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الهالل للم�شاريع    التقرير ال�سنوي 2012 الهالل للم�شاريع    التقرير ال�سنوي 2012

    

   

   

   

اإن الهتمام بالبعد الإن�شاين �شروري، كما اأن 
ثقافة التعاون التي نحر�ص على تطبيقها والثقة 

املتبادلة بني الهالل للم�شاريع وامل�ؤ�ش�شات 
ال�شريكة لها هي اأهم الع�امل التي من �شاأنها 
اأن حتدث فارقًا. اإننا نحر�ص على رفع درجة 
معرفتنا وخربتنا احلالية يف جمم�عة كبرية 

من القطاعات القت�شادية بهدف تر�شيخ القيم 
وتعزيز وا�شتكمال اأعمال �شركاتنا.

”

“

لطاملا كانت امل�ش�ؤولية الجتماعية وامل�ؤ�ش�شية جزء ل يتجزاأ من �شيا�شتنا وقد �شهد عام 
2012 م�شاركتنا الفعالة يف العديد من امل�شاريع التي تهدف اإىل التط�ر الجتماعي 

والتعليمي.

اأحرزت الهالل للم�شاريع خالل العام 2012 تقدمًا ملح�ظًا حيث متكنت من اإ�شفاء 
الطابع امل�ؤ�ش�شي على الكيان الذي ي�شم اأن�شطتها. فقد �شاعدت �شراكتنا مع مبادرة 
بريل التي مت تاأ�شي�شها بالتعاون مع مكتب الأمم املتحدة لل�شراكات يف ت�شريع وترية 

تط�ر ثقافتنا امل�ؤ�ش�شية التي ت�شم مبادئ ال�شفافية وامل�شاءلة وتطبيق اأف�شل املمار�شات. 
ذلك بالإ�شافة اإىل قيامنا م�ؤخرًا بتعيني �شركة اأ�شداء بري�ش�ن- مار�شتيلر، وهي وكالة 

عالقات عامة عاملية، من اأجل اإفادتنا ببع�ص الت�جيهات والإر�شادات املتعلقة بكيفية 
اإبراز ا�شم �شركة الهالل للم�شاريع وتعزيز اأن�شطتها ب�ش�رة اأكرب يف املنطقة وعلى م�شت�ى 

العامل. 

مل يكن حتقيق اأي من هذه الإجنازات ممكنًا اإل بف�شل اإخال�ص وتفاين فريق الإدارة. 
فقد �شهد عام 2012 من� فريق العمل عن طريق ا�شتقطاب العديد من الكفاءات من 

خمتلف اأنحاء العامل ممن لديهم اخلربة يف العمل لدى اأكرب ال�شركات العاملية و�شجل 
حافل بالإجنازات، الأمر الذي ميكننا من الرتكيز ب�ش�رة اأكرب على تعزيز قيمة �شركائنا 

واأ�شحاب امل�شلحة يف ال�شركات التابعة لنا. 

ومازالت الهالل للم�شاريع تخط� اأوىل خط�اتها نح� اإيجاد وت�فري الفر�ص املالئمة على 
م�شت�ى خمتلف الفئات الجتماعية والقت�شادية.

يعد جميع ما �شلف مبثابة ق�ة دافعة لنا لبذل املزيد من اجلهد يف عام 2013 الذي نت�قع 
اأن يك�ن عامًا حم�ريًا ي�شتمل على العديد من التحديات والفر�ص، اإل اأننا على ثقة تامة 
باأن فريق عملنا احلايل لن يدخر جهدًا من اأجل م�اجهة تلك التحديات والتغلب عليها. 

و�ش�ف ن�شتمر يف تنمية عالقاتنا ال�شرتاتيجية مع ال�شركات ال�شتثمارية احلالية مع 
البحث عن فر�ص للت��شع يف م�شاريع جديدة، الأمر الذي �شي�شمن حتقيق قيمة م�شتدامة 

تندرج �شمن �شل�شلة قيمنا. 

