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جاما للطيران تستفيد من التنويع الجغرافي في النصف األول من 2016  
استراتيجية التنويع العاملي تثبت نجاحها في مواجهة تراجع السوق األوروبي  

تمكنت شركة جاما للطيران املتخصصة في تقديم خدمات الطيران واملدرجة في بورصة لندن - 
سوق االستثمارات البديلة، من التغلب على أوضاع السوق األوروبية املتراجعة باللجوء إلى 

التنويع في مناطق مختلفة حول العالم. 

وتعمل شركة جاما للطيران في أوروبا والواليات املتحدة والشرق األوسط وآسيا وأفريقيا، وتقدم 
خدماتها في نطاقني األول هو الخدمات الجوية ويشمل إدارة الطائرات، واملهام الخاصة 
وتأجير الطائرات، والثاني هو االخدمات البرية، ويشمل خدمات الصيانة، وعمليات تشغيل 

القاعدة الثابتة (FBO) وخدمات التعديل.  

وشهد النصف األول من 2016 ارتفاًعا في إيرادات املجموعة بنسبة 13.2%، حيث زادت من 
185.3 مليون دوالر أمريكي إلى 209.8 مليون دوالر أمريكي مع ثبات سعر العملة. ونجد 
أن غالبية هذه الزيادة في اإليرادات ناتجة عن عمليات املجموعة في الواليات املتحدة األمريكية 

حيث ارتفعت اإليرادات بنسبة 40.8% لتصل 116 مليون دوالر أمريكي.  

وانخفض إجمالي الربح بنسبة 7.9% ليصل إلى 27.9 مليون دوالر أمريكي، وانخفض 
هامش الربح 3 نقاط مئوية ليستقر عند 13.3%، حيث أرجعت الشركة ذلك االنخفاض إلى أن 

غالبية اإليرادات ناتجة عن الخدمات الجوية ذات الهامش املنخفض. 

سيراميك رأس الخيمة RAK تكشف عن هويتها الجديدة 
 تهدف الهوية الجديدة إلى توحيد جميع الشركات التابعة لـ RAK حول العالم 

أعــــلنت مجــــموعــــة «ســــيرامــــيك رأس الــــخيمة»، إطــــالق عــــالمــــتها الــــتجاريــــة الجــــديــــدة، بهــــدف تــــوحــــيد جــــميع 
الشركات التابعة لها تحت شعار وهوية موحدة.  

جـــاء اإلعـــالن عـــن الـــعالمـــة الـــتجاريـــة الجـــديـــدة خـــالل مـــعرض «ســـيرســـاي»، الـــذي يـــعد مـــن أكـــبر املـــعارض 
الـدولـية املـتخصصة فـي الـسيرامـيك وأهـمها، ويـقام سـنويـا بـبولـونـيا فـي إيـطالـيا. وتـم الكشف عـن الـعالمـة 
الجـديـدة فـي جـناح «سـيرامـيك رأس الـخيمة» تـحت شـعار (مـجاالت أوسـع لـلخيال)، فـيما طـرحـت املجـموعـة 
الـصناعـية االسـتثماريـة الـوطـنية، خـالل مـشاركـتها فـي املـعرض الـعاملـي، أحـدث مـنتجاتـها وتـصامـيمها فـي 
الـــجناح الـــخاص بـــها، وتـــشمل الـــبالط الحـــديـــث «مـــاكـــسيموس مـــيغا ســـالب»، الـــذي يـــشكل أضخـــم بـــالط 

يصنع في الشرق األوسط وشمال إفريقيا.  

وأشــار عــبداهلل مــسعد، الــرئــيس الــتنفيذي ملجــموعــة «ســيرامــيك رأس الــخيمة»، إلــى طــرح الــعالمــة الــتجاريــة 
الجــديــدة رســمياً فــي الــوقــت ذاتــه فــي اإلمــارات، ومــن املــقرر أن تــتبنى الشــركــات الــتابــعة للمجــموعــة حــول 

العالم الشعار الجديد الحقاً، خالل عام 2017. 

اعـتبر مـسعد أن عـملية إعـادة الـتمركـز فـي الـسوق تـشكل إحـدى أهـم املـبادرات، الـتي اتخـذتـها «سـيرامـيك 
رأس الـــخيمة»، مـــنذ تـــأســـيسها، نـــحو تـــجسيد رؤيـــتها، الـــتي تـــقضي بـــأن تـــصبح شـــركـــة عـــاملـــية فـــي مـــجال 

إنتاج السيراميك ذي الجودة والطابع العصري. 

وقــال عــبداهلل مــسعد: «تــحتفل املجــموعــة بــطرح الــعالمــة الــتجاريــة الجــديــدة، وهــي محــطة إنــجاز مــهمة فــي 
مـسيرتـها، خـالل فـعالـيات مـعرض «سـيرسـاي»، مـوضـحاً أن طـرح الـعالمـة الـتجاريـة يـندرج ضـمن «خـطة خـلق 
الــقيمة»، الــتي اعــتمدتــها املجــموعــة عــام 2014، وتهــدف إلــى تــطويــر عــملية الــتكامــل بــني قــطاعــاتــها، وتــبسيط 

شبكات التوزيع لديها، وتوحيد عالمتها التجارية على الصعيد العاملي». 

وأكــد مــسعد أن «ســيرامــيك رأس الــخيمة» تحــظى بـ 25 عــامــاً مــن الــخبرة فــي حــقل إنــتاج الــسيرامــيك. ويــرتــكز عــرضــها الجــديــد عــلى أربــعة قــواعــد، وهــي الــخبرة الــطويــلة، واملجــموعــة الــكبيرة مــن املــنتجات املــعروضــة، والــتركــيز 
الـقوي عـلى االبـتكار، وااللـتزام بـتوفـير مـنتجات عـالـية الـجودة، الفـتا إلـى أن مـنتجات «سـيرامـيك رأس الـخيمة» مـتوافـرة فـي أكـبر املـشاريـع واملـعالـم الـدولـية، مـما يـعكس رغـبة «سـيرامـيك رأس الـخيمة» أن تـصبح الـرائـدة عـاملـياً 

في حقل صناعة السيراميك العصري. 

وتـعتبر «سـيرامـيك رأس الـخيمة» مـن أكـبر الشـركـات املـصنعة لـلسيرامـيك عـاملـياً، إذ قـامـت بـبيع أكـثر مـن مـليار مـتر مـربـع مـن الـبالط، ولـها عـمالء فـي أكـثر مـن 150 دولـة حـول الـعالـم، يـشكلون شـبكة مـن املـراكـز الـتشغيلية فـي 
الشرق األوسط وأوروبا وإفريقيا وآسيا وأمريكا الشمالية ونظيرتها الجنوبية وأستراليا. 

مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل

رؤية الرئيس التنفيذي  -  تحقيق االستدامة من خالل املواطنة املؤسسية  -  بيزنس هارفرد ريفيو بالعربية

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

تفتخر 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 العربية. وتهدف الهالل للمشاريع من خالل هذه الشراكة 

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

يمكنك االطالع على املقال ” ثالث طرق لالستفادة من الدورات 
املفتوحة عبر اإلنترنت لتطوير مسارك املهني “ 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  

سامينا اليمستون القابضة - ومضة كابيتال 

االستثمارات االستراتيجية

رؤيتنا املؤسسية

أعـلن مـوقـع ذا لكجـري كـلوزيـت TheLuxuryCloset.com املتجـر اإللـكترونـي الـذي يـقوم بـبيع وشـراء الـبضائـع واملـنتجات الـشخصية الـفاخـرة، والـتي يـعد مـعظمها مسـتعمالً ومـتوفـراً بـأسـعار مـخفّضة أنـه 
أغـلق جـولـة تـمويـل  ثـانـي مـن فـئة (ب) ضـمن سـلسلة الـتمويـالت، إذ تـم رصـد 7.8 مـاليـني دوالر أمـريـكي كـتمويـل اسـتثماري ملـساعـدة املـوقـع الـناشئ عـلى مـواصـلة الـنمو املـتسارع وتـوسـيع الـعمليات، وذلـك 

في ٢٧ سبتمبر ٢٠١٦. 

