
 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.

تقرير الهالل للمشاريع حول قطاع البنية التحتية في الخليج 
دول منطقة الخليج تواصل العمل قدماً على خططها الرئيسية لتوسعة مشاريع البنية التحتية 

	
دبي تعتمد مشروع توسعة "مطار آل مكتوم الدولي" باستثمار بقيمة 32 مليار دوالر
مـن املخـطط املـباشـرة بـعملية تـوسـعة "مـطار آل مـكتوم الـدولي" في "دبي وورلـد سـنترال" بـقيمة 32 مـليار دوالر، مع تـوّقع بـدء عـمليات الـبناء مع نـهايـة الـعام الـحالي، بحسـب 
مـا أشـارت إـليه "جـلف نـيوز". وكـان قـد بـدأ "دبي وورـلد سـنترال" بـاسـتقبال طـائـرات نـقل اـلركـاب اـلتجاريـة في أكـتوبـر املـاضي، بـسعة مـبدئـية تـراوحـت بـني 5 و7 مـاليـني 
مـسافـر. وقـد شهـد "دبي وورلـد سـنترال" زيـادة مـلحوظـة وقـويـة في عـدد الـناقـالت بـما فـيها "الخـطوط الـجويـة الـقطريـة" و"طـيران الخـليج". وسـتستغرق املـرحـلة األولى 
مــا بــني 6 إلى 8 ســنوات الســتكمال عــملية الــبناء، مــما ســيرفع الــطاقــة االســتيعابــية لــلمطار إلى 120 مــليون مــسافــر ســنويــاً. وتــمتد املــرحــلة األولى مــن عــملية الــتوســعة 

	
املعتمدة على مساحة تزيد عن 56 كيلومتر مربّع، وستشمل تشييد مبنيني تابعني، والقدرة على استيعاب 100 طائرة "إيرباص" A380 في وقت واحد. 
	
قطر تخّصص مبلغ 140 مليار دوالر ملشاريع تنمية وتطوير البنية التحتية

خـصصت دوـلة قـطر أكـثر مـن 140 مـليار دوالر ملـشاريع تـنمية البنى اـلتحتية، التي تـشمل شـبكة واسـعة مـن وسـائـل اـلنقل بـما فـيها اـلسكك الحـديـديـة واـلطرقـات، خـالل اـلسنوات 
الخــمس املــقبلة، بحســب مــا أعــرب عــنه مــعالي جــاســم ســيف أحــمد الســليطي، وزيــر املــواصــالت والــنقل الــقطري في تــصريــحات أدلى بــها ملــوقع "ذا بــينينسوال قــطر". 
وقـــال مـــعالـــيه في هـــذا الـــسياق: "حـــّلت قـــطر في املـــرتـــبة األولى مـــن حـــيث مـــشاريع الـــتنمية في مـــنطقة دول مجـــلس الـــتعاون الخـــليجي، مع اعـــتماد بـــاقـــة مـــن املـــشاريع 
املـخصصة ـلبطوـلة كـأس اـلعاـلم ـلكرة اـلقدم 2022، وانـسجامـاً مع رؤيـة قـطر اـلوطـنية 2030. وقـد خـصصت اـلدوـلة مـا يـزيـد عـن 140 مـليار دوالر ـلبناء شـبكة مـواصـالت، 
فــضاًل عــن غــيرهــا مــن املــشاريع الــتنمويــة خــالل الــسنوات الخــمس الــقادمــة". ومــن بــني أبــرز مــشاريع البنى الــتحتية الــرئــيسية الــجاريــة حــالــياً في الــدولــة نــذكــر مشــروع 
مــترو الــدوحــة ومشــروع املــيناء الجــديــد، الــذي يــعّد أكــبر مشــروع على اإلطــالق في مــنطقة الشــرق األوســط. ومــؤخــراً، تــم افــتتاح املــنشآت املــوسّــــــعة الجــديــدة في "مــطار 
حــمد الــدولي" الــذي شهــد زيــادة في عــدد املــسافــريــن بنســبة 11.36% في شهــر يــولــيو، مــقارنــة بــعدد املــسافــريــن عــبر "مــطار الــدوحــة الــدولي" خــالل الــفترة ذاتــها مــن 

	
العام املاضي. 
	
