، 

والرعاية املنزلية، وعالج الخصوبة واألجهزة الطبية.  

في إطار خطتها لالستثمار في ٢٠ شركة بحلول عام ٢٠٢٠، أعلنت شركة تي في إم كابيتال هيلثكير بارتنرز مؤخرا عن 
إحرازها تقدم في استثمارها الخامس من خالل االستحواذ على أغلبية أسهم الشركة املصرية “أميكو ميديكال للصناعات 
الطبية” والذي يعد أول استثمار للشركة في مصر وأول استثمار لها في قطاع األجهزة الطبية في منطقة الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا. 

منذ عام ٢٠٠٩، قامت شركة تي في إم كابيتال هيلثكير بارتنرز بخمسة استثمارات في اإلمارات العربية املتحدة من خالل 
استثمار ١٢٠ مليون دوالر لتقديم خدمات متخصصة بالتعاون مع بروفيتا وبورن هول إنترناشيونال. ومن خالل تركيزها 
على تنمية شركاتها في اإلمارات العربية املتحدة والتوسع في أسواق خليجية أخرى وغيرها، أعلنت تي في إم كابيتال 

هيلثكير بارتنرز عن عزمها على استثمار ٢٠٠ مليون دوالر إضافية خالل الثالثة إلى األربعة أعوام املقبلة.    

 تي في إم كابيتال هيلثكير بارتنرز
خطط الستثمار ٢٠٠ مليون دوالر في شركات الرعاية الصحية

استقبلت شركة كلينيكال باثولوجي سيفيسز (سي بي إس) مؤخرا وفدا من جامعة ماسترخت (مجموعة آر آند دي فيتاك) في مختبرها في دبي لبحث جوانب التعاون املستقبلي فيما يتعلق باألبحاث 
الطبية والتطوير.  

!
تسعى “مجموعة آر آند دي فيتاك” و”سي إيه آر آي إم” من جامعة ماسترخت حاليا للعمل مع الجامعات والشركات الرائدة في منطقة الشرق األوسط من أجل تحسني الصحة والحياة بصفة عامة 

من خالل الفحوصات املبتكرة. وقد كانت سي بي إس ضمن الشركات التي اعتبرتها املجموعة أحد الشركاء املحتملني بحيث تمثل مختبر مرجعي لدعم أنشطتها في املنطقة. 

وقد قام الدكتور مهيرداد أوميدفار رئيس قسم تطوير األعمال في “سي إيه آر آي إم” والرئيس التنفيذي ملجموعة “آر أند دي فيتاك” وأستاذين جامعيني بارزين هما؛ الدكتور/سييز فيرمير والدكتور/
تيلمان هاكنغ بمصاحبة د. بيتر كروز الرئيس التنفيذي لـ”سي بي إس” في جولة حول مرافق سي بي إس وملناقشة مجموعة من املبادرات املحتملة واملوضوعات العلمية بغرض اإلسهام بصورة 

أساسية في أبحاث التشخيص العاملية خالل األعوام املقبلة. 

سي بي إس هي إحدى املختبرات الرائدة في مجال الخدمات التشخيصية والتي تقدم لعمالئها حاليا أكثر من ٢٠٠٠ اختبار مختلف وتعد أول مختبر يحصل على اعتماد الباثولوجيا اإلكلينيكية من 
اململكة املتحدة خارج االتحاد األوروبي وكذلك أول مختبر في اإلمارات العربية املتحدة يحصل على اعتماد الهيئة العامة للطيران املدني. 

!
كلينيكال باثولوجي سيرفيسز هي إحدى الشركات التابعة للهالل للمشاريع 

فعاليات 
!منتدى املرأة في القيادة - تقرير االستدامة الخاص بالهالل للمشاريع

الهالل للمشاريع تصدر تقريرها األول لالستدامة 
 “االلتزام بالشافافية تجاه أصحاب املصلحة”

استضاف منتدى املرأة في القيادة في دورته السادسة عشر أكثر من ٣٠٠ من القادة في دبي حيث ألقى الضوء على أهمية موضوع تمكني املرأة وإشراكها في القطاعات االقتصادية الرئيسية. 

من منطلق كونه أحد أبرز املناصرين لحقوق املرأة خاصة في عالم األعمال، كان بدر جعفر ضمن من طلب منهم مشاركة خبرتهم ووجهات نظرهم في املنتدى خالل جلسة بعنوان “أبطال التغيير - 
مشاركة الرجال في تحديات التنوع.” 