وتـمت عـملية الـتمويـل تـحت قـيادة ومـضة كـابـيتال ومـؤسّــــــسة شـركـاء املـبادرات فـي الشـرق األوسـط الـتي أعـادت اسـتثمار رأس املـال فـي املـوقـع مـنذ 2012، وشـارك أيـضاً فـي هـذه الـجولـة مـؤسـسات عـديـدة 
مثل «إكوي تراست» و«ساند بارتنرز» و«أرزان فينتشر بارتنرز»، وعدد من الشركات االستثمارية اإلقليمية األخرى. 

ومـع رأس املـال الـرئـيسي الجـديـد واعـتمادا عـلى تـوجـيه وخـبرة املسـتثمريـن، يخـطط املـوقـع إلسـراع عجـلة نـموه وتـوسـعه اإلقـليمي، ومـواصـلة بـناء فـريـق عـمله، وإنـشاء عـمليات فـي املـملكة الـعربـية الـسعوديـة، 
وضخ املزيد من االستثمارات في التسويق والتقنية، ومواصلة التقدم بخطى سريعة في مجال االبتكار الرقمي في قطاع التجزئة، وتعزيز تجربة مستخدميها ومشاركتهم من خالل تطوير املوقع. 

ويســتثمر صــندوق ومــضة كــابــيتال فــي مــجال األعــمال الــتحويــلية فــي دورة كــامــلة مــن الــدعــم، بــدءاً مــن املــرحــلة الــتأســيسية وصــوالً إلــى مــرحــلة الــنمو. كــما يــحقق الــصندوق أقــصى اســتفادة مــن خــبرتــه فــي 
تدشني وتنمية أعمال ناجحة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وتزويد شركائه مثل ذا لكجري كلوزيت بالقيمة والدعم اإلستراتيجيني في مرحلة ما بعد االستثمار.  

وقال فارس غندور أحد الشركاء بومضة كابيتال: تعاونا مع عدد من الشركات الناشئة الناجحة، ونؤمن بأن سوق لكجري كلوزيت تمتلك إمكانيات واعدة بفضل رؤيتها الواضحة ونماذج أعمالها.  

ومـنذ انـطالقـه عـام 2011، نـجح املـوقـع افـي اسـتقطاب 300 ألـف عـضو، ومـا يـقرب مـن نـصف مـليون زائـر شهـريـاً مـن 60 دولـة تـقريـباً. وهـناك إقـبال كـبير عـلى املـنتجات الـفاخـرة فـي املـنطقة حـيث يـقدر 
مـعدل إنـفاق كـل شـخص عـلى املـنتجات الـفاخـرة بـنحو 1,900 دوالر كـل عـام طـبقا لشـركـة بـايـن آنـد كـو فـي دراسـة حـول الـسوق الـعاملـية للسـلع الـفاخـرة، 2015 ومـن املـتوقـع أن تشهـد املـنطقة نـمواً قـويـاً فـي 

قطاع التجزئة بحلول عام 2020.

منتدى الشارقة لالستثمار األجنبي املباشر - نادي ٣٠٪ في الخليج وبلومبيرج 

منتدى الشارقة لالستثمار األجنبي املباشر 
برزت الهالل للمشاريع في املنتدى كقصة نجاح محلية انطلقت إلى العاملية   

افــــتتح الــــشيخ ســــلطان بــــن محــــمد الــــقاســــمي، عــــضو “املجــــلس األعــــلى” حــــاكــــم 
الـشارقـة، أولـى جـلسات “مـنتدى الـشارقـة لـالسـتثمار األجـنبي املـباشـر 2016” 
الـذي نـظمته هـيئة الـشارقـة لـالسـتثمار والـتطويـر “شـروق”، و”فـايـنانـشال تـايـمز” 
الـــبريـــطانـــية، و”مجـــلة االســـتثمار األجـــنبي املـــباشـــر” تـــحت عـــنوان “الـــشارقـــة ‒ 
بــوابــة لــلتوســع الــدولــي” وذلــك مــن “قــاعــة الــجواهــر لــلمناســبات واملــؤتــمرات” فــي 

الشارقة في ٢٧ سبتمبر ٢٠١٦. 

وشـــارك فـــي الجـــلسة الـــرئـــيس الـــتنفيذي لشـــركـــة الهـــالل لـــلمشاريـــع بـــدر جـــعفر، 
ورئـــيس دائـــرة املـــوانئ البحـــريـــة والجـــمارك الـــشيخ خـــالـــد بـــن عـــبداهلل الـــقاســـمي، 

ومدير عام مؤسسة الشارقة لإلعالم خالد عمر املدفع. 

ولـفت املـشاركـون فـي الجـلسة الـتي أدارتـها كـورتـني فـينغار، رئـيس تحـريـر مجـلة 
االسـتثمار االجـنبي املـباشـر الـتابـعة لـصحيفة فـايـنانـشال تـايـمز الـبريـطانـية، إلـى 
الـــجهود الـــتي تـــبذلـــها الـــحكومـــة بهـــدف االرتـــقاء بـــمكانـــة الـــشارقـــة االقـــتصاديـــة، 
وجـعلها بـيئة اسـتثماريـة جـاذبـة لـألفـراد والشـركـات، مـنوهـني إلـى أن اإلمـارة تـفتح 
بـاب الـتنافـس بـني الـقطاعـني الـعام والـخاص، وتـوفـر كـوادر بشـريـة مـؤهـلة، وتـركـز 
عــــلى مخــــرجــــات املــــؤســــسات األكــــاديــــمية، لــــجعل الــــبيئة االســــتثماريــــة فــــيها أكــــثر 

تنوعاً واستقراراً. 

كـما شـدد املـشاركـون فـي الجـلسة عـلى أهـمية الـدور الـذي تـؤديـه “املـنطقة الحـرة 
لـإلعـالم” بـالـشارقـة، حـيث تـعمل عـلى اسـتقطاب الشـركـات الـخاصـة واملـؤسـسات 
األكــــاديــــمية اإلعــــالمــــية، واألفــــراد أصــــحاب الــــعمل الحــــر، وتهــــدف لــــجعل اإلمــــارة 

مركزاً عاملياً للشركات اإلعالمية املتخصصة. 

بـدوره، قـال جـعفر خـالل مـشاركـته فـي الجـلسة: “تـمثل مجـموعـة الهـالل، الـتي تـضم شـركـة نـفط الهـالل والهـالل لـلمشاريـع، قـصة نـجاح محـلية انـطلقت قـبل 45 عـامـاً مـن الـشارقـة لـتصل إلـى الـعاملـية”، مـشيراً 
إلى بيئة األعمال الداعمة التي توفرها حكومة الشارقة. 

وأضـاف أن الـشارقـة تـوفـر بـيئة اسـتثماريـة جـاذبـة للشـركـات واألفـراد، حـيث تـتمتع بـموقـع اسـتراتـيجي مـهم، وبـتنوع قـطاعـات األعـمال، ووجـود بـنى تـحتية مـتطورة، فـضالً عـن الـسياسـات الـحكومـية الـرشـيدة 
التي تجعلها دائماً في الصدارة. 