اململكة العربية السعودية تجري دراسة جدوى اقتصادية لبناء خط سكك حديدية سريع

قــامــت املــؤســسة الــعامــة للخــطوط الحــديــديــة في املــملكة الــعربــية الــسعوديــة بــتعيني ائــتالف شــركــات اســتشاريــة إســبانــية بــقيادة شــركــة "كــونســلترانــس" إلجــراء دراســة جــدوى 
اقـتصاديـة لـبناء خـّط سـكك حـديـديـة سـريع يـربـط بـني الـدمـام والـريـاض، وذلـك بحسـب "مـيد". وتـشمل الـدراسـة التي تـتواصـل لـ 10 شـهور تـقييم الجـدوى االقـتصاديـة 
لــلسكة الحــديــديــة التي تــمتد بــطول 480 كــيلومــتر وتــربــط بــني املــديــنتني مــروراً بــمديــنة الــهفوف. ومــن خــالل زيــادة ســرعــة الــقطارات بــني الــعاصــمة الــسعوديــة والــدمــام مــن 
	
180 كيلومتر في الساعة إلى 300 كيلومتر في الساعة، تهدف املؤسسة العامة للخطوط الحديدية إلى خفض مدة الرحلة من 4 ساعات ونصف، إلى 3 ساعات. 

	
الكويت تحّدد شهر نوفمبر املقبل كموعد نهائي لتشييد املبنى 2 من "مطار الكويت الدولي"
حـددت وزارة األشـغال الـعامـة الـكويـتية الـثاني مـن نـوفـمبر املـقبل كـموعـد نـهائي لـعقد تـشييد املبنى 2 في "مـطار الـكويـت الـدولي" بـقيمة تبلغ 3.2 مـليار دوالر. وسـيزيـد املبنى 
الجـديـد مـن الـطاقـة االسـتيعابـية لـلمطار مـن 6 مـاليـني مـسافـر إلى 13 مـليون مـسافـر سـنويـاً. وسـيحتوي املبنى على الـبوابـات ذوات األرقـام مـن 30 إلى 51، بـاإلضـافـة 
الى فـــندق ملـــسافـــري الـــترانـــزيـــت، وصـــاالت لـــكبار الـــشخصيات ولـــركـــاب الـــدرجـــة األولى، ومـــواقـــف لـــلسيارات تســـتوعـــب 4500 ســـيارة، وذلـــك بحســـب مـــا أوردتـــه "مـــيد". 
ويسعى املشــروع لــلحصول على املــعيار الــذهــبي ضــمن مــعايــير الــريــادة في الــطاقــة والــتصميم البيئي "لــيد"، حــيث يهــدف إلى أن يــكون أول مبنى ركــاب في الــعالــم 
	
يستوفي شروط هذا املستوى من االعتماد البيئي. ومن املتوّقع أن يصل حجم االستثمار اإلجمالي في تطوير "مطار الكويت الدولي" إلى 6 مليارات دوالر.   

	
عجمان توافق على اعتماد خطط مشروع "مطار عجمان الدولي" بتكلفة 1.2 مليار دوالر
أعــتمّد ســمو الشيخ عــمار بــن حــميد النعيمي، ولي عهــد إمــارة عجــمان، الخــطط والــتصامــيم الــنهائــية ملشــروع "مــطار عجــمان الــدولي" الجــديــد بــتكلفة 1.2 مــليار دوالر، وذلــك 
بحســب مــا أوردتــه وكــالــة أنــباء اإلمــارات "وام". وســيتم تــشييد املــطار على مــساحــة تبلغ 6 مــاليــني مــتر مــربّع في مــنطقة املــنامــة، ومــن املــتوّقع أن يــدخــل حــيز الــتشغيل 

	
بحلول العام 2018. ويتضمن املشروع صاالت للمسافرين القادمني واملغادرين، وحظائر للطائرات، ومنشآت ملناولة البضائع والشحنات. 
ومـن املـتوّقع أن يسـتوعـب املـطار الجـديـد نـحو مـليون مـسافـر سـنويـاً عـند اسـتكماـله، وسيسـتهدف اـلناقـالت االقـتصاديـة وعـمليات اـلشحن، بـاعـتماد خـطط السـتالم 400 أـلف طـن 
مـــن الـــشحنات في الـــعام كحـــد أدنى. ومـــن املـــرّجح أن تـــصل نســـبة حـــركـــة الـــبضائع والـــشحنات إلى مـــا يـــزيـــد عـــن 60% مـــن عـــمليات املـــطار. ويُـــشار إلى أن اإلمـــارة 
سـتخصص 40% مـن مـيزانـيتها لـلعام 2014 ملـضاعـفة الـعمل على هـذا املشـروع الجـديـد، فـضاًل عـن املـشاريع االقـتصاديـة واالجـتماعـية. ومـن املـقّرر أن يـدعـم املـطار 

	
الجديد الخطط املستقبلية لإلمارة ويحفّز قطاعي االقتصاد والسياحة فيها.    
	
