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 لقد مر ما يقرب من عام على استحواذ مجموعة غلفتينر على أغلبية أسهم أكبر شركة لتشغيل

 محطات الحاويات في اململكة العربية السعودية وهي شركة الخليج للشحن والتفريغ، وعلى الرغم من
 أنها الزالت في مراحل اإلدارة األولى، تمكنت غلفتينر من تحقيق العديد من اإلنجازات من بينها

 تحطيم الرقم القياسي في مستويات اإلنتاجية من حيث عمليات تشغيل محطة الحاويات وتنمية قاعدة
 العمالء التي تجاوزت ما تم تحقيقه في العديد من األعوام السابقة.

 في مارس من هذا العام وفي محطة الحاويات الشمالية، تمكنت شركة الخليج للشحن والتفريغ من
 تحقيق رقم قياسي جديد في اإلنتاجية حيث حققت ٢٠٩ حركة للحاويات في الساعة وهي املرة

 األولى التي تقوم فيها امليناء بتحطيم الرقم القياسي السابق الذي بلغ ٢٠٠ حركة في الساعة منذ
 إنشاء الشركة عام ٢٠٠٠، فيما حققت أيضا رقما قياسيا جديدا في إنتاجية الرافعات بلغت ٣٩

 حركة في الساعة. كما قامت محطة الحاويات الشمالية أيضا بتوقيع عقد مدته ثالثة أعوام مع شركة
 الشحن الصينية “كوسكو” في ذات الشهر. كما شهد شهر مايو عددا من اإلنجازات حيث حققت
 محطة الحاويات الشمالية رقم قياسي جديد في حجم الحاويات الذي بلغ ١٧٩٥٢٥٢ حاوية نمطية.

 شهدت عمليات غلفتينر أيضا في  الجزء الشرقي من اململكة تقدما كبيرا من خالل النجاح الذي
 حققته في محطة حاويات الجبيل حيث حققت رقما قياسيا شهريا من حيث الحجم في ٣ من ٨

 أشهر من العمل خالل عام ٢٠١٤ بما في ذلك خطوط إفرجرين للشحن في منتصف شهر سبتمبر
 وكذلك محطة حاويات غلفتينر في أم القصر في العراق. وقد اقترن ذلك النجاح بقيام محطة حاويات
 الجبيل بمناولة شحنات املشاريع الخاصة باملنطقة الصناعية القريبة ومن املتوقع مناولة حاويات أكثر

 بنسبة ٨٪ مقارنة بعام ٢٠١٣.

 تحتل كل من محطة الحاويات الشمالية في جدة وميناء الجبيل التجاري وميناء امللك فهد الصناعي
 مواقعا استراتيجية تجعلها تمثل بوابة للملكة العربية السعودية من البحر األحمر والخليج العربي

       حيث توفر مدخال سلسا للسوق األسرع نموا في منطقة الشرق األوسط.

 غلفتينر هي إحدى الشركات التابعة للهالل للمشاريع
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أثـــبتت الشـــراكـــة بـــني جـــامـــا لـــلطيران وويـــلز أب، شـــركـــة الـــطيران الـــخاص األمـــريـــكية املســـتندة إلى 
الــعضويــات، أنــها شــراكــة على درجــة عــالــية مــن الــتميز. فــمن خــالل الــعضويــات الــقائــمة حــالــيا لــدى 
الشــركــة والتي بــلغت ٧٥٠ ومــن املــتوقع أن تــصل إلى ١٠٠٠ على األقــل بحــلول نــهايــة هــذا الــعام، 
حـازت الشـركـة على دعـم شـركـة جـامـا ـللطيران في تـوظـيف ١٥٦ طـيار ـلقيادة ٣٧ طـاـئرة. وقـد أعـلنت 
شـركـة ويـلز أب عـن خـططها لـزيـادة عـدد طـائـراتـها بـما يـتالءم مع قـاعـدة عـضويـتها املـتنامـية والتي 

ستنعكس كذلك على الحاجة إلى املزيد من الدعم من شريكتها. 

لــم تكتفي جــامــا لــلطيران بــتحقيق الــنجاح في تــوريــد خــدمــات عــالــية الــجودة مــن خــالل طــاقــم الــعمل 
لـديـها وطـياريـها املـحترفـني، بـل قـدمـت الـدعـم أيـضا إلى شـركـة ويـلز أب مـن خـالل خـدمـات الـصيانـة. 
كــــما قــــامــــت جــــامــــا لــــلطيران أيــــضا  بــــوضع خــــطط لــــتوسيع خــــط مــــنشآت الــــصيانــــة لــــديــــها في الس 
فــيغاس وويســت بــالــم بــيتش وفــان نــويــس وداالس بحــلول نــهايــة هــذا الــعام وذلــك بــما يــتماشى مع 

النمو الذي يشهده أسطول طائراتها.  

ومع تـــركـــيز شـــركـــة ويـــلز أب على الـــجانـــب املـــتعلق بـــالـــعضويـــات مـــن هـــذه الشـــراكـــة، وتـــولي جـــامـــا 
لــلطريــان مــسؤولــية ضــمان ســالمــة وعــمل الــطائــرات على أكــمل وجــه طــوال الــوقــت، مــن املــتوقع أن 
تـحقق هـذه الشـراكـة نـتائج مـذهـلة خـالل األشهـر املـقبلة حـيث سـتعمل كـل مـن الشـركـتني على بـذل 

قصارى جهدها لتقديم خدمات ممتازة وخالية من العيوب لعمالئهما. 

 جاما للطيران هي إحدى الشركات التابعة للهالل للمشاريع
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 في إطار اجتماعاتها السنوية، عقدت الجمعية العمومية ملنظمة األمم املتحدة اجتماعها خالل األسابيع القليلة املاضية في نيويورك. ومن
 منطلق كونها "ذراع األمم املتحدة املختص بالتفاوض وصناعة القرار والتمثيل" فإن الجمعية العمومية لألمم املتحدة تمثل مجلس اإلدارة

  املختص بالحكومة العاملية ووضع االستراتيجيات ومراقبة التقدم واملساعدة في مساءلة صناع القرار.

!
وقد كان املوضوع الرئيسي لجلسة هذا العام من اجتماع الجمعية العمومية لألمم املتحدة هو "وضع وتنفيذ جدول أعمال التنمية ملا بعد 

عام 2015". وقد ذكرني اجتماع قادة العالم من أجل وضع استراتيجية طويلة األجل للمجتمع الدولي بالتحديات التي تواجهها 
مجالس إدارة الشركات عندما تسعى إلضافة قيمة وجمع كافة أصحاب املصلحة خلف رؤية واحدة للمستقبل. 