بـدوره، أكـد خـالـد عـمر املـدفـع أهـمية “املـنطقة الحـرة لـإلعـالم” فـي الـشارقـة، الفـتاً إلـى دورهـا فـي اسـتقطاب الشـركـات الـخاصـة ومخـرجـات املـؤسـسات األكـاديـمية اإلعـالمـية، واألفـراد أصـحاب الـعمل الحـرة، 
داعياً املستثمرين ملمارسة أعمالهم باملجال اإلعالمي انطالقاً منها. 

يـشار إلـى أن “مـنتدى الـشارقـة لـالسـتثمار األجـنبي املـباشـر 2016” يـتضمن تـنظيم 15 جـلسة نـقاشـية وحـواريـة يـشارك فـيها أكـثر مـن 30 متحـدثـاً بـحضور أكـثر مـن 300 شـخصية مـن صـنّاع الـقرار 
واملسؤولني وكبار التنفيذيني والخبراء االقتصاد.

 يمكنك مشاهدة جزء من جلسة النقاش في هذا الفيديو

رؤية الرئيس التنفيذي: رواد األعمال الدبلوماسيون الجدد في االقتصاد العاملي 
بدر جعفر يكتب عن الدبلوماسية الثقافية وريادة األعمال

فـــي ظـــل مـــا يشهـــده الـــعالـــم مـــن تـــغيرات، أصـــبح قـــطاع الـــعمل أكـــثر مـــن أي وقـــت مـــضى 
مــطالــباً بــتطويــر املــجتمعات املــحيطة؛ حــيث يــجب أن يــكون دور الشــركــات شــامــالً ويــسهم 
فـي الـتعاون مـع مـختلف أصـحاب املـصلحة وخـدمـتهم، بـما فـي ذلـك املـجتمع كـكل، إذ مـن 

الضروري للمؤسسات في عاملنا اليوم عمل الخير وإجادة العمل في آن واحد. 

إال أن الــقاعــدة الــسائــدة مــا زالــت أن املــؤســسات تــنظر إلــى  املــسؤولــية املــجتمعية كــعمل 
تـطوعـي ولـيس كـعنصر مـحوري فـي اسـتراتـيجياتـها. لـكن مـبدأ املـواطـنة املـؤسـسيةلـم يـعد 
مــن الــكمالــيات الــتي يــمكن إضــافــتها أو حــذفــها، بــل بــات حــيويًــا لــتحقيق االســتدامــة فــي 

األعمال بعد أن أصبح العالم أكثر ترابطًا وزادت وتيرة سرعته.  

ويــبني "املــيثاق الــعاملــي لــألمــم املتحــدة" بــوضــوح املــجاالت الــتي يــمكنها االســتفادة 
مــن مــشاركــات الــقطاع الــخاص فــيها لــتحقيق "أهــداف الــتنمية املســتدامــة"، وهــي عــبارة 
عـن سـلسلة مـن األولـويـات الـتي تـتصدر أجـندة الـتنمية املسـتدامـة لـلعام 2030. ويـكفي 
أنــــنا نشهــــد الــــيوم عــــدًدا مــــن كــــبرى الشــــركــــات الــــعاملــــية، تــــأخــــذ عــــلى عــــاتــــقها املــــسؤولــــية، 
وتسخـــــر وقـــــتها وجهـــــدهـــــا ومـــــواردهـــــا لـــــتبني هـــــذه األولـــــويـــــات كتحســـــني مـــــجاالت الـــــتعليم 
والـــرعـــايـــة الـــصحية واملـــرافـــق الـــعامـــة بـــاملـــدن وتـــوفـــير املـــياه والكهـــربـــاء، ومـــكافـــحة اإلتـــجار 
بــالبشــر، ودعــم اإلجــراءات ذات الــصلة بــالــتغيرات املــناخــية. ومــثال رائــع فــي هــذا الــشأن 
هـــو االئـــتالف الـــذي أطـــلق عـــليه "We Mean Business"، واملـــكون مـــن مجـــموعـــة مـــن 
الشـركـات الـكبرى: "نـايـكي"، "يـونـيليفر"، "جـنرال مـوتـورز"، "إيـكيا"؛ اجـتمعوا مـًعا لـوضـع 
األهــــداف والخــــطط والــــعمل نــــحو تــــطبيق ســــياســــات هــــدفــــها الــــتغلب عــــلى مــــشكلة الــــتغير 

املناخي. 

وعـــلى صـــعيد املـــنطقة، نجـــد مــركــز محــمد بــن راشــد آل مــكتوم الــعاملــي لــألوقــاف 
والهــــبات فــــي دبــــي مــــــنصة واعــــــدة فــــــي تــــــطويــــــر وتــــــوجــــــيه املــــــسؤولــــــية املــــــجتمعية فــــــي 
املــؤســسات. فــإذا اطــلعت عــلى مــوقــع املــركــز اإللــكترونــي ســتجد أداة تــفاعــلية مــفيدة جــدا 
وهـــي "خـــريـــطة االحـــتياجـــات االجـــتماعـــية"، حـــيث تـــعرض أكـــثر االحـــتياجـــات االجـــتماعـــية 
إلـحاحًــــا فـي املـنطقة الـعربـية لـكي يتيسـر عـلى الشـركـات الـتعرف عـلى قـضايـا ومـشكالت 
الـــــتنمية الـــــرئـــــيسة الـــــتي يـــــمكنهم املـــــشاركـــــة فـــــي مـــــعالـــــجتها مـــــن خـــــالل إطـــــالق مـــــبادرات 
مـــسؤولـــية مـــجتمعية هـــادفـــة. كـــما أن تـــوفـــر خـــطط عـــمل مـــهيكلة لـــلتنمية املحـــلية واإلقـــليمية 

تجنبنا التكرار وتوفر فرص للشراكة، واألهم من ذلك، أنها تقدم معيار لقياس النتائج والتأثيرات.       

صـدر عـن شـركـة بـوز آنـد كـومـبانـي تـقريـرا لـسنة 2013 تـحت عـنوان "نـهضة املـسؤولـية املـجتمعية للشـركـات - أداة لـلتنمية املسـتدامـة فـي مـنطقة الشـرق األوسـط"، حـيث أكـد الـتقريـر عـلى 
أنـه رغـم تـوسـع الشـركـات فـي أنشـطة "املـسؤولـية املـجتمعية" فـي مـنطقة الشـرق األوسـط خـالل الـِعقد املـاضـي، إال أن الـقليل مـن الشـركـات تـركـز عـلى أولـويـات الـتنمية اإلقـليمية واملحـلية فـي 

مبادراتها، األمر الذي أدى إلى ضعف تأثير هذه املبادرات على املجتمع وافتقارها إلى الشمولية.     

هــنالــك فــرص عــديــدة غــير مســتغلة يــمكن االســتفادة مــنها عــند وضــع خــطط اســتراتــيجية طــويــلة األجــل لــلمسؤولــية املــجتمعية للشــركــات والــتعاون فــي مــا بــني الــقطاع الــخاص لــتحقيق الــنمو 
املســتدام والــتنمية ملــجتمعاتــنا. إذ يــشكل الــقطاع الــخاص فــي الشــرق األوســط أكــثر مــن 80 فــي املــائــة مــن األعــمال فــي املــنطقة ‒ مــعظمها شــركــات مــملوكــة مــن الــعائــالت ويــشارك الــكثير 
مــنهم مــن قــبل فــي الــعديــد مــن األنشــطة واألعــمال الــخيريــة. ومــن خــالل تــبني الشــركــات لــنهج أكــثر تــنظيًما فــي املــسؤولــية املــجتمعية للشــركــات مــع االســتفادة مــن الــتحالــفات والشــراكــات 

االستراتيجية، فمن املتوقع أن تؤدي الشركات اململوكة للعائالت، مهما صغر حجمها، دورًا محوريًا في التطوير املجتمعي والبيئي في املنطقة. 