مطار الجبيل في اململكة العربية السعودية يستقبل أول رحلة ركاب 

 حطّت أول طائرة ركاب في مطار الجبيل باململكة العربية السعودية في شهر سبتمبر. يقع هذا املطار في منطقة الجبيل الصناعية، التي تتخذ منها عدة شركات
 رائدة في مجال البتروكيماويات مقراً لها. تم تشييد املطار في بادئ األمر ألغراض الطيران الخاص، ولكنه بدأ يستقبل اآلن طائرات الركاب من الجبيل ورأس

 الخير واملدن املجاورة. وبحسب ما ذكرته "عرب نيوز"، يستوعب املطار أكثر من 500 ألف مسافر. وقد أعرب املوظفون وأصحاب الشركات عن تفاؤلهم بأن املطار

	سيعزز من الدعم املوّجه لقطاع الطيران املتنامي، وسيرفد قطاع السياحة والقطاعات املحورية األخرى من االقتصاد الوطني.

 ينشر تقرير الهالل للمشاريع حول البنية التحتية شهريا باللغة اإلنجليزية في صحيفة القبس وباللغة العربية في صحيفة الحياة

!
!

!
 على الرغم من شهرتها بأنها العاصمة الثقافية للعالم العربي، تمتلك

 الشارقة أيضا إحدى محطات الحاويات األكثر فعالية في منطقة الشرق
 األوسط والتي تمثل بوابة مثالية لشحنات التصدير واالستيراد، ويتم

 تشغيلها من قبل واحدة من شركات إدارة املوانئ والخدمات اللوجستية
 الرائدة على مستوى العالم وهي شركة غلفتينر. لقد كللت أعمال غلفتينر

 بالنجاح طوال تاريخها الذي يتمد على مدار ٣٧ عاما من العمل في
 محطة حاويات الشارقة فقد تمكنت الشركة من الحفاظ على أداء متميز

 وكذلك إجراء التحسني والتطوير بصورة ثابتة، األمر الذي أهلها
 للحصول على عدد من الجوائز ومكنها من تحقيق نمو بنسبة ١٤٪ في
 أحجام الحاويات مقارنة بالعام املاضي وذلك خالل الستة أشهر األولى

 (من يناير حتى يونيو) من عام ٢٠١٤.

 إلى جانب اتصاالتها املباشرة في منطقة الخليج وآسيا وأوروبا
 واألمريكتني، يرجع الفضل في هذا النمو بصورة أساسية إلى الطريق

 التجاري بني اإلمارات العربية املتحدة وشرق أفريقيا من محطة حاويات
 الشارقة باإلضافة إلى تطوير مشاريع جديدة في إمارة الشارقة . وكذلك

 تم تطوير اإلجراءات الجمركية من خالل قيام محطة حاويات الشارقة
 بإطالق نظام تقديم الطلبات عبر اإلنترنت الجديد لضمان سالسة
 وفعالية عملية تبادل املعلومات بني دائرة موانئ الشارقة والجمارك

 وغلفتينر. تفخر محطة حاويات الشارقة  أيضا باستقبال ٢٠ وكيل جديد
 والذين سيستفيدون من النظام الجديد ألول مرة.

 غلفتينر هي إحدى الشركات التابعة للهالل للمشاريع

  غلفتينر تحقق نمواً بنسبة ١٤٪  مقارنة بالعام املاضي
  “بفضل الطريق التجاري بني اإلمارات العربية املتحدة وشرق أفريقيا”

 جاما للطيران تضيف  طائرة (كينج آير ٣٥٠ سي) متعددة األدوار إلى أسطول طائراتها
 “خيار متنوع يسمح باالستخدام املؤسسي والخدمي”

!
مـن مـنطلق سـعيها وراء تـلبية احـتياجـات قـاعـدة عـمالئـها الـحالـيني واملسـتقبليني، قـامـت جـامـا لـلطيران مـؤخـرا بـتوسيع 
نـطاق أسـطول طـائـراتـها مـن خـالل إضـافـة طـائـرة بـيتشكرافـت كينج آيـر ٣٥٠ سي، والتي يـمكن اسـتخدامـها مـن قـبل 
املـــؤســـسات وكـــذلـــك لـــتلبية االحـــتياجـــات الخـــدمـــية. إن هـــذه الـــطائـــرة املـــتعددة األدوار لـــن تـــقوم بـــرحـــالت مـــنتظمة إلى 
أوروبــا بــل ســيكون لــديــها الــقدرة أيــضا على الــعمل ألغــراض الــطوارئ الــطبية نــيابــة عــن خــدمــات اإلســعاف الــطائــر 

االسكتلندية. 

تـمثل هـذه اإلضـافـة أهـمية كـبيرة أيـضا نـظرا ألن جـامـا لـلطيران سـوف تـتولى مـسؤولـية صـيانـتها مـن خـالل قـطاعـات 
الهندسة والصيانة لديها بحيث تضمن استيفاء معايير السالمة وتجنب الحاجة إلصالح الطائرات.  