وقد اشتملت الجلسة على مناقشة بشأن التناقض بني القيم املتحفظة في منطقة الشرق األوسط ودور املرأة املستقبلي في مجال األعمال في مختلف أنحاء املنطقة. أوضح بدر أننا إذا رجعنا 
لللتاريخ نجد أنه لم يكن هناك أي تناقض. ولكن مع الوقت حصرت التقاليد املرأة في دور ضيق كربة منزل وليست كعائلة لألسرة. إن التقاليد تتطور وتتغير، األمر الذي أدى أيضا إلى حقيقة أن 
عدد النساء املتلقني للتعليم الجامعي في منطقة الشرق األوسط يفوق عدد الرجال ولكن لم يصل ذلك إلى الحد الذي ينعكس على وصول املرأة إلى املناصب القيادية في عالم األعمال كما ينبغي. 
على سبيل املثال، تمثل النساء نسبة ٥٣٪ من طالب الجامعات ومع ذلك فإن نسبة مشاركتهن في القوة العامل ال يتجاوز ٢٦٪ و٨٪ من املشرعني وكبار املسؤولني واملديرين طبقا لقسم اإلحصائيات 
التابع لألمم املتحدة. واستطرد جعفر معترفا بوجود فجوة وأن سدها يعد من الضرورات االقتصادية لكي نتمكن من أن نصبح أحد االقتصادات املستدامة األكثر نجاحا على مستوى العالم. ومن 

أجل أن يصبح التنوع بني الجنسني هو الوضع السائد في فرق القيادة في شركات منطقة الشرق األوسط، يتعني علينا تناول بعض الجوانب واتخاذ عدد من الخطوات من بينها؛ منح النساء ساعات 
عمل أكثر مرونة، زيادة القدرة على الوصول إلى خدمات رعاية لألطفال أعلى جودة وأقل تكلفة، وزيادة برامج التدريب واإلرشاد، والسماح للنساء الالتي يأخذن إجازة الوضع باالحتفاظ بوظائفهن 

ملدة تصل إلى عام، وزيادة االستثمار في تعليم النساء. 

     

انطالقا من مساعيها تجاه تحقيق مستقبل أكثر استدامة لتعزيز النمو االقتصادي والعدالة 
االجتماعية واملسؤولية البيئية، تفخر الهالل للمشاريع بأن تشارككم تقريرها األول لالستدامة. من 
خالل هذا التقرير، ترسي الهالل للمشاريع الركائز األساسية لدمج االستدامة في كل من أعمالها 
واستخدام مؤشرات األداء الرئيسية من أجل تحقيق النمو املستقبلي إلى جانب اإلفصاح عن أفضل 
ممارسات األعمال ووضع هيكل للحوكمة جميعها في إطار التزامها القوي تجاه أصحاب املصلحة 

واملجتمعات التي تخدمها.  

!
لالطالع على التقرير يرجى الضغط .هنا

!
دخلت تي في إم كابيتال هيلثكير بارتنرز مجال خدمات الرعاية 

الصحية املنزلية في اإلمارات العربية املتحدة مع زيادة عدد املرضى 
الذين يفضلون تلقي العالج واملثول إلى الشفاء في منازلهم ومع رغبة 
املستشفيات في الحد من فترات العالج طويلة األجل في منشآتها. 
كانت منزل لخدمات الرعاية الصحية، وهي إحدى استثمارات تي في 
إم كابيتال هيلثكير بارتنرز، ضمن املنشآت القليلة في املنطقة التي 
احتلت مكانة ضمن قادة سوق الرعاية الصحية املنزلية الذي شهد 
طلبا متزايدا في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، األمر الذي 

حث الشركة على توسيع نطاق عملياتها. 

وقد تمكنت الشركة املخصصة لتقديم خدمات إعادة تأهيل ورعاية صحية فردية من توسيع نطاق حضورها من أبوظبي والعني ورأس الخيمة إلى إطالق أحدث منشآتها في دبي. ومن خالل فريق 
التمريض املكون من ثمانية أفراد مدربني على العناية باألطفال والكبار، سوف تقدم منزل للرعاية الصحية في دبي خدمة رعاية صحية احترافية للمرضى الراغبني في الحصول على بدائل عن 

املستشفيات. 