إال أن هـذا املـسعى يـتطلب تـنظيم الـجهود جـيًدا والـتركـيز عـلى الـقضايـا األكـثر إلـحاحـا ذات الـصلة فـي مـنطقتنا، مـثل االحـتياجـات اإلنـسانـية املـتزايـدة، وبـطالـة الشـباب، وعـدم املـساواة بـني 
الجنسني في سوق العمل، وانخفاض جودة التعليم وضعف اإلدارة البيئية وغير ذلك من القضايا. 

ويــمكن الــقول أن بــذل الــجهود الــواعــية لــلمواءمــة بــني اســتراتــيجيات املــسؤولــية املــجتمعية للشــركــات والــقضايــا الــحقيقية الــتي تــؤثــر عــلى مــجتمعاتــنا قــد يــكون لــه أثــر إيــجابــي عــلى الشــركــة 
نــفسها، فشــركــات الــقطاع الــخاص، أو بــاألحــرى الشــركــات املــملوكــة لــلعائــالت، الــتي تــشعر بــمسؤولــية حــقيقة تــجاه تــنمية الــبيئة واملــجتمع تــعمل عــلى تــمييز اســمها وعــالمــاتــها الــتجاريــة فــي 
الـسوق، وتـحسن مـن صـورة الـقطاع الـخاص بـشكل عـام، وبـالـتالـي تحـظى بـاحـترام ووالء أصـحاب املـصلحة والـعمالء. واألكـثر مـن ذلـك أن اتـباع نـهجا أكـثر انـتظامًــا وتـعاونًـا فـي املـسؤولـية 

املجتمعية للشركات على املدى الطويل يسهم في النمو املستدام القتصاد املنطقة، وهو ما يخدم الصالح العام ويعود بالنفع على الجميع أفرادا وبيئة ومؤسسات. 

وخــير مــثال عــلى ذلــك تــلك املــبادرات الــتي نــلمس فــيها تــعاون الشــركــات واملــنظمات لــإلســهام فــي تــوفــير فــرص الــعمل، وهــي أولــويــة مــن أولــويــات الــتنمية الــوطــنية واإلقــليمية، إمــا عــن طــريــق 
اإلشـراف واإلرشـاد وبـناء الـقدرات وفـرص الـعمل الـتدريـبية وتـشجيع الشـركـات الـناشـئة. ال تـقتصر هـكذا مـبادرات عـلى الـتصدي ملـشكلة الـبطالـة وحسـب، بـل يـمتد أثـرهـا لـتشجع االبـتكار، 

وبناء عالقات في سوق العمل وتحفيز البرامج املماثلة الداعمة لالقتصاد املحلي، وهو ما يكون له بالتأكيد تأثير إيجابي على أداء الشركة على املدى الطويل. 

ونسرد فيما يلي جملة من الفوائد األخرى للمسؤولية املجتمعية للشركات باعتبارها عنصرًا أساسيًا في استراتيجية العمل: 

ترسيخ مكانة الشركة ومد جذورها داخل املجتمع.  •

تعزيز القيم املؤسسية في الشركات اململوكة للعائالت، ونشرها بني جميع العاملني.  •

تأكيد التزام الشركة بتحقيق االستدامة من خالل معالجة القضايا االجتماعية والبيئية واإلنسانية.  •

تحسني الدافعية وااللتزام لدى املوظفني.  •

ترك إرث لألجيال القادمة التي ستتولى الشركة مستقبالً.  •

إن تـحقيق الهـدف املـنشود مـن هـذه الـجهود يـقتضي تـضافـر وتـعاون الشـركـات املـملوكـة لـلعائـالت مـًعا، والـبدء فـي اتـخاذ خـطوات أكـثر إنـتاجـية والـتركـيز عـلى االسـتثمار فـي املـجتمع والـبيئة. 
لـقد حـان الـوقـت لـالنـتقال مـن مـرحـلة الـرعـايـة الـتسويـقية الـتي تهـدف فـقط لـترويـج الشـركـات إلـى مـرحـلة الـتركـيز عـلى قـيم مشـتركـة أكـثر عـمًقا وشـمولـية وذات نـفع حـقيقي لـلمجتمع مـن خـالل 

الشراكات والتعاون. 

وفيما يلي خطوات خمس يمكن للشركات تطبيقها لبدء تطبيق برنامج مسؤولية مجتمعية يعود بالنفع على جميع أصحاب املصلحة: 

اعتبار مسؤولية الشركات تجاه املجتمع استثمارًا أساسيًا ذا عائد ربحي على املدى الطويل مع التركيز على القيمة املشتركة وليس مجرد عطاء خيري خاٍل من أي ربح.  •

التركيز على قضايا معينة بناء على احتياجات املجتمعات املحلية، وبما يتفق مع طبيعة عمل الشركة.  •

تخصيص الشركات مليزانية محددة الستراتيجية املسؤولية املجتمعية، مما يساعد في تحقيق نتائج عالية التأثير.  •

تطبيق إطار عمل في حوكمة املسؤولية املجتمعية للشركات لتمكني الالمركزية واتخاذ القرارات استراتيجيا.  •

بناء عالقات طويلة املدى مع أصحاب املصلحة تتجاوز الربح املالي.  •

وبـالـطبع فـإن املـسؤولـية تـجاه املـجتمع ال تـقتصر عـلى الـقطاع الـخاص، بـل وعـلى الـحكومـات أيـضا الـقيام بـدور مـهم لـتهيئة بـيئة مـواتـية للشـركـات لـتعزيـز تـأثـير املـسؤولـية املـجتمعية لـديـها، 
فــالــحكومــات تــسعى كــذلــك إلــى تــعزيــز مــبدأ املــواطــنة املــؤســسية داخــل شــركــات الــقطاع الــخاص عــن طــريــق االســتمرار فــي تــشجيع شــركــات الــقطاع الــخاص عــلى االبــتكار فــي الــقطاعــات 
الــتنمويــة الــرئــيسة مــثل الــتعليم والــتوظــيف بــأســالــيب عــديــدة مــثل زيــادة الــوعــي، واملــرونــة فــي تــعديــل الــسياســات بــما يــسهم فــي إحــداث تــغيير حــقيقي. ومــثاال عــلى تــدخــل حــكومــي مــن خــالل 
تــطبيق ســياســات عــملت عــلى إحــداث تــأثــير عــلى االقــتصاد كــانــت مــساهــمة الــحكومــة الــهنديــة فــي إعــداد قــانــون الشــركــات لــعام 2013، الــذي يــفرض عــلى الشــركــات ذات حجــم مــعني أن 

تتبرع باثنني في املائة من صافي أرباحها لصالح املبادرات املجتمعية. 

ومـع الـتحول املـلحوظ نـحو شـكل أكـثر شـمولـية وتـكامـالً لـلمسؤولـية املـجتمعية للشـركـات، سيسـتمر مـبدأ املـواطـنة املـؤسـسية فـي املـنطقة بـالـتوسـع والـتغير، لـيصبح الـتركـيز عـلى بـعض الـقضايـا 
ومجاالت التحسني أمرًا مهًما للشركات املشاركة في تحقيق االستدامة على املدى الطويل ليس فقط داخل املجتمعات التي تعمل فيها، ولكن في االقتصاد اإلقليمي والعالم بأسره. 

مقالة منشورة في العدد الواحد والثالثني في مجلة ثروات، أغسطس 2016. 