سـوف تـنضم طـائـرة كينج آيـر ٣٥٠ سي إلى أسـطول طـائـرات الشـركـة في املـملكة املتحـدة والـذي يشـتمل حـالـيا على 
طائرات تشالينجر ٦٠٤، وغلفستريم جي٥٥٠، وهوكر ١٠٠٠، وليرجيت ٤٥، وليغاسي ٦٠٠. 

 جاما للطيران هي إحدى الشركات التابعة للهالل للمشاريع

!
!

  مؤسسة شيري بلير للمرأة 
 “االرتقاء برائدات األعمال العربيات”

 تمأل روح التفاؤل عالم ريادة األعمال طوال الوقت خصوصاً في العالم العربي. وبحسب العروض البراقة والعديد من املحادثات الشبيهة
 بمحادثات "تيد" في هذه الصناعة، يعتبر االبتكار هو الحل ملشاكل املنطقة، التي ستكثر فيها النشاطات وستتلقى دعًما كاماًل من الحكومة
 والقطاع الخاص. ولكن األمل املنطقي واملدروس فياملستقبل هو شيء، والتفاؤل األعمى هو  شيء آخر ال يثير سوى املزيد من الغموض.

 ولهذا السبب كان من دواعي سرورنا االستماع إلى بدر جعفر يعرض رؤيته الواضحة ملشاكل املنطقة في ما يختص بإدارة األعمال، فضاًل
 عن الخطوات امللموسة التي تتخذها "مبادرة بيرل” وهي املؤسسة التي أطلقها بدر جعفر ملواجهة هذه املشاكل.

 خطر تدمير القيمة

 قال لـ”ومضة": إننا كمنطقة "ال نفعل ما يجب علينا فعله وما يمكننا أن نفعله" لدفع األعمال قدماً بطريقة مستدامة.

 الوضع خطير نظراً إلى توقعات املستقبل املنظور، فـ"في السنوات العشرة املقبلة نتوقع انتقال شركات وأمالك بقيمة
 تريليون دوالر (حيث أن أكثر من ٩٠٪ من الناتج املحلي اإلجمالي غير النفطي في الدول العربية في أيادي شركات

 عائلية) من جيل آلخر... وهذا االنتقال هو ما يمكن أن يدّمر قيمتها، مع األخذ بعني االعتبار أنه لن يصمد بعد الجيل الثالث إال ٣٠٪ من الشركات العائلية.”

 قد يكون العالم العربي هشاً بشكل خاص أمام هذا النوع من تدمير القيمة بسبب العمر اليافع النسبي للشركات في املنطقة. وملواجهة هذه الهشاشة، قام جعفر -العضو املنتدب للشركة
 القابضة املتعددة الجنسيات “مجموعة الهالل” والشركات التابعة لها “نفط الهالل” و”الهالل للمشاريع”، والتي يقع مقرها في اإلمارات العربية املتحدة والتي أسسها والده حميد ضياء جعفر
 في أوائل سبعينيات القرن املاضي- بتأسيس "مبادرة بيرل" عام ٢٠١٠ بالشراكة مع مكتب األمم املتحدة للشراكات. ومهمة املبادرة هي تشجيع ثقافة الحوكمة املؤسسية املسؤولة في املنطقة

 والتي يعتقد جعفر أنها لن تتمكن فقط من تخفف أثر دورة تدمير القيمة بل أيضاً مساعدة شركات املنطقة على أن تصبح "أكثر نجاحاً وربحية.”

 في هذا السياق يقول جعفر : ”في بعض دول منطقة الشرق األوسط، إن الطريقة األسهل لإلبقاء على إقامة األعمال والحفاظ على استمراريتها هي الرشوة". ولكن بالنسبة للشركات اإلقليمية
 التي أسست نفسها في هذه البيئة القاسية في فترة نصف القرن األخيرة، فإن خلق ثقافة من الشفافية واملساءلة ـ التي يصفها جعفر بـ"الحوكمة املؤسسية الجيدة" ـ يمكن أن تكون عملية

 معقدة ملساعدة القادة على عبور األنظمة املشبعة بالفساد والتآمر.

 التركيز على رواد األعمال والشركات الصغيرة واملتوسطة

 إن الشركات الكبرى والقائمة على أسس جيدة، كانت محط تركيز مبادرة بيرل خالل سنواتها األولى، بحسب جعفر. ولكن في األشهر القليلة املاضية اتخذ الفريق القرار بـ"خوض برامج تطوير
   محددة تستهدف الشركات الصغيرة واملتوسطة ورواد األعمال" للسماح لهم بدخول عالم األعمال وتحقيق فرصة إقامة شركات وتنميتها بأنظمة إدارة مستدامة.