بدر حميد جعفر
الرئي�ص التنفيذي
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الهالل للم�شاريع    التقرير ال�سنوي 2012 الهالل للم�شاريع    التقرير ال�سنوي 2012

الأ�شول اخلا�شعة لإدارة ال�شركة
على الرغم من عدم ا�شتقرار القت�شاد الكلي وا�شتمرار فرتات عدم ا�شتقرار ال�شوق، مل يتاأثر منو الأ�شول اخلا�شعة لإدارة ال�شركة 

حيث مت الرتكيز ب�شفة خا�شة على حماية راأ�س املال. لي�س ذلك فح�شب، فقد زادت الأ�شول اخلا�شعة لإدارة ال�شركة بن�شبة 10% 
اإىل 890 مليون دولر اأمريكي يف 2012 مقارنة بعام 2011 ومن املتوقع اأن ي�شتمر هذا النمو لي�شل اإىل ما يزيد على %50 يف 

2013 لت�شل اإىل 1.4 مليار دولر تقريبًا. 

 تنمية �شركاتنا
ت�شعى �شركة الهالل للم�شاريع ب�شفة دائمة لتنمية جمموعة �شركاتها بحيث ت�شم ال�شركات العاملة وا�شتثمارات �شناديق الأ�شهم 

اخلا�شة. ومن اأجل حتقيق ذلك يقوم فريق العمل املخت�س بهذا القطاع باإجراء تقييم من وقت لآخر لعدد يرتاوح بني 5 و10 فر�س 
ا�شتثمار يف خمتلف القطاعات القت�شادية التي تعمل بها ال�شركة حاليًا اأو القطاعات اجلديدة مبا فيها القطاع امل�شريف وقطاع 

الإعالم والت�شالت والتعليم والرعاية ال�شحية.

مالحظة: مت تقييم الأ�شهم اخلا�شة التي متتلكها �شركة الهالل للم�شاريع يف ال�شركات التي متتلك فيها 
ال�شوقية  امل�شاعفات  با�شتخدام  وذلك  الإدارة  على  الفعالة  الرقابة  ممار�شة  من  متكنها  مبا�شرة  ح�شة 
القيمة  يعك�س  والإطفاء، مبا  الإهالك  وم�شاريف  وال�شرائب  الفائدة  قبل خ�شم  العائد  ال�شركة/  لقيمة 

ال�شوقية العادلة لهذه ال�شتثمارات.

الخاضعة إلدارة الهالل للمشاريع األصول 

500
722 801

1,306
79

85
89

103

579

807
890

1,409

-

300

600

900

1,200

1,500

2010 A 2011 A 2012 E 2013 F

الر
دو

ن 
يو

لمل
با

استثمار مباشر صناديق االستثمار

39%

10%

58%



CRESCENT ENTERPRISES ANNUAL REPORT 2012

8 9

Crescent Enterprises’ Global PresenceCrescent Enterprises’ Global Presence

Crescent Enterprises Headquarters

+

Crescent Enterprises Headquarters

+



10

2012




1971



25




23





40




 



 
40%20%
 ""

 ""
50%






  

  

  

  

  

  



11

2012





12

2012

























 
































13

2012


 
 



 










 





























14

2012


 ""

















15

2012









16

2012


 1976







""


2008   " "




 








1987
12

21







50%

16000 – ""
201310








17

2012







2012
10


2012
 25%    •

24%     •
13%         •

28%      •
2012




 322%
2009

26%
2012
35%


2012

2012
2011

275


2012
 25

60


 2013

2012








 


 
 



نمو اإليرادات

12%

35%
24%

159%

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2010 A 2011 A 2012 E 2013 F
نمو اإليرادات

اإلنتاجية على مدار الفترة من 2010 إلى 2013

2,933 3,078

3,830

6,565

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

2010 A 2011 A 2012 E 2013 F

24%
5%

71%



18

2012









1983
400
2565




















1983





Part145


 






Beech200






19

الهالل للم�شاريع    التقرير ال�سنوي 2012 الهالل للم�شاريع    التقرير ال�سنوي 2012

مركز خدمة طائرات بيت�ش كرافت املعتمد التابع ل�شركة جاما

تعمل �شركة جاما الهند�شية املحدودة- فريوك�ش، اململكة املتحدة، يف 
جمال دعم طائرات الهليكوبرت اخلا�شة بال�شركات