ا 

تحقيق االستدامة من خالل املواطنة املؤسسية 
عال الحاج حسني تكتب عن املسؤولية املجتمعية في املنطقة 

شارك الرئيس التنفيذي في شركة الهالل للمشاريع والعضو املؤسس في نادي ٣٠٪ في دول مجلس التعاون الخليجي (Club GCC %30) في جلسة نقاش حول دفع قادة األعمال لعجلة التغيير والدور املستقبلي 
للمرأة في قطاع العمل في املنطقة، مسلطاً الضوء على ممارسات األعمال والسياسات التي تم تبنيها في الشركة لتمكني املرأة.  

وضمت حلقة النقاش بيتير تي غروير العضو املنتدب التنفيذي في بلومبرج والعضو املنتدي املؤسس في نادي ٣٠٪ في الواليات املتحدة األمريكية، وسعادة الشيخة هنادي الثاني، العضو املنتدب واملوسس في أموال 
كابيتال والعضو املؤسس في نادى ٣٠٪ في دول مجلس التعاون الخليجي. وأدارت الجلسة رائدة الصرايرة، املدير اإلقليمي لشؤون العالقات العامة في CH2M للشرق األوسط والهند.   

وتــأســس نــادي ٣٠٪ فــي دول مجــلس الــتعاون الخــليجي بــفضل جهــد تــطوعــي إقــليمي مــن قــادة أعــمال فــي مــختلف الــقطاعــات أرادوا الــعمل مــعا مــن أجــل تــمثيل أفــضل لــلمرأة فــي املــجالــس اإلداريــة وفــي املــناصــب الــقياديــة. 
ويتعاون األعضاء على تسريع وتيرة التغيير ودعم النمو الحاصل في زيادة عدد النساء املوهوبات والقادرات على استالم مناصب قيادية في مختلف القطاعات. 

  اعرف املزيد حول نادي ٣٠٪ في دول مجلس التعاون الخليجي هنا

 تمتلك الهالل للمشاريع أقلية مؤثرة في شركة جاما للطيران

التقرير السنوي (فن األداء) ٢٠١٥  تقرير االستدامة (أسس العمل) ٢٠١٥ 

اطلع على التقرير اطلع على التقرير

وهبطت املكاسب املعدلة قبل حساب الفوائد والضرائب واالستهالك وإطفاء الدين بنسبة %8.5 
لتصل 7.5 مليون دوالر أمريكي، وارتفع الربح املعدل قبل الضرائب بنسبة 62.7% ليصل 

9.6 مليون دوالر أمريكي بسبب تسهيالت ائتمانية مادية على صرف العملة عادلت 4.6 مليون 
دوالر أمريكي. 

وفي هذا الشأن صرح الرئيس التنفيذي، مروان خالق قائاًل: "نستمد القوة في عملنا من إيراداتنا املرتبطة بعقود والتنويع الجغرافي عبر العالم، وأكد لنا هذا أننا استطعنا تحقييق أدائنا القوي مرة اخرى رغم أوضاع 
السوق األوروبي وتحدياته التي الزلنا نواجهها ". 

وازداد عدد الطائرات املشغلة تحت إدارة الشركة بنسبة 10% حيث وصل عددها إلى 153 طائرة، وتخطط الشركة لتوسيع نشاطاتها خالل العامني القادمني من النمو الطبيعي والدخول في املزيد من صفقات 
االستحواذ.  

وتتوقع جاما للطيران أن يكون النصف الثاني "أقوى"، وأن تحقق كل توقعاتها لهذا العام. كما تتوقع أن يستمر السوق األمريكي في النمو، وأن يستفيد مجال الخدمات الجوية في أوروبا من انخفاض التكلفة، وأن 
تصبح خدمات الطيران البرية في أوروبا أقوى بدعم من التعاقدات طويلة األجل، وتتوقع أيًضا تحقيق املزيد من التقدم في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بفضل تعاقدات وشيكة االكتمال.  

تدير جاما للطيران اسطوال يضم أكثر من ١٥٠ طائرة

مومنتم لوجيستكس ترحب بمدير إداري جديد 
سيعمل املدير اإلداري الجديد على دفع عجلة التوسع في قطاع الخدمات اللوجستية محلياً وإقليمياً

عـينت شـركـة مـومـنتم لـوجيسـتكس (مـومـنتم)، الشـركـة الـرائـدة فـي مـجال تـقديـم الخـدمـات الـلوجيسـتية كـطرف ثـالـث، تـوم نـويـالرتـس فـي مـنصب املـديـر اإلداري للشـركـة. وتـعد مـومـنتم شـركـة تـابـعة بـالـكامـل ملجـموعـة غـلفتينر أكـبر 
مشغل خاص للموانئ في العالم ومقرها اإلمارات العربية املتحدة. 

وكـان نـويـالرتـس شـغل سـابـقاً مـناصـب مـتعددة عـلى مـدار ٢٥ عـامـاً فـي مـجال إدارة سـلسة الـتوريـد فـي أسـواق مـختلفة مـنها اإلمـارات الـعربـية املتحـدة واملـملكة املتحـدة وبـلجيكا. ومـن خـالل مـنصبه الجـديـد فـي مـومـنتم، سـيعمل 
نـويـالرتـس دفـع عجـلة الـتوسـع فـي قـطاع الخـدمـات الـلوجسـتية كـطرف ثـالـث. وفـي مـا يـتماشـى مـع اسـتراتـيجية مـومـنتم لـتنويـع خـدمـاتـها املـقدمـة، فـإن الشـركـة تـطمح لـتطويـر هـويـة فـريـدة كـأحـد رواد الـقطاع فـي األسـواق الـقائـمة  

وأسواق جديدة ذات إمكانيات عالية.

توم نويالرتس، املدير اإلداري لشركة مومنتم لوجيستكس

وتـعليقاً عـلى انـضمام تـوم نـويـالرتـس إلـى مـومـنتم الـتابـعة ملجـموعـة غـلفتينر، قـال فـليمنغ دالـغارد الـرئـيس الـتنفيذي للمجـموعـة أن مـومـنتم لـوجيسـتكس قـد 
قـطعت شـوطـاً طـويـالً مـنذ إنـشائـها فـي عـام ٢٠٠٨، وقـد اسـتطاعـت الشـركـة تحـديـد مـسارات عـدة لـلنمو إذ أنـها تـتمتع بـإمـكانـية عـالـية لـتلبية طـلب مـراكـز 
سـلسلة الـتوريـد املـتزايـدة فـي مـنطقة الشـرق األوسـط وبـاقـي الـعالـم. كـما قـال أن تـوم نـويـالرتـس يجـلب خـبرة كـبيرة فـي املـجال مـما سـيمكن مـومـنتم مـن 
الـتركـيز عـلى تـعزيـز وتـوسـيع أنشـطتها الـتي بـقيت محـدودة حـتى هـذه اللحـظة بـتكميل خـدمـات تـشغيل املـوانئ ملجـموعـة غـلفتينر. كـما عـبر دالـغارد عـن 

ثقته بقدرة نويالرتس على نقل مومنتم إلى املرحلة التالية بفضل سعة خبرته في املجال. 

ومـعلقا عـلى دوره الجـديـد أكـد نـويـالرتـس أن هـذا الـوقـت رائـع ألن يـكون عـلى رأس شـركـة خـدمـات لـوجسـتية فـي الشـرق األوسـط، وذلـك فـي ضـوء تـوجـه 
املـنطقة نـحو فـتح قـطاعـاتـها والـتنويـع بـعيدا عـن الـنفط. ويـتوقـع نـويـالرتـس تـزايـدا فـي الـحاجـة لـلربـط والـسهولـة والـتبسيط فـي سـير الـعمليات فـي جـميع 
الـقطاعـات.وأشـاد نـويـالرتـس عـلى الـعامـلني فـي مـومـنتم كـونـهم املحـرك األسـاسـي لـنجاح ونـمو الشـركـة، وقـال أنـه بـمساعـدة الـفريـق أكـمل تـسعى الشـركـة 
جـاهـدة لـتوفـير حـل مـلموس يـلبي جـميع هـذه االحـتياجـات. وبـصفته املـديـر اإلداري، قـال نـويـالرتـس أنـه يـتطلع لـنقل خـدمـات مـومـنتم إلـى مـعايـير جـديـدة 

من التميز وإليجاد طرق مبتكرة ملواجهة أي تحديات قد تواجههم. 