!
وتعد إحدى املسؤوليات األساسية ألي مجلس إدارة هي تحديد املخاطر املحتملة. فبينما يجب على الفرق التنفيذية التركيز على 
التحديات اليومية املباشرة، تلعب مجالس اإلدارة دوراً هاماً في وضع الرؤية طويلة األجل للتوجهات والتحديات التي قد تؤثر على 

الشركة في املستقبل. 

!
تلعب الجمعية العمومية لألمم املتحدة دوراً مماثاًل لضمان استعداد املجتمع الدولي بصورة مالئمة لألحداث العاملية املحتملة مثل انتشار مرض اإليبوال والذي يؤثر حالياً على أجزاء من أفريقيا 

فضال عن أحداث العنف الجارية في عدد من الدول حول العالم. وبينما تقوم الوكاالت الفردية بلعب دور القيادة فيما يتعلق بقضايا الصحة واألمن والجرائم عبر الحدود بصفة يومية، تعد الجمعية 
العمومية لألمم املتحدة فرصة أساسية لتمكني صناع القرار حول العالم من دراسة هذه القضايا بصورة شمولية. 

!
وتتمثل املسؤولية الثانية ألعضاء مجلس اإلدارة في دراسة ومناقشة االستراتيجيات املؤسسية. طبقاً لدراسة أصدرتها ماكنزي، يتعني على كافة أعضاء مجلس اإلدارة "املشاركة في مناقشات 

استراتيجية وتشكيل رأي مستقل والعمل عن كثب مع الفريق التنفيذي لضمان وضع األهداف طويلة األجل بصورة فعالة والعمل على تحقيقها." بصفة عامة، يتم على مستوى مجلس اإلدارة اختبار 
القرارات االستراتيجية ومناقشتها من أجل تبنيها أو صرف النظر عنها. أشارت دراسة قامت بها ديلويت في الواليات املتحدة عام 2012 إلى أن 54% من شركات القطاع العام أفادت بمناقشة 

استراتيجية الشركة في كل اجتماع من اجتماعات مجلس اإلدارة، وهي النسبة التي ارتفعت بصورة ملحوظة مقارنة بالعام الذي سبقه. 

!
ومن خالل الحوار العام الذي يعقد في شهر سبتمبر من كل عام، تقوم الجمعية العمومية لألمم املتحدة بتقديم فرصة رفيعة املستوى إلثارة ومناقشة معظم القضايا امللحة الواردة في جدول األعمال 
العاملي. وينبغي أن تكون هذه النقاشات شاملة ودقيقة وتتم بطريقة احترافية من أجل تحقيق الغرض منها. وليس تحقيق ذلك باألمر السهل من قبل منظمة خاضعة لراقبة صارمة مثل األمم املتحدة. 

لذلك، ينبغي إجراء بحث دقيق من قبل كافة أصحاب املصلحة ذوي الصلة الستراتيجيات الحوكمة العاملية قبل االتفاق عليها وتطبيقها، سواء كان ذلك يتم علنا أو سرا أو مزيج من االثنني. 

ختاماً، يعد التحديد الواضح لدور مجلس اإلدارة من األهمية بمكان. ووفقاً لدراسة ماكنزي "سوف تواجه مجالس اإلدارة مخاطر سوء التفاهم وفقد الثقة وعدم الفعالية ما لم يتم تحديد األدوار بصورة 
واضحة؛ مثل العالقة بني رئيس مجلس اإلدارة وكل من اإلدارة من ناحية ومجلس اإلدارة من ناحية أخرى." في إطار النظام الدولي املشحون سياسياً في األمم املتحدة، يعد تحديد األدوار 

واملسؤوليات على درجة كبيرة من األهمية إذا ما كانت هناك رغبة في اتخاذ قرارات فعالة والحفاظ على اتساقها. 

!
إذا اعتبرنا الجمعية العمومية لألمم املتحدة مجلس إدارة مؤسسي، فهي تعتبر واحدة من أقدم مجالس اإلدارة وأكبرها وأكثرها تنوعا على مستوى العالم. فقد تأسست الجمعية العمومية عام 1945 
وتشتمل عضوتيها على ممثلني من 193 دولة يضع كل منهم أولوياته ووجهات نظره على طاولة النقاش. ويجب على عدد من مجالس إدارة القطاع الخاص، إن وجدت، البحث في هذه املجموعة 

املتنوعة من االهتمامات. ومن املتوقع من عدد منها دراسة قضايا ذات أهمية كبيرة بالنسبة للبشرية.  

!
 لعل ذلك هو السبب في التنوع الذي تشهده الحوكمة املؤسسية والعاملية. ومع ذلك، إنني أؤمن بأن مبادئ الحوكمة املؤسسية ال سيما ممارسات مجلس اإلدارة الجيدة قد تساعد مؤسساتنا الدولية في

 جمع املزيد من أصحاب املصلحة معاً من أجل تحقيق مستقبل أفضل للجميع

!
!

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

www.badrjafar.com  

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 يوليو “كيف يتحول السلوك غير األخالقي إلى عادة” هنا. 

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

www.ae.aliqtisadi.com  

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

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

الهالل للمشاريع هي شركة تابعة ومملوكة بالكامل ملجموعة الهالل

 تابعونا على

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

جروثجيت كابيتال 
“أفيردا تفوز بعقد جمع النفايات في الدار البيضاء وتبحث التوسع في أفريقيا”

	
مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل
املواطنة املؤسسية

@CrescentEnterp

تي في إم كابيتال هيلثكير بارتنرز - جروثجيت كابيتال
 األسهم الخاصة

مع مواجهة ١ من كل ٦ أزواج في الهند ملشكلة في الخصوبة وهو املعدل اآلخذ في الزيادة، لم يقتصر دور بورن هول على 
املساعدة في تلبية هذه الحاجة ولكنها استمرت في احتالل مكانة رائدة كواحدة من أفضل عيادات أطفال األنابيب على مستوى 

العالم، حيث عرفت عامليا بمعدالت نجاحها الثابتة وشفافيتها على مدار ٣٤ عاما املاضية. 