!
الهالل للمشاريع هي شريك محدود املسؤولية في تي في إم كابيتال هيلثكير بارتنرز ولديها ممثل في مجلسها االستشاري.  

 تعد محطة حاويات خورفكان، الواقعة خارج مضيق هرمز، واحدة من محطات الحاويات األعلى إنتاجية على مستوى
 العالم.

 ال حدود لطموح شريكة جاما للطيران “ويلز أب”
  “تشكيل فريق تنفيذي لتلبية الطلب املتزايد على طيران رجال األعمال”

 غلفتينر تستثمر ٦٠ مليون دوالر في خورفكان
  “تحقيق أقصى فعالية تشغيلية للعمالء يأتي على رأس أولويات غلفتينر”

 ويلز أب التي تم إطالقها في أغسطس ٢٠١٣ تعمل على الحد من تكلفة السفر الخاص وتعقد شراكة مع جاما للطيران
    كمشغلها الحصري لتقديم خدمات الصيانة.

 كلينيكال باثولوجي سيرفيسز ترحب بجامعة ماسترخت
 “مناقشات حول التعاون بشأن أبحاث التشخيص العاملية”

اجتماع بني سي بي إس ومجموعة آر آند دي فيتاك من جامعة ماسترخت في دبي ملناقشة توسيع نطاق التعاون بني اإلمارات العربية املتحدة وهولندا فيما يتعلق باألبحاث الطبية

 بعد أن نجحت أفيردا في تنظيف خمس مدن في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، تمكنت مؤخرا من إضافة دبي إلى
 قائمتها ولكن مع بؤرة تركيز مميزة هذه املرة. حيث قامت أفيردا بالشراكة مع بلدية دبي بإطالق خدمتها األولى لجمع النفايات

 اإللكترونية في إطار حملة “نظفوا العالم” التي أطلقتها دبي.

 يعد برنامج إعادة التدوير املستادم جزءا من مبادرة كبرى تحت عنوان “مدينتي، بيئتي” ضمن هدف دبي الرامي إلى الحفاظ
 على البيئة والحد من كمية النفايات وإعادة تدوير املواد مثل اإللكترونيات التي يمكن إعادة استخدامها فيما بعد . وقد تم

 حاليا وضع الحاويات الذكية الخاصة بأفيردا واملخصصة للنفايات اإللكترونية في مول االتحاد. وتعد كل حاوية طريقة آمنة
 لجمع النفايات واملزودة بجهاز استشعار إلنذار فريق جمع النفايات بأنها أصبحت جاهزة ليتم تفريغها وتصنيفها إلعادة

 االستخدام.

 تمثل الجانب اآلخر من جهود أفيردا للمساعدة في تنظيف دبي في تقديم ٧٠٠٠ حاوية للنفايات وإلعادة التدوير للمنازل في
     عدد من املناطق السكنية إلى جانب املشاركة في فعاليات التنظيف املجتمعية.

!
!
!

منتدى يناقش أهمية التنوع بالنسبة لألعمال 
الدورة السادسة عشر من منتدى املرأة في القيادة

 دليل الجيب ألعضاء مجلس اإلدارة الجدد
“بدر جعفر يقدم النصيحة حول كيفية التعامل مع املشاركة في عضوية مجلس اإلدارة ألول مرة”

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

  مجموعة جلوبال جامبو تجمع بني الفنون واملوسيقى على شاشة السينما
 العرض األول لفيلم بكرا خالل مهرجان دبي السينمائي الدولي

تعمل مجموعة جلوبال جامبو على تذكير الجميع بأهمية 
الفنون واملوسيقى وما لها من دور في حياتنا من خالل 
أحدث مشاريعها وهو “فيلم بكرا” وهو عبارة عن فيلم 

وثائقي يستند إلى واحدة من أنجح األغنيات الخيرية على 
مستوى منطقة الشرق األوسط وهي أغنية بكرا. ومن املقرر 

أن يتم عرض الفيلم ألول مرة في ختام مهرجان دبي 
السينمائي الدولي يوم ١٧ ديسمبر ٢٠١٤ في مدينة 

جميرا. 