جممـوعــة جــامــا

اأداء ال�شركة/اأحدث التطورات
متكنت جمموعة جاما من تو�شعة اأ�شطول الطائرات التي تقوم بتاأجريها واإدارتها 

بدرجة كبرية من حيث العدد والتنوع. فخالل عام 2012 متكنت جمموعة جاما من 
اإ�شافة نوعني جديدين من الطائرات وهما اإمرباير ليغا�شي 600 وت�شالينجر 604 

لأ�شطول طائرات الإيجار يف الإمارات العربية املتحدة كما اأ�شافت عدة اأنواع جديدة 
من الطائرات لأ�شطول الطائرات التي تقوم باإدارتها يف املنطقة وتلك الأنواع هي 

اإمرباير ليغا�شي 650 وهوكر 800XP وبوينغ VIP 737. وت�شتغل املجموعة هذا التو�شع 
يف اأ�شاطيلها من اأجل تو�شعة اأعمالها لت�شمل اأبوظبي عا�شمة دولة الإمارات العربية 

املتحدة. وقامت جاما اأي�شًا بتاأ�شي�ش مكاتب جديدة وقواعد ت�شغيل يف جدة وهونغ كونغ 
وجنيف. 

ويف يناير 2012، اأبرمت جمموعة جاما اتفاقية امتياز لتقدمي اخلدمات الأر�شية 
ح�شريًا لطائرات رجال الأعمال التنفيذيني اأو خدمات ت�شغيل القواعد الثابتة يف مطار 

ال�شارقة الدويل. وعقب 12 �شهرًا فقط من الت�شغيل، �شجلت خدمات ت�شغيل القواعد 
الثابتة التي تقدمها جاما يف مطار ال�شارقة زيادة �شنوية قدرها %89 يف حركة طريان 

رجال الأعمال. وقد �شهد عام 2012 اأي�شًا تاأ�شي�ش �شركة جاما الهند�شية والتي توفر 
خدمات متكاملة ل�شركات ت�شغيل الطائرات ذات الأجنحة الدوارة والثابتة مبا يف ذلك 

الت�شميم والت�شنيع واإ�شدار ال�شهادات وال�شيانة والإ�شالح والرتميم والتعديل يف 
مطار فريوك�ش يف اململكة املتحدة ف�شاًل عن من�شاآت ال�شيانة يف ال�شارقة وعدد من 

املواقع يف الوليات املتحدة. 
اإجنازات خمتارة يف 2012

• تر�سية عقود كبرية: ح�شلت جمموعة جاما على عقد ملدة 7 �شنوات من قبل 
موؤ�ش�شة طائرات الإ�شعاف ال�شكتلندية كما منحتها �شركة نقل كندا �شهادة "�شركة 

طريان اأجنبية" والتي مكنتها من ت�شغيل الرحالت الدولية والداخلية يف كندا.
• تطوير ال�سركات: يف اإطار ا�شرتاتيجيتها التي تهدف اإىل تعزيز قدراتها 

الهند�شية والت�شميمية، قامت جمموعة جاما بال�شتحواذ على �شركة رونالد�شون 
اإيرموتيف ليمتد وهي �شركة رائدة يف ت�شليح والتفتي�ش على الطائرات املزودة 

مبحرك ذوكبا�ش والتي يقع مقرها يف اأوك�شفورد باململكة املتحدة وتقدم خدماتها يف 
خمتلف اأنحاء اأوروبا. 

• التو�سع العاملي: قامت ال�شركة بتاأ�شي�ش مكاتب وقواعد ت�شغيل جديدة يف جدة 
واأبوظبي وجنيف وهونغ كونغ. 