وكذلك لم يقتصر نجاح بورن هول كشركة رائدة في هذه الصناعة على عالجات أطفال األنابيب، فقد وضعت املعايير اإلكلينيكية 
على مستوى عاملي لكيفية تحقيق معدالت النجاح. في السوق اآلسيوي على سبيل املثال، تعد بورن هول عيادة الخصوبة 

الوحيدة التي تشتمل على مختبر ألطفال األنابيب مصمم خصيصا للحد من إنتاج البكتيريا والعناصر األخرى التي قد تؤثر 
على إمكانية التخصيب.  

واعترافا بنجاحاتها ودورها الريادي في السوق، تم تكريم عيادة بورن هول الهند مؤخرا ضمن جوائز فروست آند سوليفان 
للتميز في الرعاية الصحية لعام ٢٠١٤ حيث حصدت جائزة أفضل مقدم خدمات أطفال األنابيب لهذا العام.  

ومن خالل دعم واستثمارات شركة تي في إم كابيتال هيلثكير بارتنرز، تمكنت عيادة بورن هول الهند من النمو خمس مرات خالل 
العام املاضي وسوف تستمر في استخدام أحدث تكنولوجيا طبية لتحقيق املزيد من النجاح في خدمة األزواج املحرومني من 

األطفال. 

!

 تي في إم كابيتال هيلثكير بارتنرز
  “تكريم عيادة بورن هول الهند ضمن جوائز فروست آند سوليفان للتميز في الرعاية الصحية”

من منطلق كونها أحد رعاة الدبلوماسية الثقافية وتأثير الفنون في تغيير 
حياة األفراد، تفخر الهالل للمشاريع برعايتها للمبادرة املحلية ذات النطاق 
العاملي، وهي مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل ٢٠١٤. وقد 

انضمت غلفتينر، الشركة التابعة للهالل للمشاريع، أيضا إلى قائمة الرعاة.  

!
قامت مؤسسة الفن اإلعالمي لألطفال والناشئة بتنظيم الدورة الثانية من 

املهرجان في اإلمارات العربية املتحدة، وهو يعد املهرجان السينمائي الوحيد 
في العالم العربي واملخصص لألطفال ويعمل على تعزيز دور الفن اإلعالمي 
ويجمع بني كبار املسؤولني واملتخصصني وكبار الشخصيات في صناعة 

الترفيه لالحتفال بعرض ١١٢ فيلم من ٢٥ دولة.  

!
ومن الفعاليات الجديدة خالل مهرجان هذا العام كانت جائزة أحسن فيلم 
والتي اشتملت على خمس فئات لعرض املواهب اإلبداعية اإلقليمية والعاملية 

خلف هذه األعمال.  

!
وقد تفضل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي خالل حفل االفتتاح بتكريم الفائزين ومنهم: أحسن فيلم جماعي “مياه في املدينة” والذي صنعه مجموعة من األطفال 

البلجيكيني من ستوديو كيدزكامب للرسوم املتحركة، ويناقش الفيلم كيف أن املياه قد تعمل كحلقة وصل بني األشخاص؛ وأحسن فيلم قصير “شاحنة والدي” من إخراج املخرج البرازيلي موريسيو 
أوزاكي ويتناول األخالقيات والقيم املرتبطة باألطفال لتعلم كيفية التعايش خارج الفصل؛ وأحسن فيلم خيال علمي “ظالل من الرمادي” من إخراج املخرجة الروسية أليكساندرا أفيريانوفا ويحكي 

قصة رجل وامرأة يلتقيان بعد ٢٠ عاما من لقائهما األول عندما كانا طفلني، وأحسن فيلم وثائقي “أبناء األرض” أخرجه صانع األفالم من أمريكا الالتينية دييغو سارمينتو؛ وأحسن فيلم قصير “بركة 
الرسم” من إخراج صانع األفالم اإليراني “مازيار ميري” ويتناول كيف أن الحب هو العامل األساسي في حل أي مشكلة تواجه املجتمع. 

!
واختتم املهرجان في الرابع والعشرين من أكتوبر وقد وصفته الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، حرم صاحب السمو حاكم الشارقة، كخطوة هامة في تقدم سينما األطفال العاملية في إطار سعي 

اإلمارة لبناء وتطوير تجربة سينمائية لألطفال اإلماراتيني والعرب تتخطى الحدود املحلية والعربية، والتي يمكنها املنافسة على مستوى عاملي ونشر رسالتها عبر الحدود.   

!

بدأت أعمال أوروك في العراق عام ٢٠٠٣ بهدف إعادة إعمار البنية 
التحتية، األمر الذي أدى منذ ذلك الحني وحتى يومنا هذا إلى اعتبار 

مجموعة أوروك واحدة من أكبر شركات الهندسة واملشتريات واإلنشاءات 
في سوق العراق. وقد نجحت أوروك في إنشاء وتسليم ثالث محطات 
للطاقة في مختلف أنحاء الدولة وذلك خالل أعوام خيمت عليها حالة من 

عدم االستقرار ومع وجود العديد من املعوقات.  

خالل األعوام السبعة املاضية، تعاقدت وزارة الكهرباء العراقية مع مجموعة 
أوروك من أجل تطوير ثالث محطات كهرباء. اشتملت هذه االتفاقية على 
توسيع محطة القدس بقدرة ٢٥٠ ميغاوات وإضافة توربينات الغاز 

الخاصة بشركة جنرال إلكتريك (تم إنجازها عام ٢٠٠٩) وإنشاء محطة 
كهرباء التاجي بقدرة ١٧٠ ميغاوات مزودة بأربع وحدات جنرال إلكتريك 
(تم إنجازها عام ٢٠١٢). ومن بني املشاريع التي أنجزتها الشركة حديثا 
كان تحويل محطة كهرباء املنصورية بدعم من شريكتها ألستوم إلضافة 
٣٢٠ ميغاوات دون أي زيادة في تكلفة الوقود (تم إنجازها عام ٢٠١٤). 

على الرغم من الوفاء بأعمال الجزء الخاص بها من هذه الشراكة بنجاح 
من خالل تقديم أعمال التصميم والهندسة واملشتريات ملحطة كهرباء 

املنصورية، إال أن العوائق التي واجهتها الشركة عند إنجاز األعمال منذ 
يناير من العام الجاري أدت إلى تأخير بدء تشغيل املحطة. ومن بني 

العوائق الحالية هو موقع املنشأة حيث أنها مرتبطة بحالة عدم االستقرار 
التي تشهدها املنطقة نظرا لوقوعها بالقرب من املناطق الخاضعة لسيطرة 
الجماعة املتطرفة داعش (تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام)، 
األمر الذي أعاق العمليات منذ شهر يونيو من هذا العام. وبينما ظلت 

املخاوف األمنية في مختلف أنحاء الدولة  
أحد التحديات الهامة بالنسبة للمشاريع 
الجديدة مثل محطة املنصورية، كان 
العائق األكبر هو القدرة على إنتاج تلك 
اإلمدادات وتوصيلها إلى املصدر 

النهائي.  