!
إن فيلم بكرا، الذي تقدمه مجموعة جلوبال جامبو من 

إخراج املخرج اإلماراتي أحمد عبد القادر وإنتاج مشترك 
بني املنتج املوسيقي الحائز على عدة جوائز غرامي 

كوينسي جونز ورائد األعمال االجتماعية اإلماراتي بدر 
جعفر، سوف يأخذ املشاهدين من جميع أنحاء الشرق 
األوسط في رحلة وراء كواليس العملية اإلبداعية إلنتاج 
أغنية بكرا والتي تعرض قوة الفنون وتأثيرها على حياة 
الشباب املحروم وشعوب الدول التي مزقتها الحروب 

والصراعات.  

!

أغنية بكرا هي النسخة العربية من أغنية الفنان كوينسي جونز (Tomorrow: A Better You, A Better Me) وتضم ٢٤ من أبرز الفنانني من ١٦ دولة من مختلف أنحاء منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا. وقد احتلت األغنية املركز األول ضمن قوائم األغنيات وأصبحت واحدة من أسرع األغنيات العربية  مبيعا على اإلطالق كما سجلت أكثر من ١١ مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.  

تم التبرع بجميع عائدات األغنية لصالح العديد من الجمعيات الخيرية واملبادرات التي تستهدف شريحة الشباب في هذه املنطقة مع تركيز خاص على تطوير وتعزيز الثقافة والفنون. وتضمنت قائمة 
املستفيدين كال من برنامج األغذية العاملي، ومجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، وبرنامج “الشفاء والتعليم من خالل الفنون” (HEART) التابع ملنظمة أنقذوا األطفال. ويسلط فيلم بكرا الضوء على 

مراحل عمل برنامج  (HEART) وجهوده املبذولة لتوفير فرصة لألطفال للتعبير عن مشاعرهم من خالل الفن، وساهم البرنامج حتى اآلن في مساعدة أكثر من ٤٠٠٠ طفل و٩٠ مدرس في ٣٣ مدرسة 
في األردن وفلسطني.  

منذ إطالقه عام ٢٠٠٤، نجح مهرجان دبي السينمائي الدولي في تدوين نجاحاته كمنصة مؤثرة في قطاع السينما العربية وإبراز أفضل املواهب الواعدة على الصعيد الدولي من خالل قيادته لحركة 
صناعة السينما في املنطقة. يمكن شراء التذاكر من موقع املهرجان إلى جانب قائمة كاملة من مواعيد العرض في مختلف أنحاء اإلمارة والتفاصيل ذات الصلة.  

!
مجموعة جلوبال جامبو هي إحدى الشركات التابعة للهالل للمشاريع 

!
!

املخرج أحمد عبد القادر أثناء تصوير فيلم بكرا

يعد االستحواذ على أغلبية أسهم الشركة املصرية “أميكو ميديكال 
للصناعات الطبية” هو االستثمار الخامس لشركة تي في إم كابيتال 

هيلثكير بارتنرز 

 تمكنت أفيردا من ترسيخ مكانتها كأكبر شركة لتقديم الحلول البيئية واملتخصصة في اإلدارة
          املتكاملة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

تم التركيز أيضا خالل جلسة هيئة املتحدثني على خطة الخالفة في الشركات العائلية حيث طرح سؤال بشأن ما إذا كانت الوجهة األخيرة للنساء الشابات الالتي لديهن اهتمام باألعمال، وقد قدم 
بدر وجهة نظره الخاصة من منطلق عمله في شركة عائلية. بعكس معظم االفتراضات، تقوم الشركات العائلية حاليا بقيادة الطريق عندما يتعلق األمر بتولي النساء لألدوار القيادية العليا. فقد حدث 
تحول في منطقة الشرق األوسط تجاه تبني التوجه الغربي، حيث أن قيم وثقافة ممارسة األعمال بهدف البقاء على الساحة االقتصادية فاقت املفهوم السابق بتفضيل الخالفة العائلية. كما أشار إلى 

أن هذا التغيير قد يكون على درجة من األهمية إذا بلغت قيمة أعمال الشركة أكثر من تريليون دوالر وكانت في سبيلها إلى تسليم األعمال للجيل التالي خالل الخمسة أو العشرة أعوام املقبلة. 
ويظهر جليا التقدم في هذا الشأن في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، ولنأخذ على سبيل املثال شريكة الهالل للمشاريع املختصة بالشفافية والحوكمة املؤسسية، مبادرة بيرل، التي تعمل 
حاليا على قيادة برنامج لتنفيذ األبحاث وتقديم تحليل كمي ونوعي حول دور املرأة في اإلدارة العليا واملناصب القيادية في منطقة الخليج. كما وقعت مبادرة بيرل في وقت سابق هذا العام مذكرة 
تفاهم مع مجلس سيدات أعمال الشارقة من أجل تعزيز دور املرأة في املناصب التنفيذية في منطقة الخليج. تدعم الهالل للمشاريع أيضا هذا التحول ومن هذا املنطلق قامت مؤخرا بعد شراكة مع 