خطط م�شتقبلية
تطمح جمموعة جاما اإىل ال�شتمرار يف تو�شيع تاأثريها العاملي ومنوها الع�شوي من 

خالل اخرتاق اأ�شواق جديدة خا�شة يف اآ�شيا. كما تقوم ال�شركة ب�شفة م�شتمرة بالبحث 
عن فر�ش جديدة للتنمية غري الع�شوية متطلعة اإىل احل�شول على فر�ش مربحة ت�شيف 

خدمات جديدة وعمالء جدد من خمتلف اأنحاء العامل.
دور �شركة الهالل للم�شاريع/القيمة امل�شافة

من خالل ع�شويتها يف جمل�ش اإدارة ال�شركة وجلنتها التنفيذية، تلعب الهالل للم�شاريع 
دورًا فعاًل يف التوجيه ال�شرتاتيجي ملجموعة جاما حيث يقوم فريق عمل الهالل 

للم�شاريع بتقييم خططها واإبداء الراأي ب�شاأنها واإ�شدار مذكرات ا�شتثمار ومناذج 
مالية. كما ي�شاعد فريق �شركة الهالل للم�شاريع الإدارة العليا ملجموعة جاما فيما يتعلق 

بامل�شائل الإقليمية. 

عدد الطائرات التي تديرها الشركة
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الهالل للم�شاريع    التقرير ال�سنوي 2012 الهالل للم�شاريع    التقرير ال�سنوي 2012

عارف نقفي
امل�ؤ�ش�س والرئي�س

التنفيذي للمجم�عة

فايكنغ الدولية، تركيا �شبيني�س، الإمارات العربية املتحدة برتوتايغر، ك�ل�مبيا

جمموعة اأبـــراج

نبذة عن ال�شركة
جمم�عة اأبراج هي واحدة من ال�شركات ال�شتثمارية الرائدة يف الأ�ش�اق النامية باآ�شيا 

ومنطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا وتركيا وو�شط اآ�شيا ودول جن�ب ال�شحراء 
الكربى يف اأفريقيا واأمريكا الالتينية. ويعمل لدى املجم�عة 300 م�ظف يف مكاتبها 

البالغ عددها 33 مكتبًا يف العديد من الدول واملنت�شرة من خالل �شتة مراكز اإقليمية يف 
ب�ج�تا ودبي واإ�شطنب�ل وم�مباي ونريوبي و�شنغاف�رة. وي�شمن الت�اجد املحلي عرب هذه 

الأ�ش�اق للمجم�عة خربة ومعرفة ل مثيل لها وفر�شة ل مثيل لها لعقد �شفقات تداول 
املمتلكات والقدرة على تنمية ال�شركات التي ترتبط بعالقة �شراكة مع املجم�عة عرب 

احلدود.
وتدير جمم�عة اأبراج حاليًا ا�شتثمارات بقيمة 7.5 مليار دولر اأمريكي يف 25 قطاع 

و�شندوق من ال�شناديق اخلا�شة بالدول وت�شمل هذه ال�شتثمارات: ا�شتثمارات يف 
الأ�شهم اخلا�شة )اأغلبية واأقلية م�ؤثرة بقيم مت�قعة ترتاوح بني 10 ملي�ن دولر و100 

ملي�ن دولر( وا�شتثمارات عقارية )وهي ا�شتثمارات الغر�س الأ�شا�شي منها اإدرار 
الدخل(.
الإدارة

يراأ�س جمم�عة اأبراج عارف نقفي حيث يت�ىل من�شب الرئي�س التنفيذي لها.
يتمتع عارف نقفي مبا يزيد على 25 عامًا من اخلربة يف جمال ال�شتثمار يف �شركات 

القطاعني العام واخلا�س، وقد قاد م�شاركة املجم�عة يف بع�س من اأبرز معامالت 
الأ�شهم اخلا�شة يف الأ�ش�اق النامية. وي�شارك عارف نقفي يف ع�ش�ية العديد من 

جمال�س الإدارة مبا يف ذلك امليثاق العاملي لالأمم املتحدة و�شندوق باك�شتان للتنمية 
الب�شرية ونال العديد من اجل�ائز من بينها و�شام �شيتارا المتياز وه� اأعلى و�شام يف 

باك�شتان. ويف العام 2011، وقع عليه الختيار ليك�ن على قائمة اأكرث 100 �شخ�س م�ؤثر 
يف جمال الأ�شهم اخلا�شة العاملية وهي القائمة التي ت�شعها امل�ؤ�ش�شة الدولية لالأ�شهم 

اخلا�شة. تخرج عارف نقفي يف كلية لندن لالقت�شاد والعل�م ال�شيا�شية.
اأداء ال�شركة/اأحدث التطورات

جنحت جمم�عة اأبراج يف و�شع معيار ال�شتثمار يف الأ�شهم اخلا�شة يف اأ�ش�اق النم� 
واأعادت ح�ايل 4 مليار دولر اإىل امل�شتثمرين من خالل 60 عملية تخارج جزئي وكلي 

لت�فر اأعلى عائدات يف هذا املجال من خالل جمم�عة من ال�شركات التي اأ�شبحت الي�م 
رائدة على امل�شت�ى الإقليمي و�شتناف�س يف امل�شتقبل على امل�شت�ى العاملي. 