وقـبيل انـضمامـه ملـومـنتم لـوجسـتكس شـغل نـويـالرتـس مـنصب رئـيس وحـدة الخـدمـات الـلوجيسـتية فـي شـركـة YBA Kanoo. كـما أن لـنويـالرتـس خـبرة 
تـزيـد عـن ٨ أعـوام فـي مـنطقة الشـرق األوسـط، إذ شـغل مـنصب املـديـر الـعام فـي الـفطيم لـوجسـتيكس. وقـبل ذلـك، قـام نـويـالرتـس بـشغل مـنصب الـرئـيس 
 Ahlers Logistics فـي املـملكة املتحـدة ومـنصب مـديـر عـام للخـدمـات الـلوجسـتية فـي WWL-ALS Freight Management تـنفيذي ملجـموعـة
and Maritime Services والــــتي تتخــــذ مــــن بــــلجيكا مــــقرا لــــها. وفــــي أدواره املــــتعددة عــــمل نــــويــــالرتــــس عــــلى اإلشــــراف عــــلى خــــدمــــات لــــوجســــتية 
مــتخصصة كــالــشحن وتــأجــير الــطائــرات الــخاصــة، وحــلول لــوجســتية فــي قــطاع التجــزئــة والــسيارات  لــألســواق ســريــعة الــنمو فــي آســيا وافــريــقيا ودول 

 الهالل للمشاريع شريك محدود املسؤولية في سامينا اليمستون القابضة، وقامت األخيرة وهي تابعة لسامينا كابيتال في يونيو من عام ٢٠١٤ إلى جانب 
إئتالف من املستثمرين بشراء حصة %30.6 من أسهم شركة سيراميك رأس الخيمة.  

“كريم” يكشف عن هوية وشعار جديدين لتعزيز نمو الشركة الناشئة  
الهدف من إعادة تصميم الهوية هو منح (كريم) تواجد قوي ومميز خارج التطبيق والويب

كــشفت شــركــة  “كــريــم" عــن هــويــة تــجاريــة جــديــدة احــتفاال بــعامــها الــرابــع، وتــعد شــركــة الــرائــدة فــي مــجال تــقديــم خــدمــات 
تـــوصـــيل ســـريـــعة ومـــريـــحة مـــع ســـائـــق خـــاص فـــي مـــختلف مـــدن املـــنطقة مـــن خـــالل مـــوقـــعها اإللـــكترونـــي والـــتطبيق عـــلى 
الـهواتـف املتحـركـة الـذكـية. وتهـدف إعـادة تـصميم الـهويـة لـتعزيـز الـنمو السـريـع الـذي شهـدتـه الشـركـة فـي الـسنوات األربـع 
األولــى، حــيث خــضعت الــهويــة إلعــادة تــصميم كــامــل تــتضمن إطــالق تــصميم جــديــد لــشعار الشــركــة يظهــر وجــه أخــضر 
مـــبتسم مـــع غـــمزة، كـــما يـــتضمن تـــطبيق اســـتراتـــيجية محـــدثـــة عـــلى جـــميع املـــحاور فـــي الشـــركـــة مـــن اســـتراتـــيجية  املـــنتج 

لالتصال مع الجمهور إلى التفاعل مع املجتمع مروراً بثقافة الشركة.      

وشهـدت الشـركـة الـتي تـأسسـت فـي يـولـيو عـام ٢٠١٢ نـموا وتـوسـعا سـريـعا وصـل إلـى٣٠٪ شهـريـا، مـما جـعلها الـخيار 
املـــفضل فـــي املـــنطقة. ويـــتواجـــد (كـــريـــم) فـــي ٣٢ مـــديـــنة فـــي مـــختلف أنـــحاء الشـــرق األوســـط. ووصـــل عـــدد مســـتخدمـــي 
الـــــتطبيق املسجـــــلني ألكـــــثر مـــــن ٤ مـــــاليـــــني مســـــتخدم، يخـــــدمـــــهم أكـــــثر مـــــن ٨٠ ألـــــف كـــــابـــــنت (ســـــائـــــق خـــــاص)، ويـــــدعـــــمها 
مسـتثمريـن مـثل تـليكوم فنتشـر الـسعوديـة، والـطيّار تـرافـل، وابـراج غـروب، وبـيكو كـابـتل، وامـبلس، ولـومـيا كـابـيتل، وومـضة 

كابتل. 

والهــدف مــن إعــادة تــصميم الــهويــة هــو تــقويــة تــواجــد (كــريــم) عــلى أرض الــواقــع خــارج الــتطبيق والــويــب، بــحيث يــعكس 
سهولة التقنية الرائعة املستخدمة والتغيير اإليجابي الذي تعمل الشركة على إحداثه في املنطقة. 

الهوية الجديد لـ « سيراميك رأس الخيمة »

يتلقى موقع املتجر اإللكتروني TheLuxuryCloset.com نحو نصف مليون زائر شهرياً

أعـلن تـطبيق (كـريـم) مـسؤولـيته عـن الـفيديـو الـذي انتشـر والـذي أظهـر رجـل يـقفز مـن أعـلى مـبنى بـدبـي 
ويـــقع وأظهـــرت أنـــه مـــزحـــة وجـــزء مـــن حـــملة إعـــلدة تـــصميم هـــويـــته. يـــمكن رؤيـــة الـــفيديـــو األول هـــنا وثـــم 

الفيديو الذي يكشف املزحة هنا

الهالل للمشاريع شريك محدود في ومضة كابيتال

مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل  
الهالل للمشاريع تدعم االبتكار من خالل املهرجان للعام الثالث على التوالي

عـرض مهـرجـان الـشارقـة الـسينمائـي الـدولـي لـلطفل ضـمن فـعالـيات دورتـه الـرابـعة 121 فـيلماً مـن 33 دولـة تـم اخـتيارهـا مـن بـني 425 فـيلماً مـن 59 دولـة تـنوعـت مـواضـيعها مـا بـني أفـالم قـصيرة وأفـالم 
رسوم متحركة وأفالم صامتة وأخرى روائية واستهدفت فئات عمرية مختلفة منها (تحت سبعة أعوام) و (ما بني 8 و13 عاماً) و(ما بني 14 و18 عاماً). 

ويـعتبر دعـم الهـالل لـلمشاريـع املسـتمر لهـذا املهـرجـان مـنذ ٢٠١٤ دعـماً لـالبـتكار والـفن فـي املـجتمع املحـلي لـصناعـة األفـالم املـخصصة لـألطـفال أو الـتي يـصنعها األطـفال، كـما تـتطلع الهـالل لـلمشاريـع 
من خالل هذا الدعم للمهرجان تمكني عرض أفضل أفالم األطفال الهادفة من حول العالم وتشجيع التبادل الثقافي.   

وتم عرض األفالم املشاركة في مواقع عدة بإمارة الشارقة تشمل قاعة الجواهر للمناسبات واملؤتمرات ونوفو سينما في مركز صحارى وغيرها وذلك ما بني ٢٣ و٢٨ أكتوبر ٢٠١٦. 