مؤسسة شيري بلير للمرأة من خالل برنامجها “إرشاد املرأة في مجال األعمال” 

اختتم املنتدى بمنح الجوائز لقادة األعمال واملؤسسات اعترافا بدورهم وإسهاماتهم في التنمية االقتصادية من خالل التركيز على دور املرأة في القيادة. ومن بني من تم تكريمهم كانت الشيخة حصة 
سعد عبداهلل سالم الصباح رئيسة مجلس سيدات األعمال العرب في الكويت نظير عملها القيادي في القطاع العام. كما تم تكريم بدر جعفر اعترافا بالتزامه ومشاركته في تعزيز القيادة النسائية 

في منطقة الشرق األوسط، كما حصل كل من املنصوري وشيري بلير على جائزة اإلنجاز الفخرية اعترافا بإسهاماتهم في تمكني املرأة كل في مجال اختصاصه. 

الحاصلني على جوائز منتدى املرأة في القيادة في دورته السادسة عشر املنعقدة في دبي.

تفخر الهالل للمشاريع بتدعم بوابة األعمال العربية الرائدة “االقتصادي” في قسم اإلدارة 
من خالل استضافة مقاالت هارفرد بزنس ريفيو بالعربية ألول مرة 

وسوف يمثل ذلك مصدراً يمكن املسؤولني التنفيذيني من الوصول إلى املعلومات في مجال 
األعمال واملجاالت ذات الصلة وموضوعات متعلقة بالقضايا املحلية واإلقليمية والتي قد ال 
يتم مناقشتها في أي من املنشورات الغربية البارزة. وتهدف الهالل للمشاريع من خالل 

هذه الشراكة إلى سد هذه الفجوة في املعلومات عن طريق مجلة مرموقة مثل هارفرد بزنس 
ريفيو.  

يتم نشر مقال جديد من مقاالت هارفرد بزنس ريفيو شهرياً على موقع االقتصادي. يمكن 
االطالع على مقال شهر نوفمبر “ال تكن املدير الذي يتدخل في إدارة أدق التفاصيل” هنا. 

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

www.ae.aliqtisadi.com  

تـقوم املـملكة الـعربـية الـسعوديـة بـاسـتثمار 30 مـليار دوالر أمـريكي في تـطويـر الـبنية الـتحتية لـلموانـئ البحـريـة في إطـار خـطتها الخـمسية الـحالـية مـن خـالل عـدد مـن مـشاريع الـبنية الـتحتية الـبريـة والبحـريـة الضخـمة، وذلـك 

بحسـب أحـد كـبار مسـتشاري املـؤسـسة الـعامـة لـلموانـئ الـسعوديـة. وقـال ديـمتريـس كـوسـتيانـيس، مسـتشار اسـتراتـيجية الـنقل لـدى املـؤسـسة الـعامـة لـلموانـئ الـسعوديـة، خـالل قـمة "سي تـريـد الشـرق األوسـط البحـريـة" إن 

املــملكة كــانــت في مــرحــلة مــهمة في تــطورهــا، حــيث تتمتع بــطاقــة اســتيعابــية كــافــية مــن املــوانــئ على املســتوى املحــلي لــتلبية الــطلب لــكن عــند التخــطيط للمســتقبل فهي بــحاجــة إلى الحــمايــة ضــد نــشوء فــائــض عــن االســتيعاب. 

وأضــاف: "بــاعــتبارهــا مــن الــروابــط الــفعالــة في ســلسلة الــنقل واملــواصــالت، تــحتاج املــوانــئ إلى وجــود مــنفذ وربــط جــيد بشــبكات طــرق وســكك حــديــديــة داخــلية، فــضاًل عــن مــنشآت وخــدمــات لــوجســتية جــيدة. وتــأخــذ الخــطط 

الرئيسية لتوسيعات املوانئ السعودية بعني االعتبار العمل في كال املجالني من حيث االستثمار الحقيقي امللموس واألولوية العالية". 