في مقابلة أجراها مؤخرا الرئيس 
التنفيذي ملجموعة أوروك، د. جعفر ضياء 
جعفر، مع مجلة يوتليتيز ميدل إيست 
حول تجربة املجموعة في العراق وكيف 
أثر الوضع الحالي على خططها 

املستقبلية الخاصة بمحطة املنصورية 
وكذلك أهدافها الرامية إلى تنفيذ العديد 
من املشاريع اإلضافية في الدولة، قال د. 

جعفر: “تم منح عقد تطوير محطة 
املنصورية عام ٢٠١٠ الئتالف من 

الشركات بما فيها شركة “تي بي إيه أو” التركية و”كوغاز” الكورية وشركة الكويت للطاقة، وكان من املفترض أن يقوم االئتالف بتطوير الحقل بحلول نهاية عام ٢٠١٣ لتوريد الطاقة للمحطة املربوطة 
بالشبكة. ولكننا حاليا نقوم باستهالك الطاقة لتشغيل الخدمات األساسية بدال من إرسالها إلى الشبكة.” 

!
“منذ أعوام قليلة ماضية، كان التحدي الرئيسي الذي يواجه قطاع الطاقة هو توفير القدرة على توليد الطاقة. وأرى أن القدرة على توليد الطاقة أصبحت متوفرة حاليا ولكن املسألة انحصرت في 

تزويد تلك املحطات بالوقود، وأستطيع القول بأن هناك ٣٠٠٠ ميجاوات غير مستغلة اآلن نتيجة لعدم توفر الوقود.” 

!
إن خطط مجموعة أوروك وما تعتزم تنفيذه يتجاوز إنشاء محطات لتوليد الكهرباء، وقد أكد د. جعفر على أن الشركة أيضا تدرس الجوانب التي يمكن من خاللها تطوير مخزون الغاز الطبيعي 

الضخم لدى العراق من أجل تلبية االحتياجات املستقبلية من الطاقة الكهربائية.  

“إن لدينا في العراق من الغاز ما يكفي لتزويد كافة محطات الطاقة الحرارية، أو ٩٠٪ منها على أقل تقدير، ويجب علينا تحقيق ذلك. فلن نتمكن من تصدير الغاز لفترة طويلة حيث أن تشغيل 
محطات الكهرباء حالياً يحتاج إلى ٣ مليار قدم مكعب يوميا. هناك ما يقرب من ٧٥٠ مليون قدم مكعب يوميا في نظامنا الحالي ويتم إشعال ما يقرب من مليار قدم مكعب يومياً. سوف يؤدي تطوير 

حقول غاز املنصورية وعكاس إلى إنتاج ٨٥٠ مليون قدم مكعب إضافية والتي تعتبر كافية لتلبية احتياجاتنا لبضعة أعوام املقبلة.” 

“إن الغاز أرخص من مصادر الطاقة األخرى ناهيك عن كونه األفضل في كثير من الجوانب األخرى، فهو األقل تأثيرا على البيئة مقارنة بالوقود السائل والديزل والنفط الثقيل والخام. كما يعد الغاز 
أفضل من ناحية الصيانة التشغيلية ملحطة الكهرباء. وتنخفض تكاليف الصيانة بدرجة كبيرة عندما تعمل املحطة باستخدام الغاز نظرا ألنه مصدر نظيف للطاقة وال يشتمل الغاز الجيد على الكبريت 

وينتج عنه ثاني أكسيد الكربون وبخار املاء والقليل من املخلفات، في حني تنتج كافة أنواع الوقود األخرى أكسيد الكبريتيد وعدد من االنبعاثات األخرى الضارة بالبيئة.” 

عبرت أوروك أيضا عن عزمها على تحويل كافة توربينات الغاز الطبيعي في العراق من دورة مفتوحة إلى دورة مركبة لتحسني الفعالية وخفض التكاليف. 

يظل التزام مجموعة أوروك بتحسني البنية التحتية في العراق واضحا من خالل مشروعها األخير وخططها الطموحة التي تهدف إلى إعادة التفكير في مصادر الطاقة والفوائد طويلة األجل التي 
ستعود منها بدال من تحقيق القيمة قصيرة األجل. 

!
لالطالع على مقابلة د. جعفر مع مجلة يوتليتيز ميدل إيست كاملة يرجى الضغط هنا. 

!
مجموعة أوروك هي إحدى الشركات التابعة للهالل للمشاريع

 مشروع تي في إم لعلوم الحياة السابع يجمع أكثر من ٢٠٠ مليون دوالر

فعاليات 
!مؤتمر “سوبر ريترن” - زيارة اإلمارات الرسمية لوادي السيليكون

الهالل للمشاريع - قطاع الشركات الناشئة ينضم إلى زيارة اإلمارات الرسمية لوادي السيليكون 
“سامر شقير يناقش ريادة األعمال واالبتكار في وادي السيليكون”

انضم كل من نيراج أغراوال، املدير التنفيذي لدى الهالل للمشاريع، وتوشار سينغفي، نائب الرئيس للتطوير املؤسسي واالستثمارات، 
للعام الثاني على التوالي إلى هيئة املتحدثني في أكبر مؤتمر لألسهم الخاصة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، حيث شاركا 
بمعرفتهما املالية وخبراتهما العملية في الدورة الثامنة من مؤتمر سوبر ريترن الشرق األوسط. وقد حضر املؤتمر أكثر من أربعمائة من 
كبار الخبراء في املنطقة من قطاع األسهم الخاصة وعدد من القطاعات األخرى، وقد كان املؤتمر بمثابة منصة ملناقشة التوجهات الحالية 

واملستقبلية في املنطقة وعلى الصعيد العاملي.  