يــقام مهــرجــان الــشارقــة الــسينمائــي الــدولــي لــلطفل كــل عــام فــي شهــر أكــتوبــر  وهــو املهــرجــان الــسينمائــي األول  لــألطــفال فــي الــدولــة و املــنطقة، و يهــدف ملــحو األمــية اإلعــالمــية لــألطــفال والشــباب، و تــعزيــز 
مواهب و إبداعات األطفال و الشباب و عرض نتاجهم السينمائي، بما يضمن لهم الفائدة و النفع و الفرص اإلعالمية املختلفة. 

ويـعد املهـرجـان مـبادرة ملـؤسـسة فـن، وهـي مـؤسـسة تـابـعة لـحكومـة الـشارقـة تـحت رعـايـة سـمو الـشيخة جـواهـر الـقاسـمي، حـرم صـاحـب الـسمو حـاكـم الـشارقـة، الـشيخ سـلطان الـقاسـمي لـتعزيـز ودعـم الـفن 
اإلعالمي لألطفال والناشئة من الشارقة و دولة اإلمارات العربية املتحدة كصناعة األفالم، و التصوير الفوتوغرافي، و تصميم الجرافيك، و الرسوم املتحركة. 

 www.sicff.ae للمزيد من املعلومات حول املهرجان، يمكنك زيارة

بـدر جـعفر، الـرئـيس الـتنفيذي فـي الهـالل لـلمشاريـع يتحـدث عـن كـون الـشارقـة تـنفرد فـي تـوفـير فـرص مـتكافـئة لـلقطاعـني الـخاص والـعام 
في  منتدى الشارقة لالستثمار األجنبي املباشر ٢٠١٦

هــندســة أملــانــية، تــصميم ســويــدي، ابــتكار أمــريــكي، أنــاقــة إيــطالــية، «قــالقــل عــربــية»، «تــطرف إســالمــي»، 
حرب في الشرق األوسط، للمضامني أهميتها.  

تـــواجـــه مـــنطقة الشـــرق األوســـط وشـــمال إفـــريـــقيا، ســـواء بـــحق أو بـــغير حـــق، مـــشكلة تـــتعلق بـــسمعتها. هـــذه 
لــألســف ليســت مجــرد مــسألــة تــصورات، فــقد ظــل عــدم االســتقرار الــسياســي شــوكــة فــي خــصر املــنطقة مــنذ 
عـــقود مـــن الـــزمـــن. والـــيوم يـــتواصـــل الـــصراع النشـــط والـــتدهـــور االجـــتماعـــي االقـــتصادي عـــبر أرجـــاء الشـــرق 
األوسـط، مـع مـا يـنشأ عـن ذلـك مـن أزمـة إنـسانـية عـمت آثـارهـا املـنطقة وفـاضـت إلـى ضـفاف أوروبـا وأمـريـكا 

الشمالية. 

غــير أن األســباب الــتي تــدعــو إلــى الــتفاؤل ليســت بــعيدة املــنال كــما قــد تــوحــي عــناويــن األخــبار. ولــن نــذهــب 
بـعيداً، فـلتنظر مـثالً إلـى قـطاع ريـادة األعـمال املـزدهـر فـي املـنطقة. فـوفـقاً لـدراسـة حـديـثة نشـرهـا بـنك إتـش 
إس بـــي ســـي، يـــحتضن الشـــرق األوســـط أعـــلى نســـبة مـــن رواد األعـــمال تـــحت ســـن 35 ســـنة فـــي الـــعالـــم. 
صــــار قــــطاع الشــــركــــات الــــناشــــئة املــــتنامــــي فــــي املــــنطقة أعــــظم ســــند لــــنا فــــي صــــياغــــة ســــرد أكــــثر تــــوازنــــاً 
بـــخصوص الشـــرق األوســـط. ومـــع كـــل مـــنتج إبـــداعـــي يـــصدره رواد األعـــمال إلـــى الـــعالـــم، بـــإمـــكانـــهم تحـــطيم 

قطعة أخرى من حائط التوقعات املتدنية التي اكتنفت منطقتنا على مر األجيال. 

وهـذا جـزء مـن دبـلومـاسـية ريـادة األعـمال. وال نـنسى أنـه ال تـوجـد طـريـقة أشـد فـعالـية وتـأثـيراً لـتشكيل اإلدراكـات وخـلق روابـط املـودة بـني املـجتمعات عـلى تـنوعـها مـن تـبادل السـلع والخـدمـات 
ذات الــعالمــة الــتجاريــة الــتي تــترك تــأثــيراً إيــجابــياً فــي حــياة الــناس. وبــالــتالــي فــإن دبــلومــاســية ريــادة األعــمال لــديــها أيــضاً الــقدرة عــلى الــتصدي لــالتــجاهــات الــعاملــية املــتمثلة فــي مــشاعــر 

كراهية األجانب واالنعزالية املتصاعدة بتوفير قناة قوية للشبان والشابات للتعبير عن أنفسهم واالتصال من خالل شغفهم املشترك باالبتكار واإلبداع. 

عــلى الــرغــم مــن األهــمية الــعاجــلة لــتوفــير فــرص الــعمل، يــطيب لــي اعــتقاد أن هــذا مــن األســباب األســاســية وراء مــثل هــذا االلــتزام الــقوي الــذي نــراه فــي دولــة اإلمــارات تــجاه إنــشاء مــراكــز 
داعـمة للشـركـات الـناشـئة ورواد األعـمال. ومـن األمـثلة الحـديـثة عـلى ذلـك مـركـز الـشارقـة لـريـادة األعـمال املـعروف بـاسـم «شـراع» والـذي افـتتح أبـوابـه هـذا الـعام فـي الـجامـعة األمـريـكية فـي 
الـشارقـة بـغرض دعـم املـبتكريـن الشـباب ومـساعـدتـهم عـلى إخـراج أفـكارهـم إلـى الـنور. رواد األعـمال هـؤالء وغـيرهـم بـاملـاليـني فـي عـموم املـنطقة أمـامـهم فـرصـة فـريـدة مـن نـوعـها لـكي يـبرهـنوا 

- بطريقة ال يقدر عليها إنفاق مليارات الدوالرات من االستثمارات السلبية في األصول األجنبية - على أن الشرق األوسط ما زال نبعاً لإلبداع واالبتكار. 

يـمكن اقـتفاء أثـر بـعض أقـدم األمـثلة عـلى مـمارسـة الـدبـلومـاسـية إلـى تـبادل ألـواح مـن الـصلصال مـنقوش عـليها رسـائـل بـني فـراعـنة مـصر وحـكام أرض كـنعان (الجـزء الـجنوبـي مـن بـالد 
الـشام حـالـياً) األمـوريـني، إبـان الـقرن الـرابـع عشـر قـبل املـيالد. وكـلمة دبـلومـاسـية ذاتـها مشـتقة مـن كـلمة «دبـلومـا» اإلغـريـقية الـقديـمة، وهـي عـبارة عـن خـطاب تـزكـية أو وثـيقة سـلطة لـلداللـة 
عـلى هـويـة الـفرد بـصفته مـبعوثـاً لـدولـته. ورواد األعـمال فـي يـومـنا هـذا هـم دبـلومـاسـيو االقـتصاد الـعاملـي. وهـم يسـتمدون سـلطتهم، أو «دبـلومـاتـهم»، مـن إبـداع أفـكارهـم وجـودة مـنتجاتـهم 

وقوة عالماتهم التجارية ويحملون سمعة بلدهم معهم أينما ذهبوا. 