 تعتبر عملية نشر ممارسات اإلدارة الجيدة للشركات بني رواد األعمال عملية مباشرة وأكثر سهولة حيث إنهم لم تتاح لهم فرصة االعتماد على املمارسات غير املستدامة. ويشدد جعفر أن "الوقاية
  خير من العالج" في وصف تحّول مبادرة بيرل.

 سيتضمن برنامج رواد األعمال عملية التعليم حول اإلدارة املستدامة الخاصة بكل صناعة فضاًل عن التعريف بثقافة ريادة األعمال بشكل عام ال سيما تخليص املعامالت "لحماية رواد األعمال
   أنفسهم وأصحاب املصلحة لديهم" باإلضافة إلى أفضل ممارسات التوعية العامة.

 غير أن فريق مبادرة بيرل يستهدف من يعتبرهم رواد األعمال املبتدئني أي الطالب الذين ال يزالون في الجامعة. ومسابقة بيرل إلعداد دراسات حالة التي أطلقت العام املاضي في
 السعودية، شارك فيها طالب السنة الثانية إدارة أعمال من ١٢ جامعة في اململكة للتعرف على شركات في محاولة لتقديم دراسات حالة بناء على تجارب إيجابية حول ممارسات مكافحة

  الفساد. وأفضل ثالثة فرق (اختيرت من بني ١٤٠٠ دراسة حالة) حصلت على جائزة من اختيارها. (اختار كل من الفرق قضاء فترة تدريب داخلية في اإلمارات).

 وهذا العام، أطلق البرنامج ذاته في اإلمارات حيث شاركت فيه ١١ جامعة. والفريق الرابح من الجامعة األميركية في الشارقة سيشارك في ندوة جامعة كامبردج حول الجرائم    
 االقتصادية في اململكة املتحدة الشهر املقبل. وفي السنوات املقبلة، سوف تقوم مبادرة بيرل بعقد البرنامج في كافة دول مجلس التعاون الخليجي.

 التعزيز اإليجابي والعناية الخاصة

 ال يظهر البرنامج للطالب املمارسات اإلدارية الجيدة للشركات فقط بل يقدم تعزيزا ودعما إيجابيا للشركات نفسها. ويشدد جعفر أنه "نظراً إلى أن مجتمعنا يقوم على العالقات، فإنه ال
 جدوى من الفضح والتشهير، بل إن الحث اإليجابي أفضل بحيث يتم إلقاء الضوء على األمور الجيدة التي تجري في الشركة ومن خالل رفع مستوى الوعي بني النظراء، يرغب اآلخرين

 في البروز وقول 'نحن أيضاً”

 .وترسيخ ممارسات األعمال املسؤولة لدى الطالب شيء جيّد بحد ذاته، ولكن مبادرة بيرل لم تتخّل عن شركات املنطقة التي تتمتع بمسؤولية أكبر في عملياتها ووسائل جمع اإليرادات

 وماذا يحصل حني تكون مكافحة الفساد مثبطة للعزيمة؟ يجيب جعفر "ال يمكنك أن تطبق مقاربة مماثلة على هذا النوع من املمارسات". فمبادرة بيرل تتعامل مع كل شركة ببرنامج
 يالئمها ليس فقط بناء على نوع العمل الذي تقوم به بل أيضاً بناء على "الوقائع الثقافية واالجتماعية على األرض. أنت تحتاج ألن تكون وثيق الصلة ثقافياً في طريقة تطبيق هذه

 املمارسات.

 رغم التحديات التي تواجهها املنطقة، يبدو تفاؤل جعفر مدروساً تماماً كما هي شركته. ويقول "هناك إمكانيات كبيرة وفرص أكبر ليكون هناك تأثير إيجابي فيما يتعلق بالتهديد الوشيك
  الذي تواجهه شركتك. إن الحوكمة الجيدة ليست خيارا بل هي عنصر أساسي

 حوار صحافي مع ستيفاني تيلور من موقع ومضة بتاريخ ١٧ أغسطس ٢٠١٤.

!
 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  

 ماذا تخبئ لنا السنوات العشرة املقبلة
 “حوار بدر جعفر مع موقع ومضة”

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

 أعلنت الهالل للمشاريع عن رعايتها ملهرجان الشارقة السينمائي
 الدولي للطفل مؤكدة بذلك على التزامها تجاه تعزيز التعليم من خالل

 الفنون. ويعد هذا املهرجان أول مهرجان سينمائي لألطفال في املنطقة
 والذي تنظمه مؤسسة الفن اإلعالمي لألطفال والناشئة “فن” وهي

 مبادرة تابعة لحكومة الشارقة تم تأسيسها تحت رعاية صاحبة السمو
 الشيخة جواهر القاسمي، حرم صاحب السمو حاكم الشارقة. وقد