!
خالل الجلسة التي عقدت  تحت عنوان “حالة االتحاد: وضع منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا على الخريطة”، ناقش نيراج أغراوال 
عدد من النقاط الرئيسية من منظور الهالل للمشاريع بوصفها ائتالف من الشركات العائلية التي تتخذ من اإلمارات العربية املتحدة مقراً 
لها منذ ٤٣ عاما، والتي تركز على إيجاد قيمة طويلة األجل ألصحاب املصلحة. األمر الذي تمكنت الهالل للمشاريع من تحقيقه من خالل 

اتباع منهج تعاوني يربط بني رأس املال واملعرفة واألعمال التكميلية لالستثمار. ومن منطلق عملها في نطاق عريض من الصناعات 
والقطاعات، تتلقى الهالل للمشاريع العديد من عروض الصفقات الجيدة، وقد تلقت الشركة ما يقرب من ٢٠٠ فرصة استثمار خالل العام 
املاضي والتي خضعت للمرحلة األولى من عملية تقييم االستثمار الصارمة التي تنفذها الهالل للمشاريع. سلط نيراج الضوء أيضا على 
حقيقة أن ما يميز الهالل للمشاريع عن غيرها من شركات األسهم الخاصة هي قدرتها على إضافة قيمة ملموسة من خالل خبرتها 

التشغيلية والتي اكتسبتها من نطاق أعمالها الواسع دون ضغوط عمليات التخارج قصيرة األجل التي تعانيها شركات األسهم الخاصة. 
وباإلشارة إلى قدرة الهالل للمشاريع على تعزيز القيمة وبناء أعمال مستدامة، تحدث نيراج عن نموذج العمل مع اإلدارة من أجل تعزيز 

موارد الشركة وإضافة الديون متعددة األطراف بقيمة ١٥٠ مليون دوالر ملشروع في العراق فضال عن تنفيذ إطار حوكمة مؤسسية ممتاز يعمل على تحويل شركة خاصة إلى شركة شبه حكومية.  

!
انضم نيراج أيضا إلى هيئة املتحدثني ملناقشة فرص األسهم الخاصة في استثمارات الطاقة ومدى تنافسية شركات الشرق األوسط في سوق الطاقة العاملي. على سبيل املثال، أكد نيراج على أنه 
خالل األعوام األخيرة، قامت شركات األسهم الخاصة بتطوير مهاراتها الخاصة بقطاع االستكشاف واإلنتاج وفرق اإلدارة التي تم االستعانة بها من كبرى الشركات لالستثمار في مشاريع معينة 
في أفريقيا على سبيل املثال. وأوضح نيراج أنه على الرغم من أن شركات األسهم الخاصة لم تخترق بعد قطاع النفط في الشرق األوسط إال أن بعض الشركات اإلقليمية العائلية استثمرت مؤخرا 
في هذا القطاع مثل استحواذ شركة املرقاب كابيتال على شركة هاريتج أويل في صفقة بقيمة ١.٦ مليار دوالر. فضال عن ذلك، أصبحت شركات النفط في منطقة الشرق األوسط أكثر تنافسية في 

أسواق الطاقة العاملية، ومثال ذلك استحواذ شركة دانة غاز على شركة سينتوريون للطاقة، ودراغون أويل من خالل تقديم العطاء لبتروسيلتيك، واستحواذ شركة طاقة على أصول الطاقة على 
مستوى العالم. تعد شركة نفط الهالل، وهي شركة النفط والغاز التابعة ملجموعة الهالل، واحدة من شركات النفط األكثر نجاحا في املنطقة وقد استثمرت مليار دوالر في أحد مشاريع استكشاف 

وإنتاج الطاقة ونظرا لخبرتها التشغيلية الطويلة لم يستغرق املشروع سوى عامني لكي يتطور من مرحلة االتفاقية إلى إنجاز البنية التحتية ومن ثم اإلنتاج. 

!
استكمل توشار سينغفي عرض منظور الهالل للمشاريع خالل الجلسة التي عقدت تحت عنوان: “تخصيص األصول: درس في إدارة املحافظ 
االستثمارية.” ومن بني العديد من املوضوعات والقضايا التي تمت إثارتها، كان التساؤل بشأن كيفية قيام الشركاء محدودي املسؤولية بإيجاد 

أقصى قدر من السيولة مع ضمان التنوع في ذات الوقت. باختصار، أوضح توشار أنه على الرغم من الجدل القائم بشأن ما إذا كانت 
شركات األسهم الخاصة قادرة على التفوق على شركات األسهم العامة على املدى البعيد، إال أن األسهم الخاصة واالستثمارات البديلة 

األخرى ظلت أحد فئات األصول الهامة لتوفير التنوع بصفة عامة. وقد أكد توشار على أهمية الحفاظ على محفظة متوازنة تشتمل على أقصى 
درجة من التنوع بني فئات األصول التقليدية مثل األسهم والدخل الثابت، واالستثمارات البديلة مثل األسهم الخاصة والعقارات بناء على 

متطلبات السيولة وخلفية املستثمر فيما يتعلق بعالقة مخاطر االستثمار بعائده. 

!
أكد توشار أيضا، خالل حواره الثاني على أن مزايا االقتصاد التنافسي ألي دولة يعتمد بصورة واضحة على رؤية مالئمة للبنية التحتية 
وحاجة الحكومات إلى دمج ذلك في الخطة الوطنية طويلة األجل. ومن خالل اإلشارة إلى تقرير املنتدى االقتصادي العاملي، سلط توشار 

الضوء على حقيقة أن الطلب الحالي على نفقات البنية التحتية العاملية يقدر بحاولي ٤ تريليون دوالر سنويا وسيظل كذلك حتى عام ٢٠٣٠ مع 
وجود فجوة في التمويل أو فرص ضائعة تقدر بتريليون دوالر سنويا على األقل وتمثل ٢٥٪. تعد مشاركة القطاع الخاص، إلى جانب 
وجود نماذج تمويل مبتكرة، هامة لتلبية الطلب وحاجة الحكومة إلى البناء وتوفير بيئة تساعد على تعزيز استثمار القطاع الخاص في 
البنية التحتية، األمر الذي سيؤدي بدوره إلى تحقيق النمو املستدام لكافة أصحاب املصلحة. وقد أشار توشار إلى أنشطة الهالل 

للمشاريع وإنجازاتها في مختلف قطاعات البنية التحتية مثل املوانئ والخدمات اللوجستية واملدن الصناعية والهندسة والطاقة، وطيران 
رجال األعمال، وأوضح رؤية املجموعة طويلة األجل في هذا املجال.  

!