وهـذه ليسـت بـالـظاهـرة الجـديـدة كـلياً. فـقد اسـتمدت بـلدان كـثيرة مـصداقـية دولـية واحـترامـاً عـاملـياً مـن االبـتكار والـبراعـة الـفنية الـلذيـن هـما سـمة أعـظم شـركـاتـها الـوطـنية نـجاحـاً. فـعندمـا 
يـقضي أي شـخص، فـي أي مـكان فـي الـعالـم، بـعض الـوقـت فـي تـصفح جـوجـل أو نشـر الـوسـائـط عـن طـريـق آبـل أو ارتـشاف الـقهوة فـي سـتار بـكس أو ركـوب سـيارة مـع أوبـر أو الـحصول 
عــلى ســكن مــن خــالل (إيــر بــي أنــد بــي)، فهــذه ليســت مجــرد أفــعال مــن قــبيل االســتهالك الــتجاري الــعادي، بــل هــي أيــضاً تــجارب ثــقافــية دقــيقة لــكن عــميقة الــتأثــير تــعزز مــكانــة الــواليــات 

املتحدة كمصدر رائد من مصادر اإلبداع واالبتكار والفرص في نفس املستهلك. 

وفـي وطـننا اإلمـارات، نجـد أن الشـركـات الـرائـدة مـن قـبيل طـيران اإلمـارات واالتـحاد لـلطيران أضـفت بـال شـك عـلى سـمعة بـلدنـا مـضامـني الـتميز والـضيافـة واالعـتماديـة والـرؤيـة. لـكن هـناك 
شـركـات مـن عـموم طـيف عـالـم الـتجارة واألعـمال، بـما فـي ذلـك مـؤسـسات األعـمال الـصغيرة واملـتوسـطة والشـركـاء الـعائـلية والشـركـات املـدرجـة فـي الـبورصـة، قـادرة عـلى فـعل مـا هـو أكـثر مـن 
ذلـــك لـــضمان أن تـــصير دبـــلومـــاســـية ريـــادة األعـــمال الـــفعالـــة جـــزءاً ال يتجـــزأ مـــن اســـتراتـــيجيات أعـــمالـــها الـــدولـــية. واالنـــتشار الـــذي رأيـــناه مـــؤخـــراً فـــي الشـــركـــات الـــناشـــئة ورواد األعـــمال، 

وخصوصاً في اقتصادنا الرقمي الصاعد، يتيح لنا فرصة تاريخية إلنتاج املزيد من األبطال الوطنيني. 

عـبر شـبكة عـاملـية واسـعة مـن الـسفارات والـقنصليات واملـكاتـب الـدولـية، يـعمل دبـلومـاسـيو اإلمـارات بـال كـلل أو مـلل عـلى الـنهوض بـمصالـح أمـتنا وتـرسـيخ مـكانـتها فـي قـلوب الـناس وعـقولـهم 
فــي كــل أنــحاء الــعالــم. ويــنبغي أن يــعرف هــؤالء أنــهم لــيسوا بــمفردهــم فــي هــذا املــسعى. فــالــقطاع الــخاص اإلمــاراتــي لــديــه دور فــريــد يــلعبه فــي خــلق فــهم عــاملــي أكــبر ملــنطقتنا وطــابــعها 

وقدراتها من خالل جودة منتجاتنا وقوة أفكارنا. جميعنا أمامنا فرصة عظيمة، وتقع على عاتقنا مسؤولية جسيمة في آن واحد، لحمل هذه الراية. 

نشر هذا املقال في الخليج اإلقتصادي بتاريخ ٢٥ أكتوبر ٢٠١٦ 

في سعيه نحو رفع مستوى الوعي حول التحديات التي يواجهها سوق العمل والفرص املتاحة، يكتب بدر جعفر، الرئيس التنفيذي في الهالل للمشاريع، في مدونته 
الخاصة حول مواضيع ذات صلة بريادة األعمال والحوكمة املؤسسية الرشيدة واالستدامة املؤسسية والنساء في العمل وسياسات الطاقة الذكية. لالطالع على املدونة، قم 

  www.badrjafar.com بزيارة

مجلة هارفارد بيزنس ريفيو بالعربية 
ثالث طرق لالستفادة من الدورات املفتوحة عبر اإلنترنت لتطوير مسارك 

Club GCC %30 وبلومبرج 
الرئیس التنفیذي في الھالل للمشاریع یتحدث عن دور المرأة في قطاع العمل في المنطقة 

 النشرة الدورية
 العدد السادس عشر: أكتوبر ٢٠١٦

  

األخبار التشغيلية
الهالل للمشاريع - مومينتم لوجيستكس - جاما للطيران 

الهالل للمشاريع تنشر تقرير االستدامة والتقرير السنوي لعام ٢٠١٥ 
يتناول التقريرين التقدم املحرز والتطلعات املستقبلية

يــسعدنــا فــي الهــالل لــلمشاريــع أن نــشاركــكم تــقريــريــنا الــسنويــني وهــما تــقريــر االســتدامــة بــعنوان (أســس الــعمل) والــتقريــر الــسنوي املــوســسي بــعنوان (فــن األداء) لــعام ٢٠١٥، وذلــك إيــمانــاً مــنا بــأهــمية الــتواصــل املــفتوح 
والشفافية مع جميع أصحاب املصلحة في تعزيز النمو الشمولي وااللحوكمة املوسسية الرشيدة واملمارسات املسؤولة في العمل. 

يســتعرض تــقريــر االســتدامــة الــتقدم الــذي أحــرزنــاه فــي عــام ٢٠١٥ فــي تــنفيذ خــارطــة طــريــق االســتدامــة الــتي وضــعناهــا ألنــفسنا، والــتي تهــدف إلــى تــوحــيد الــركــائــز األربــعة ألدائــنا فــي إطــار رؤيــتنا األســاســية (تــمكني نــمو 
مسـتدام) وهـي: تـمكني الـعمل األخـالقـي، وتـمكني مـجتمع أقـوى، وتـمكني املـواهـب، وتـمكني اإلشـراف الـبيئي. ويُـعد هـذا الـتقريـر بـمثابـة إفـادة سـنويـة بـشأن الـتقدم املحـَرز عـلى صـعيد الـتزامـنا بـاملـبادئ العشـر لـالتـفاق الـعاملـي 

لألمم املتحدة والذي إنضممنا إليه عام ٢٠١٣. 

 أمـا فـي الـتقريـر الـسنوي (فـن األداء) سـتجدون مـعلومـات عـن أنشـطة أعـمالـنا وأدائـنا وتـطلعاتـنا املسـتقبلية للشـركـات الـعامـلة تـحت مـظلة الهـالل لـلمشاريـع، والسـتثماراتـنا االسـتراتـيجية، ولـوحـدة حـاضـنة األعـمال الـناشـئة 
واملوجودة داخل الشركة. كما نقوم في هذا التقرير بالتعبير عن مفهومنا حول النجاح إلى ما هو أبعد من التعريف التقليدي له، وبالتحدث عن ما يدفعنا كمؤسسة نحو تحقيق ذلك. 

نتمنى أن يلقى هذا اهتمامكم و نتطلع إلى زيادة تفعيل مشاركة أصحاب املصلحة في مسيرتنا نحو املستقبل.

موقع التسوق اإللكتروني TheLuxuryCloset.com يحصد 7.8 ماليني دوالر في دورة تمويل ثانية  
وصلت قاعدة األعضاء إلى أكثر ٣٠٠ ألف منذ إطالق املوقع في ٢٠١١  

الهالل للمشاريع شريك محدود في ومضة كابيتال

املواطنة املؤسسية 

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

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

الفعاليات

الهالل للمشاريع هي شركة تابعة ومملوكة بالكامل ملجموعة الهالل

الهالل للمشاريع | ص.ب ٢٢٢٢ | الشارقة، اإلمارات العربية املتحدة
هاتف: ٠٠٩٧١  ٦٥٥٤٧٢٢٢ | فاكس: ٠٠٩٧١٦٥٥٤٧٨٨٨
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 تمتلك الهالل للمشاريع ٥٠٪ من الشركة مع حق اإلدارة
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