 شاركت نرمني منصور، مدير املواطنة املؤسسية لدى الهالل للمشاريع،
 ضمن مجموعة من الرعاة في االحتفال بإطالق املبادرة، وقد قامت
 بإلقاء الضوء على قوة الفنون اإلبداعية وقدرتها على تغيير املفاهيم
 والتأثير إيجابا على حياة شبابنا من خالل إطالعهم على ثقافات

 وتقاليد وفنون جديدة على املستوى الدولي وإيجاد تصورات جديدة ملا
 يمكن أن يحققوه في املستقبل. يعد املهرجان أيضا منصة قوية

 لالحتفاء باملواهب املحلية لصناع األفالم والفنانني القادرين على عرض
 ثاقفتنا اإلقليمية. وسوف يتم عرض أفالم املهرجان للسنة الثانية في ثالثة
 مواقع في الشارقة وتستهدف ثالث مجموعات عمرية مختلفة؛ لألطفال دون

 سن السابعة واألطفال بني ٨ و١٣ عاما واملراهقني بني ١٤ و١٨ عاماً. سوف يستضيف املهرجان أيضا مسابقة ألفضل خمسة أفالم تشتمل على أفضل فيلم روائي طويل، وأفضل فيلم رسوم
 متحركة، وأفضل فيلم إماراتي، وأفضل فيلم قصير وأفضل فيلم صنع بواسطة األطفال. ملزيد من املعلومات حول املهرجان يرجى الضغط هنا.

 من خالل رؤيتها الريادية ودعم مستثمريها، ومن
 بينهم صندوق سراج فلسطني، تمكنت ويب طب

 خالل بضعة أعوام من أن تحتل مكانة بني أفضل
 البوابات العربية الرائدة على مستوى العالم والتي
 تقدم الرعاية الصحية لقاعدة أكبر من الجماهير
 عبر شبكة اإلنترنت. ومن بني املشاريع الرئيسية
 التي أنجزتها ويب طب مؤخرا كان استكمالها

 لجولة استثمار ثالثة بقيمة ٣.٢ مليون دوالر. كما أعلنت أن تنزيل تطبيقها ألجهزة املحمول تجاوز ١٠٠٠٠٠ خالل شهر واحد من تاريخ
 إطالقه. يعد هذا التطبيق مكمال لدليل األطباء الضخم املتوفر للمرضى املتحدثني باللغة العربية ممن يبحثون عن أطباء بناء على موقعهم.

 وقد حظت بوابة ويب طب على اهتمام شركات األدوية وشركات الرعاية الصحية التي تعلن عن خدماتها ومنتجاتها عبر املوقع، األمر
 الذي يوفر الدعم املالي اإلضافي الالزم لتوسعة أعمال املوقع.

 انعكس نجاح بوابة ويب طب أيضا على التوسع التشغيلي. فإلى جانب انتشار مكاتبها في األردن وفلسطني، تخطط الشركة أيضا
      الفتتاح فرع في دبي خالل هذا العام لقاعدة موظفيها املتنامية كما تخطط لتطوير املنتجات والخدمات التي تقدمها.

نعمل في العديد من القطاعات الرئيسية لالقتصاد العاملي
   األخبار الشهرية
األخبار التشغيلية - األسهم الخاصة - املواطنة املؤسسية - الرؤية املؤسسية العدد الثاني: يوليو 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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  تي في إم كابيتال هيلثكير بارتنرز - صندوق سراج فلسطني
 األسهم الخاصة

على الرغم من مواصلة عياداتها في الظهور في مختلف أنحاء العالم وعرض نطاق من 
عالجات الخصوبة، لم تؤثر املنافسة املتزايدة على أداء أفضل عيادات زراعة األنابيب على 
مستوى العالم وهي بورن هول إنترناشيونال ولم تمنعها من تحقيق رقم قياسي جديد في 

هذا املجال. 

فمن خالل دعم مستثمريها، احتفت تي في إم كابيتال هيلثكير بارتنرز، وهي ذراع 
الشركة في اإلمارات العربية املتحدة، بعدة أعوام من النجاح كما شهدت تفوقا 

كبيرا على منافسيها على مستوى العالم. في مستهل شهر سبتمبر، أعلنت عيادة 
بورن هول في دبي عن زيادة كبيرة في معدالت الحمل والذي قدر معدل نجاحه 
بنسبة ٦٠٪ بالنسبة ملرضاها مقارنة بنتائج العام املاضي، كما تمكنت من تحقيق 
أعلى معدالتها في الفترة من مايو حتى يوليو من العام الجاري بنسبة ٦٨٪ في 
الحمل السريري. وقد تجاوزت هذه األرقام أيضا املعدالت الوطنية التي وضعتها 
اململكة املتحدة والتي تبلغ ٤٦.٧٪، األمر الذي يؤكد على مكانة العيادة كأحد 

القادة العامليني في مجال أطفال األنابيب.  