وفـقاً ملـؤشـر ARCADIS الـعاملي لـالسـتثمار في البنى الـتحتية، تـمثّل مـنطقة الشـرق األوسـط الـبيئة االسـتثماريـة األكـثر حـيويـة للمهـتمني بـقطاع البنى الـتحتية. وقـد حـّلت كـل مـن قـطر واإلمـارات الـعربـية 
املتّحــدة واملــملكة الــعربــية الــسعوديــة في مــراتــب مــتقّدمــة في الــثلث األول ضــمن املــؤشــر الجــديــد، داللــًة على بــيئة األعــمال الــراســخة واملــتينة التي تحــظى بــها هــذه الــدول والخــطط الــتطويــريــة املســتقبلية 

املوضوعة بعناية إلى جانب االقتصادات املتنامية.  

!
يــضّم املــؤشــر ٤١ دولــة مــن مــختلف أنــحاء الــعالــم، وعــند تــصنيفها، يُــنظر في مجــموعــة مــن الــعوامــل بــما فــيها ســهولــة أداء األعــمال ومــعدالت الــضرائــب والــناتج املحــلي اإلجــمالي لــلفرد الــواحــد، وســياســات 
الـحكومـة وجـودة البنى الـتحتية املـتوفـرة حـالـياً وتـوفـر تـمويـل الـقروض. وتـعّد دول مجـلس الـتعاون الخـليجي وجـهة مـفّضلة للمسـتثمريـن بـفضل تـصنيفاتـها االئـتمانـية الـقويـة وأنـظمتها الـضريـبية، بحسـب مـا 
جــاء في الــتقريــر. وعــن ذلــك قــال تــيم ريســبريــدجــر، الشــريــك ورئــيس قــطاع البنى الــتحتية في مــنطقة الشــرق األوســط لــدى "إي سي هــاريــس": "ســتساهــم اســتراتــيجية الــرؤى الــوطــنية في زيــادة اإلنــفاق 

بمعدل هائل في هذه األسواق خالل السنوات األربع إلى الخمس املقبلة، مما سيعزز من الفرص االستثمارية ضمن القطاع الخاص".   

!
 -----

!
تــوّقع مــعالي هــاني قــدري، وزيــر املــالــية املــصري، أن يــنمو اقــتصاد الــدولــة بنســبة 6% خــالل الــسنوات الخــمس املــقبلة في إطــار خــطة تــنمويــة جــديــدة تشــتمل على إبــرام شــراكــات بــني الــقطاعــني الــعام 
والـخاص، لـتحفيز الـعمليات في الـقطاع الـخاص، وذلـك بحسـب مـا ذكـرت "مـيد". تـتواصـل الخـطة الـتنمويـة حتى 2019-2018، وسـتتضمن اسـتثمارات عـّدة، على وجـه الـخصوص ضـمن قـطاع البنى 
الــتحتية، وســيلعب فــيها الــقطاع الــخاص دوراً مــحوريــاً أكــبر. ومــن املــتوّقع لــلمشاريع املخــطط لــها أن تــحفز الــنمو، مــثل املــشاريع الجــديــدة الــخاصــة بــقناة الــسويــس ومــشاريع تــطويــر بنى تــحتية ســكنية 

منخفضة التكلفة، وإنشاء الشوارع وإضفاء التحسينات على مرافق الخدمات العامة في الدولة.  

!
 -----

تسعى وزارة الكهـربـاء واملـياه اـلكويـتية للمضي قـدمـاً في إنـجاز مـشاريع كـبرى لتحـلية املـياه، ملـواكـبة اـلزيـادة في اسـتهالك املـاء. ويـعمل اـلجهاز الفني ـلدراسـة املشـروعـات اـلتنمويـة واملـبادرات، وهـو اـلهيئة 
املـسؤولـة في الـكويـت عـن شـراكـات الـقطاعـني الـعام والـخاص، على التخـطيط ألكـبر املـشاريع واإلشـراف عـليها، وهـناك خـطط ملـواصـلة الـعمل على عـدد مـن املـشاريع الـرئـيسية املسـتقّلة في قـطاعي املـياه 
واـلطاقـة، بحسـب مـا كـشفت عـنه "مـيد". وتـشمل املـشاريع املـرحـلة اـلثانـية مـن مشـروع محـطة اـلزور اـلشماـلية، ومشـروع محـطة اـلخيران ـلتوـليد اـلطاقـة، حـيث سيشـتمل املشـروعـان على مـعّدات لتحـلية املـياه 

بسعة تزيد عن 100 مليون جالون في اليوم. ويُشار إلى أن الطلب على املياه املحاّلة في الكويت خالل وقت الذورة في فترة الصيف ارتفع بنسبة تُقارب 9% في العام 2014.  

!
 -----

!
ــامـــت هـــيئة تـــمويـــل  ــا أوردتـــه "مـــيد". وقـــد قـ ــليار دوالر لـــلعمل على مـــشاريع املـــطار في اإلمـــارة، بحســـب مـ ــبولـــها عـــرض حـــكومـــة املـــملكة املتّحـــدة لـــضمانـــات ائـــتمان الـــصادرات بـــقيمة 2 مـ أعـــلنت دبي عـــن قـ
الـــصادرات بـــاملـــملكة املتّحـــدة بـــتقديـــم الـــعرض إلى مـــؤســـسة "دبي ملـــشاريع الـــطيران الـــهندســـية" وســـيكون مـــتاحـــاً للخـــطط املســـتقبلية الـــخاصـــة بـــاملـــطار، إال أن مـــصدراً مـــسؤواًل أشـــار إلى أن اإلمـــارة لـــم 
تـخصص بـعد مبلغ الـتمويـل ملشـروع بـعينه. وسـيشمل الـعرض كـذلـك نسـبة محـددة مـن الـبضائع أو الخـدمـات التي تـزّودهـا شـركـات تتخـذ مـن املـملكة املتّحـدة مـقراً لـها. وسـتكون نسـبة الـعرض، حسـب مـا 

ورد عالية، علماً أن نسبة املبلغ في صفقات سابقة الئتمان الصادرات، والتي قّدمتها اململكة املتّحدة إلى دبي، كانت تقارب من 25 %.  