 ---------!
صـرح مـعالي جـاسـم سـيف أحـمد السـليطي، وزيـر املـواصـالت الـقطري، لجـريـدة "الـرايـة" أن قـطر قـامـت بـترسـية عـقود ملـينائـها الجـديـد لـلحاويـات بـقيمة تبلغ حـوالي 14 مـليار ريـال قـطري (3.8 مـليار دوالر أمـريكي)، وفـاز 

مــقاولــون محــليون بــحوالي 53% مــن هــذه الــعقود. وقــال: "وصــلت قــيمة الــعقود التي تــم تــرســيتها اآلن لــلميناء الجــديــد إلى 14 مــليار ريــال قــطري، وقــد فــازت شــركــات قــطريــة بـ53% مــن الــعقود أو حــوالي 8.2 مــليار ريــال 

(2.24 مـليار دوالر). وأضـاف أنـه تـم إنـجاز حـوالي 50% مـن املـيناء الجـديـد الـذي يقع في مـنطقة مـسيعيد جـنوب الـعاصـمة الـدوحـة، مـشيراً إلى أن املـرحـلة األولى سـوف تـكون جـاهـزة في عـام 2016. وقـال السـليطي إن 

امليناء سوف يستوعب مليوني حاوية عند االنتهاء من املرحلة األولى، مضيفاً أن سعته االستيعابية ستصل إلى 6 ماليني طن بعد االنتهاء من املرحلتني الثانية والثالثة. 

 --------!
تخـطط شـركـة "املـياه الـوطـنية"، أكـبر مـزود لخـدمـات املـياه والـصرف الصحي في الـسعوديـة واملـملوكـة بـالـكامـل لـلدولـة، إلقـامـة مـشاريع لـلبنية الـتحتية بـقيمة 1.1 مـليار دوالر أمـريكي في املـملكة في مطلع الـعام املـقبل. وقـالـت 

الشـركـة في تـعليقات نشـرت على مـوقع "بـلومـبيرغ": "تهـدف هـذه املـشاريع إلى رفع الـكفاءة الـتشغيلية في املـناطـق ذات الـكثافـة الـسكانـية ملـواكـبة زيـادة الـطلب على خـدمـات املـياه". وكـانـت الشـركـة قـد انتهـت مـؤخـراً مـن بـناء 

أكبر محطة ملعالجة املياه في اململكة، والتي ستنتج 400 ألف متر مكعب من املياه املعالجة لخدمة سكان تضاعف عددهم أربع مرات ليصل إلى 30 مليون نسمة في أربعة عقود. 

 ---------!
قـالـت وزارة الكهـربـاء واملـاء الـكويـتية إن املـشاريع الـحالـية قـيد الـتنفيذ سـوف تلبي الـطلب املـتزايـد لـلدولـة على إمـدادات الـطاقـة واملـاء، بحسـب "مـيد". وقـالـت سـهيلة مـعرفي، مـديـرة إدارة الـدراسـات والـبحوث في وزارة الكهـربـاء 

واملـاء في الـكويـت، إنـه مـن املـتوقع زيـادة الـطلب على املـاء بـحوالي 40% بحـلول عـام 2020 لـيصل إلى 670 مـليون جـالـون يـومـياً، ارتـفاعـاً مـن 478 مـليون جـالـون يـومـياً في عـام 2014. وقـد جـاءت هـذه الـتأكـيدات عـقب 

الـتأجـيل املـتكرر لـعدد مـن مـشاريع املـياه الـهامـة. وسـوف تبلغ الـطاقـة اإلنـتاجـية لـلمرحـلة األولى مـن محـطة الـدوحـة لتحـلية املـياه الـبالغ تـكلفتها 500 مـليون دوالر، 50 مـليون جـالـون يـومـياً ومـن املـقرر طـرحـها لـلمناقـصة في 

غـضون أسـبوعـني بـعد أن شهـدت تـأجـيالت ألكـثر مـن عـام نـظراً إلعـداد اـلدراسـات اـلالزمـة. وسـوف تبلغ كـذـلك اـلطاقـة اإلنـتاجـية ـللمرحـلة اـلثانـية 50 مـليون جـاـلون يـومـياً، وسـوف تُـطرح ـللمناقـصة في أبـريـل 2015. وـللمساعـدة 

على مواكبة زيادة الطلب على املدى القصير، فإنه من املقرر أن يطرح للمناقصة قريباً 30 وحدة طوارئ للتناضح العكسي، تقوم كل منها بتخزين أكثر من 100 ألف جالون، وذلك بحسب سهيلة معرفي.        