إلى جانب استخدامها ألحدث الوسائل التكنولوجية، ترجع هذه املعدالت املذهلة 
التي حققتها بورن هول إلى األطباء واملختصني في علم األجنة باإلضافة إلى 
مجموعة من بروتوكوالت العالج لكي يتم اتباعها من قبل كل من املرضى. 

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

!
“مع تطور بيئة األعمال في دول مجلس التعاون الخليجي لتصبح سوق عاملي، فإننا نتمتع بميزة البدء املتأخر، حيث أصبحت لدينا القدرة على دراسة أخطاء الدول األخرى والدروس املستفادة منها 

ومن ثم ضمان عدم الوقوع في نفس األخطاء.” 

“إن ٨٠٪ من شركات دول مجلس التعاون الخليجي هي إما شركات تملكها أو تسيطر عليها العائالت، األمر الذي يشير إلى أن هذه الشركات لها تأثير قوي على اقتصادنا اإلقليمي. سوف تشهد 
الشركات العائلية تغيرات هامة خالل خمسة أو عشرة أعوام، وقد حان الوقت الغتنام هذه الفرصة لتنفيذ وترسيخ أفضل املمارسات واملفاهيم. ونحن في الهالل للمشاريع نهدف إلى ضمان تطبيق 

املساءلة واملمارسات األخالقية وأفضل املمارسات في كافة شركات مجموعتنا.” 

!
تعد الفعالية املقامة في الجامعة األمريكية في الشارقة مثاال على جهود مبادرة بيرل املستمرة في رعاية ودعم تطبيق الحوكمة املؤسسية في دول مجلس التعاون الخليجي حيث تحرص بصفة دائمة 

على استضافة اجتماعات مائدة مستديرة تضم مجموعة من كبار الخبراء، ومشاركة قادة املؤسسات والجمهور ملناقشة املعوقات والفرص وقصص النجاح. 

 الهالل للمشاريع هي عضو مؤسس في مبادرة بيرل وتلعب دورا فاعال في حث القطاع الخاص وأصحاب املصلحة اآلخرين في دول مجلس التعاون الخليجي على تبني
! مبادئ الشفافية واملساءلة املؤسسية وأفضل ممارسات األعمال.

لقد مر عام واحد على التزام الهالل للمشاريع بشراكتها مع مؤسسة التعليم من أجل التوظيف كراع مؤسس في اإلمارات العربية املتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي بهدف تعزيز عملية 
توظيف الشباب في املنطقة.  

!
وعلى الرغم من أن الهالل للمشاريع توجه جهودها بصفة أساسية نحو تقديم التوجيه االستراتيجي والدعم للمؤسسة وممثليها في اإلمارات العربية املتحدة، أجرت الشركة مؤخرا محادثات حول 

القدرة املحتملة ملؤسسة التعليم من أجل التوظيف على تقديم خدمات تدريب وموارد بشرية لشركات مجموعة الهالل أيضا والتي ستستمر خالل الفترة املتبقية من عام ٢٠١٤.  

!
إلى جانب شراكتها املستمرة مع الهالل للمشاريع، اتخذت مؤسسة التعليم من أجل التوظيف عدة خطوات لتوسيع تواجدها في اإلمارات العربية املتحدة. فبعد قيامها بتنفيذ استراتيجية الختراق 
سوق اإلمارات، نجحت مؤسسة التعليم من أجل التوظيف في إطالق مجاالت ذات أولوية بالنسبة للمنطقة، كما أنهت الهكيل القانوني الخاص باإلمارات العربية املتحدة وقامت بتوسيع نطاق 
مجلس إدارتها املؤسس، فضال عن تحديد خيارات البرامج املحلية ووضع قائمة من الشركاء املحليني املحتملني والشركات متعددة الجنسيات. ملزيد من املعلومات حول مؤسسة التعليم من أجل 

التوظيف، يرجى زيارة املوقع: 

من منطلق كونها راعية لريادة األعمال والقيادة النسائية، 
تشرفت الهالل للمشاريع بعقد شراكة مع مؤسسة شيري 
بلير للمرأة بشأن برنامجها الذي يحمل عنوان “إرشاد املرأة 
في مجال األعمال” في وقت سابق هذا العام، من خالل 
تقديم الخبرات املهنية والتوجيه للنساء في الشرق األوسط 
والالتي تبحثن عن املساعدة لبدء وتنمية أعمال خاصة بهن.  