!
 ------

!
أعــلنت هــيئة مــياه وكهــربــاء أبــوظبي وشــركــة "جي دي إف ســويــز" إنــجاز اإلغــالق املــالي (االتــفاق على الشــروط الــتمويــلية املــتعلقة بــالــصفقة بــقيمة 1.5 مــليار دوالر) ملشــروع محــطة املــرفــأ للمنتج املســتقل 
لـلماء والكهـربـاء في إمـارة أبـوظبي. وقـد تـّم تـمويـل مشـروع املحـطّة عـبر مجـموعـة مـن الـديـون املـصرفـية واألسـهم مـن املـساهـمني. وتـمتلك الـهيئة 80% مـن أسـهم املشـروع، في حـني تـعود الـحصة املـتبقية 
اـلباـلغة 20% لـ"جي دي إف". وسـتتم تـلبية احـتياجـات اـلقروض اـلالزمـة ـلتمويـل املشـروع مـن خـالل مجـموعـة مـؤـلفة مـن 13 بـنكاً محـلياً وعـاملـياً، كـما اـلتزمـت 4 بـنوك في أبـوظبي (بـنك الخـليج األول، وبـنك 

أبوظبي الوطني، وبنك االتحاد الوطني، وبنك أبوظبي التجاري) بتقديم نحو 500 مليون دوالر من القروض للمشروع.  

!
 -------

!
مـن املـتوّقع لـسوق املـشاريع في سـلطنة ُعــمان أن يتلقى دفـعة إيـجابـية قـويـة، في ظـل مـساعي السـلطنة لـالسـتثمار في املـشاريع املـعّدة لـالسـتخدام الـفوري خـالل الـسنوات الـقليلة املـقبلة. وسـتشهد الـبالد 
تـدفـقاً نـقديـاً يـصل إلى 26 مـليار دوالر مـن الـنفقات الـرأسـمالـية وفـرصـاً واعـدة مسـتقبلية، إلى جـانـب مشـروع "الـدقـم" بـقيمة 12.5 مـليار دوالر، ومشـروع مـوانـئ صـيد األسـماك بـقيمة 13.6 مـليار دوالر 

في العام 2015. وهناك مشاريع قيد التنفيذ أو على وشك التسليم في السلطنة بقيمة إجمالية تصل إلى 145 مليار دوالر، وذلك بحسب "ميد للمشاريع".  

!
 -----

  

كـشف مـصدر مطلع مـن الشـركـة اـلسعوديـة للخـطوط الحـديـديـة "سـار" لـ"زاويـة ـللمشاريع" عـن أنـه سـيتم طـرح اـلعطاء ملشـروع الجسـر اـلبري اـلذي يـربـط غـرب اـلسعوديـة بشـرقـها، وتبلغ قـيمته 10 مـليارات 

دوالر بحــلول مــنتصف الــعام 2015. وعــن ذلــك قــال الــدكــتور بــشار املــالــك، مــديــر املــشاريع في الشــركــة الــسعوديــة للخــطوط الحــديــديــة "ســار": "مع بــدايــة الــعام املــقبل، ســنباشــر عــملية الــتأهــيل األولي 
واخــتيار 10 شــركــات. وســنقوم بــطرح الــعطاء بحــلول مــنتصف الــعام 2015، على أن تــتم تــرســية الــعقد بحــلول نــهايــة 2015 أو بــدايــة 2016. ومع أن الــتقديــرات األولى أشــارت إلى أن قــيمة املشــروع 

ستبلغ 7 مليارات دوالر، إال أنه من املرّجح أن تزيد عن 10 مليارات دوالر". 

!
ســيربــط املشــروع بــني الــريــاض وجــدة، وسيبلغ طــولــه 958 كــيلومــتراً، وسيســتغرق اســتكمالــه مــدة 7 ســنوات. ويــأتي املشــروع في إطــار الــبرنــامج الــتوّسعي للشــركــة الــسعوديــة للخــطوط الحــديــديــة، والــذي 

يشمل أيضاً بناء سكك حديدية بني الدمام والُجبيل بطول 115 كيلومتراً، وتحديث الخطوط الحديدية بني الرياض والدمام. 

	
تقرير "الهالل للمشاريع" حول قطاع البنى التحتية في الخليج
 نوفمبر ٢٠١٤: الحكومات اإلقليمية تعاين فرص نمو واعدة عبر الشراكات التي تجمع القطاعني العام والخاص، واالستثمارات

الخارجية، في الوقت الذي تمضي في قدما ضمن خططها املوضوعة للبنى التحتية.

في إطار السعي وراء تحقيقة تنمية اقتصادية مستدامة إلى جانب تعزيز القوى 
للكشف عن الفرص املبتكرة بني الواليات املتحدة األمريكية واإلمارات العربية املتحدة، 
قام وزير االقتصاد وبصحبته عدد من املوفدين املختارين من قطاع األعمال إلى 
جانب كبار رجال األعمال واملسؤولني الحكوميني وقادة األعمال الريادية بحضور 

اجتماعات في مختلف أنحاء والية كاليفورنيا.  

!
خالل جلسة السياسة املغلقة، قدم معالي سلطان املنصوري للحضور نظرة شاملة 
على خطة التنمية االقتصادية لدولة اإلمارات العربية املتحدة حيث ألقى الضوء على 
أهمية توسعة األفكار وتقديم التدريب على مستوى عاملي من أجل تحقيق النجاح في 
ترسيخ االبتكار، مع التركيز على رغبة اإلمارات في التوسع في هذا املجال من خالل 

دراسة النموذج الناجح لوادي السيليكون كنقطة مرجعية للتطوير. 

!
وقد اشتمل الوفد املدعو من قادة األعمال في اإلمارات على: إبراهيم السويدي 
مؤسس مشاريع ليوا، والرئيس التنفيذي لصندوق قطاع االتصاالت عمر املحمود، 
والرئيس التنفيذي لـ i360 كمال حسن، والعضو املنتدب ملدينة دبي لإلنترنت ماجد 

السويدي، ونائب الرئيس للمشاريع في شركة الهالل للمشاريع سامر شقير. 

!
ومع توسع التركيز الحالي لقطاع الشركات الناشئة لدى الهالل للمشاريع، تم تعريف 
الحضور على مفهوم أحدث قطاعات الهالل للمشاريع وأهدافه واستراتيجية التطوير 
الخاصة به ومتطلبات كل منها من أجل تحقيق الوعي االجتماعي واألرباح في ذات 

الوقت. 

!
بعد إجراء عدة زيارات لوادي السيليكون ولوس أنجلوس بما في ذلك جامعة ستانفورد، وشركة جوجل، تابع معالي الوزير املنصوري والوفد رفيع املستوى املصاحب له عقد عدة اجتماعات مع 

أصحاب املصلحة من القطاعني العام والخاص في لوس أنجلوس قبل اختتام املهمة التجارية التي اشتملت على برامج وفعاليات في واشنطن العاصمة وسياتل ووادي السيليكون.  