 ---------!
تخــطط شــركــة مــرافــئ أبــوظبي، التي تــديــر وتــشغل محــطة الــحاويــات في مــيناء خــليفة، إلنــفاق 109 مــاليــني دوالر أمــريكي في غــضون األعــوام الــثالثــة املــقبلة لــتوسيع محــطة الــحاويــات الســتيعاب املــزيــد مــن الــبضائع. وفي 

حـديـث لـه لـصحيفة "جـلف نـيوز"، قـال مـارتـن فـان دي لـيندي، الـرئـيس الـتنفيذي للشـركـة، إن االعـتمادات املـالـية اإلضـافـية سـوف يـتم إنـفاقـها على شـراء رافـعات جـديـدة وزيـادة الـطاقـة االسـتيعابـية لـفناء الـحاويـات في املـيناء 

الـكائـن في مـنطقة الـطويـلة التي تقع في مـنتصف الـطريـق بـني دبي وأبـوظبي. وقـال في هـذا الـصدد: "تـعمل رؤيـة الشـركـة بـشكل مـثالي، وقـد واصـلنا تـوسيع وإضـافـة مـزيـد مـن املـرافـق واملـنشآت في املـيناء. وقـمنا هـذا الـعام 

بـزيـادة اـلطاقـة التخـزيـنية في املخـزن ـلتصل إلى 200 أـلف طـن، وتـركـيب ثـالث رافـعات رئـيسية جـديـدة وعشـر أخـرى آـلية في اـلفناء. فـنحن نـعمل على االسـتثمار في عـملياتـنا وتـنميتها قـبل اـلطلب تـجنباً ـلالزدحـام واـلتكدس". 

وشهـد مـيناء خـليفة، الـذي افتتح في ديـسمبر 2012، نـمواً لـيدعـم الـسوق املحـلية بـحوالي 20 خـدمـة خـط حـاويـات أسـبوعـياً إلى مـا يـزيـد عـن 50 وجـهة عـاملـية، مـا يـربـط مـديـنة خـليفة الـصناعـية في أبـوظبي، وأبـوظبي، ودولـة 

اإلمارات العربية املتحدة ككل باألسواق العاملية. 

 ---------!
مــن املــتوقع أن يــتم قــريــباً ربــط مــسقط بــأبــوظبي عــن طــريــق خــدمــة الــنقل بــالــبواخــر الــسياحــية، مــا يــوفــر خــيار الــسفر املــريح الــترفيهي بــني الــبلديــن. وفي حــديــث لــه لــصحيفة "تــايــمز أوف عــمان"،  قــال مــسؤول كــبير في شــركــة 

"أبـوظبي لـلموانـئ" إن الشـركـة أجـرت مـحادثـات مع أحـد الخـطوط املـالحـية في مـا يـتعلق بـإمـكانـية بـدء خـدمـة الـنقل بـالـبواخـر الـسياحـية بـني دول الخـليج، بـما فـيها سـلطنة عـمان. وأضـاف: "لـيس لـدى شـركـة ’أبـوظبي لـلموانـئ‘ 

ثــمة خــطط لــتشغيل مــثل هــذه الخــدمــة، لــكن مــيناء زايــد في قــلب الــعاصــمة أبــوظبي اســتقبل مــا يــزيــد عــن 189 ألــف مــسافــر بــالــبواخــر خــالل املــوســم املــاضي، وأنــه مــن املــمكن اســتخدام نــفس املــرافــق (املحــطة املــخصصة 

لــلمراكــب الــسياحــية) الســتقبال املــسافــريــن بــالــبواخــر الــسياحــية". يــذكــر أن شــركــة "أبــوظبي لــلموانــئ" تــديــر حــوالي تــسعة مــوانــئ غــير نــفطية في دولــة اإلمــارات الــعربــية املتحــدة. وتســتقبل اإلمــارات عــدد كــبير مــن الــزوار مــن 

مسقط بصورة منتظمة، ال سيما خالل اإلجازات وعطالت نهاية األسبوع. 