!
منذ إطالق البرنامج في مايو من هذا العام، تمكنت خمس 
مرشدات من الهالل للمشاريع من استكمال برنامج التدريب 
عبر اإلنترنت حيث تواصلن مع املتدربات في منطقة الشرق 
األوسط. على الرغم من حالة عدم االستقرار السياسي 
واالجتماعي السائدة في بعض الدول التي تقيم بها 

املتدربات، تمكنت كل مدربة ومتدربة من عقد أول مجموعة 
من االجتماعات عبر اإلنترنت والتي اشتملت على فهم 

األهداف وتحديد األدوات ووضع خطة عمل للعام مع تحديد 
توقعات وعمليات واضحة لضمان تمكن السيدات املشاركات 

من تحقيق أهدافهن في مجال ريادة األعمال.  

!
وقد تمكن هذا البرنامج الدولي من استحداث طرق لدعم رائدات األعمال لتحقيق أهدافهن الرئيسية من خالل استخدام الوسائل التكنولوجية وتقديم الدعم عبر الحدود في مختلف أنحاء العالم. 

وقد تمكن البرنامج من مساعدة ما يقرب من ١٠٠٠ رائدة أعمال على مستوى العالم حتى تاريخه. 

 كانت محطة حاويات الشارقة أو ل محطة حاويات في اإلمارات العربية املتحدة حيث بدأت عملياتها عام ١٩٧٦.

 سوف تنضم طائرة كينج آير ٣٥٠ سي إلى أسطول طائرات جاما للطيران في اململكة
املتحدة وسيتم تشغيلها كطائرة خاصة للشركات ولحاالت الطوارئ الطبية.

 تقدم عيادة بورن هول دبي عالجات أطفال األنابيب  لألزواج الراغبني في الحصول على خيارات للخصوبة في
منطقة الشرق األوسط.

 تي في إم كابيتال هيلثكير بارتنرز
  “عيادة بورن هول تحقق نجاحا متميزا في مجال أطفال األنابيب”

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

 دعاة الشفافية املالية من الهالل للمشاريع
 “توشار سينغفي يقود املناقشات خالل االجتماع مع الطالب ضمن فعالية مبادرة بيرل”

 (من اليسار إلى اليمني): نائب الرئيس للتطوير املؤسسي واالستثمارات لدى الهالل للمشاريع، توشار سينغفي، العضو املنتدب ورئيس القطاع العام في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، أحمد سعيد. املدير
   التنفيذي ملبادرة بيرل، إميلدا دانلوب، واملدير األول للمخاطر في بنك الشارقة، جون ويليامز، ومدير البرامج لدى مبادرة بيرل سيلني شنايدر، ومنسقة كلية إدارة األعمال بالجامعة األمريكية في الشارقة، تتيانا غيبز.

 التعليم من أجل التوظيف
“إحراز تقدم في شبكات اإلمارات العربية املتحدة ودول الخليج”

 من خالل الجمع بني التقينات الحديثة وعملية التوجيه، يعمل برنامج شيري بلير إلرشاد املراة في مجال االعمال على قيادة منهج جديد لدعم
رائدات األعمال

شارك نائب الرئيس للتطوير املؤسسي واالستثمارات، توشار سينغفي، ضمن مجموعة من  الخبراء املاليني الذين قدموا معرفتهم وخبراتهم املؤسسية خالل فعالية القيادة املالية التي عقدتها مبادرة 
بيرل هذا الشهر والتي تركز على النزاهة والثقة في القطاع املصرفي. مع وجود متحدثني من كبار الشخصيات وبحضور أربعني من طالب التخصصات املالية من الجامعة األمريكية في الشارقة، 
كانت جلسة مبادرة بيرل التفعالية بمثابة منصة لقادة الصناعة يمكنهم من خاللها تقديم وجهات نظرهم وعرض خبراتهم في القطاع املالي في دول مجلس التعاون الخليجي وعالقته بالحوكمة 

املؤسسية والشفافية.  

!
وقد كان ترسيخ مبدأ الحوكمة املؤسسية هو النقطة التي ركز عليها توشار سينغفي خالل كلمته حيث أشار إلى حاجة الشركات العائلية لتحويل ممارسات القيادة التي تعتمد على التسلسل الهرمي 

والتي كانت شائعة ومقبولة فيما سبق إلى ممارسات تلبي احتياجات بيئة األعمال العاملية.  

 من اليسار إلى اليمني: أسامة أبو سمرة، مدير مركز الشارقة اإلعالمي، الشيخة جواهر بنت علداهلل القاسمي، مديرة مؤسة فن ومديرة
 مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل، نرمني منصور، مديرة املواطنة املؤسسية لدى الهالل للمشاريع، وخالد املحمود، أحد صناع

 األفالم من اإلمارات العربية املتحدة وعضو لجنة التحكيم في املهرجان.

 مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل
“نحتفي بالقدرات اإلبداعية”

  قامت  مؤسسة التعليم من أجل التوظيف بوضع خطوات مفصلة من أجل توظيف للشباب العاطل عن العمل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيامن خالل التدريب وبرامج ريادة األعمال وزيادة أهليتهم للتوظيف.
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