!
إن مجلس األعمال األمريكي-اإلماراتي هو منظمة مخصصة لألعمال التقدمية تلتزم بصورة حصرية بتطوير التجارة والعالقات التجارية بني الواليات املتحدة األمريكية واإلمارات العربية املتحدة. 
ويعمل مجلس األعمال بصورة فعالة لضمان بقاء اإلمارات والواليات املتحدة جهات جذابة لالستثمار األجنبي املباشر من خالل تطبيق سياسة فعالة وتنفيذ العديد من املبادرات الترويجية مع 
www.usuaebusiness.org .التحديث املستمر بشأن مناخ األعمال في كلتا الدولتني واملساعدة في تطوير العالقات االستراتيجية بني قادة األعمال واملسؤولني الحكوميني من البلدين

تمكن أحد قطاعات شركة تي في إم كابيتال هيلثكير بارتنرز، واملختص بمجال علوم الحياة، من قيادة تعاون فريد من نوعه في هذه الصناعة وحقق عند إغالق أحدث صناديقه، مشروع تي في إم 
لعلوم الحياة السابع، ٢٠٠ مليون دوالر من عدد من املستثمرين. 

قام مشروع تي في إم لعلوم الحياة السابع باستهداف الحصول على جزيئات أولية من شركات األدوية أو شركات التقنيات الحيوية حول العالم ومن ثم تمويل شركة افتراضية لكل منها. يتم تطبيق 
تلك الجزيئات بعد ذلك على عدد من الدراسات اإلكلينيكية لتحديد احتمالية تأثيره على املرضى ومن ثم يتم عرض النماذج الناجحة منها على شركات املستحضرات الدوائية الحيوية. 

وقد قام مشروع تي في إم لعلوم الحياة السابع باستهداف ١٢ إلى ١٥ شركة تركز على املشاريع و٤ إلى ٥ استثمارات في مشاريع تقليدية. وقد تمكن الصندوق من خالل هذه الدرجة العالية من 
التركيز من النجاح في منح شركات ومشاريع علوم الحياة القدرة على الوصول إلى املوارد اإلدارية والرأسمالية والعلمية الالزمة لتحقيق النجاح. ومن هنا، تمكن الصندوق من دعم التقدم فيما يتعلق 

بمجموعة معينة من األمراض في مجال السكري النمط الثاني، وصحة الرجل، وااللتهاب، واأللم. 

يعمل صندوق تي في إم كابيتال على مستوى عاملي مع وجود مجموعة من الصناديق املخصصة لعلوم الحياة في مونتريال وميونخ إلى جانب صندوق األسهم الخاصة املختص بالرعاية الصحية 
الخاضع إلدارة تي في إم كابيتال هيلثكير بارتنرز. 

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

 تحتل كل من محطة الحاويات الشمالية في جدة وميناء الجبيل التجاري وميناء امللك
 فهد الصناعي مواقعا استراتيجية تجعلها تمثل بوابة للملكة العربية السعودية من البحر
 األحمر والخليج العربي حيث توفر مدخال سلسا للسوق األسرع نموا في منطقة الشرق

األوسط.

 تحقيق النجاح عبر تضافر الجهود بني جاما للطيران وويلز أب
 تحتفل الشراكة الديناميكية بتحقيق نمو في العاملني واملنشآت

  غلفتينر تحقق عوائد من عملية االستحواذ في السعودية
 عام من اإلنجازات: تحطيم األرقام القياسية في املوانئ السعودية

 أدى هذا التعاون املثمر بني جاما للطريان وويلز أب إلى إثراء قطاع طيران رجال األعمال
 بعروض منتجات جديدة لقاعدة جديدة تماما من العمالء، ذلك باإلضافة إلى خلق فرص العمل

     على األرض وفي املصنع وفي الجو

 مجموعة أوروك للهندسة واملقاوالت “إمداد الطاقة إلى العراق”
 إنجاز محطة الكهرباء الثالثة في املنصورية برغم عدم االستقرار

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

 بدأت أفيردا كشركة إلدارة النفايات في لبنان، ومن ثم توسعت وتمكنت من ترسيخ مكانتها كأكبر شركة
 لتقديم الحلول البيئية واملتخصصة في إدارة املوارد املتكاملة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. وقد

 نضجت الشركة بصورة واضحة في أعقاب استثمار جروثجيت كابيتال عام ٢٠٠٨ والتي بدأت بعملياتها
 املربحة في لبنان مع وجود احتماالت واعدة للتوسع في اململكة العربية السعودية وأفريقيا. في عام ٢٠١٣،

 قامت أفريدا بتوسعة عملياتها في املغرب من خالل عقد تنظيف املدن ملدة ٧ سنوات في الناظور وتلتها
 اتفاقيات خاصة بمدينة بركان والرباط كما أعلنت مؤخرا عن فوزها بعقد طويل األجل في الدار البيضاء.

 نجحت أفيردا في تنظيف خمس مدن حتى اآلن وقدمت حلول مخصصة لكل سوق على حده بما في ذلك
 التقنية واملواد إلى جانب تنفيذ مبادرات املشاركة املجتمعية. وتشتمل خطط أفيردا للتوسع على مدن إضافية

 في أفريقيا لتحقيق رؤيتها لالستدامة.

!

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

 مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل
 “دعم  سفراء الثقافة من خالل الفنون”

!

 مشاهدة األطفال لعرض األفالم خالل مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل، وهو حدث مخصص لتعزيز ثقافة األطفال
 ورعاية اإلبداع واالحتفاء بأفضل صناع األفالم في املنطقة.

 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.

الهالل للمشاريع تضيف منظور جديد خالل مؤتمر األسهم الخاصة  
 نيراج أغراوال وتوشار سينغفي يشاركان في هيئة املتحدثني خالل مؤتمر “سوبر ريترن” الشرق األوسط

املدير التنفيذي لشركة الهالل للمشاريع، نيراج أغراوال

 نائب الرئيس للتطوير املؤسسي واالستثمارات لدى الهالل
للمشاريع، توشار سينغفي

 قضى قادة األعمال من اإلمارات العربية املتحدة أسبوعا في مختلف املؤسسات في وادي السيليكون ملناقشة الفرص
 املستقبلية لإلمارات  والواليات املتحدة. توضح الصورة في منتصف الصف األول سامر شقير نائب الرئيس لقطاع

  الشركات الناشئة لدى الهالل للمشاريع.

 اجتماع الحوكمة املؤسسية والعاملية في األمم املتحدة
“بدر جعفر يناقش كيفية الجمع بني أصحا ب املصلحة معاً خلف رؤية مشتركة للمستقبل”

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

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