!!
يتم نشر التقرير الشهري للهالل للمشاريع حول البنية التحتية باللغة اإلنجليزية في جريدة “القبس” وباللغة العربية في جريدة “الحياة”  

!

	
!تقرير "الهالل للمشاريع" حول قطاع البنى التحتية في الخليج
 ديسمبر 2014: تظل مجاالت تعزيز إمكانات املوانئ وتطوير مشاريع املياه محور اهتمام الحكومات الخليجية

!

  مقاالت هارفرد بزنس ريفيو بالعربية
الهالل للمشاريع تعقد شراكة مع موقع االقتصادي

إنجاز املرحلة األولى من محطة طاقة املنصورية خالل عام ٢٠١٤ بالشراكة مع ألستوم وفي انتظار استالم الغاز. 

 تي في إم كابيتال هيلثكير بارتنرز
 إطالق خدمات منزل للرعاية الصحية في دبي

املواطنة املؤسسية
أكاديمية الشرق األوسط للفنون املسرحية

إطالق أكاديمية الشرق األوسط للفنون املسرحية في الشارقة، اإلمارات 
  مبادرةHome Grown الكتشاف املواهب الفنية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا  

إن أكاديمية الشرق األوسط للفنون املسرحية هي مبادرة مشتركة تم إطالقها عام ٢٠١١ بالشراكة بني املمثل واملخرج واملنتج العاملي الشهير كيفن سبيسي (مؤسسة كيفن سبيسي) واملؤسس 
املشارك بدر جعفر من أجل اكتشاف واالحتفاء باملواهب الشابة من مختلف الجنسيات والثقافات في مطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في الفنون املسرحية واألداء املسرحي واملواد التعليمية 

!ذات الصلة. !
خالل هذه الفترة التي بلغت أربعة أعوام عملت مؤسسة كيفن سبيسي 
بصورة وثيقة مع أكاديمية الشرق األوسط للفنون املسرحية على تطوير 
وإطالق أول مشاريعهما املشتركة (Home Grown) بدعم من شركة 

الهالل للمشاريع. Home Grown هو برنامج مكثف للتدريب على الفنون 
املسرحية صمم خصيصا الكتشاف واالحتفاء باملواهب الشابة من مختلف 
الجنسيات والثقافات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في مجال 

!!!األفالم واملسرح بهدف جعلهم سفراء للمنطقة العربية حول العالم. !
سوف يستضيف البرنامج معهد الشارقة للفنون املسرحية للفترة من ١٠ 

حتى ٢٧ يناير ٢٠١٥ ويضم ٣٥ شابا وفتاة من ٧ دول مختلفة. تحت توجيه 
وإرشاد كيفن سبيسي، سوف يتعلم املشاركون مختلف جوانب الفن 

املسرحي من حيث الحركة والصوت والتشخيص والوقوف على خشبة 
املسرح والكتابة واإلنتاج وغيرها.  وسوف تختتم الجلسات التدريبية بإنتاج 
مسرحية حول موضوع خاص باملنطقة باللغتني العربية واإلنجليزية على أن 

يعقد العرض االفتتاحي في الشارقة في معهد الشارقة للفنون املسرحية يوم 
!٢٥ يناير والذي سيحضره جمهور من اإلمارات العربية املتحدة وخارجها.!

سوف يتقدم الراغبون في املشاركة بطلبات االلتحاق بالبرنامج عبر اإلنترنت 
على موقع أكاديمية الشرق األوسط للفنون املسرحية 

(www.middleeasttheatre.org) وسيتم االختيار منهم لتقديم تجارب 
األداء.!

كيفن سبيسي خالل أحد البرامج التدريبية الخاصة بأكاديمية الشرق األوسط للفنون املسرحية

 تظل الهالل للشماريع تحتل مركز القيادة في تطوير املجتمع واملشاركة االجتماعية من خالل عالقتها مع العديد من املؤسسات الخيرية التي تشاركها نفس مبادئها وإيمانها بأن األعمال يمكنها القيام باألعمال الخيرية إلى جانب
 تحقيق األرباح. وعلى الرغم من التزام الهالل للمشاريع تجاه مجموعة متنوعة من املبادرات على مستوى عاملي، إال أنها تركز مواردها على موضوعات محددة وهي املجتمع والتعليم، وريادة األعمال، والبيئة، والثقافة والفنون،

والحوكمة املؤسسية.
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