ال�صناعة: اأ�شهم خا�شة
ح�صة ملكية الهالل للم�صاريع:

اأحد حملة الأ�شهم امل�ؤ�ش�شني و�شريك حمدود امل�ش�ؤولية
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الهالل للم�شاريع    التقرير ال�سنوي 2012 الهالل للم�شاريع    التقرير ال�سنوي 2012

كرمي �سويد
�شريك اإداري

ايبل لوجي�شتيك�س جمموعة روبيكون القاب�شة اأفريدا الدولية

�شركة جروثجيت كابيتال كوربوري�شن

نبذة عن ال�شركة
جروثجيت كابيتال هي �شركة ا�شتثمار تعمل يف جمال اال�شتثمار املبا�شر لالأ�شهم مع 

الرتكيز على ال�شركات متو�شطة احلجم يف دول جمل�س التعاون اخلليجي وبع�س االأ�شواق 
االأخرى يف اإقليم ال�شرق االأو�شط و�شمال افريقيا. تاأ�ش�شت �شركة جروثجيت كابيتال عام 
2007 ك�شركة م�شاهمة مقفلة يف مملكة البحرين براأ�س مال 200 مليون دوالر. وو�شلت 
االأ�شول التي تديرها ال�شركة اإىل 1.5 مليار دوالر اأمريكي يف 2012. وتتم اإدارة اأعمال 

�شركة جروثجيت كابيتال من قبل �شركة كي�شتون اإيكويتي بارترنز "كي�شتون" وهي �شركة 
متخ�ش�شة يف هذا املجال.

تقوم �شركة جروثجيت كابيتال باال�شتثمار يف ال�شركات التي متتاز باإدارة قوية وملتزمة 
ولديها �شجل حافل باالإجنازات و�شمعة جيدة يف ال�شوق وقابلية لتنمية عملياتها والتو�شع 

يف املنطقة ومتكنت من حتقيق عوائد جيدة خالل االأعوام ال�شابقة. وعادة ما ت�شتثمر 
ال�شركة من 20 اإىل 25 مليون دوالر يف ال�شركات التي ترتاوح قيمتها بني 50 و 200 

مليون دوالر.  
الإدارة

تدار جمموعة جروثجيت كابيتال بفريق من املهنيني ي�شم موؤ�ش�شها و �شريكها االإداري 
كرمي �شويد.

قبل تاأ�شي�س �شركة "كي�شتون"، عمل كرمي �شويد يف من�شب الع�شو املنتدب لال�شتثمار 
امل�شريف العاملي يف بنك اإت�س اإ�س بي �شي- ال�شرق االأو�شط منذ مايو 2000 وحتى يونيو 

2006. خالل هذه الفرتة توىل كرمي �شويد م�شوؤولية االأن�شطة االإقليمية يف جماالت 
متويل ال�شركات، واخل�شخ�شة، والدمج واال�شتحواذ، واإعادة الهيكلة وزيادة راأ�س املال. 

كما تغطي خربته العديد من القطاعات الرئي�شية مبا فيها القطاع امل�شريف وقطاعات 
االت�شاالت واملعادن والتعدين والنفط والغاز. بداأ كرمي �شويد حياته املهنية وكياًل لتمويل 

ال�شركات يف نيويورك حيث عمل يف �شركة جوردون هريويتز بوتو�شكي فيتزن �شالوف 
ووين. 

ح�شل كرمي �شويد على لي�شان�س احلقوق من جامعة �شانت جوزيف يف لبنان وح�شل 
على درجة املاج�شتري يف احلقوق من كلية هارفارد للحقوق كما ح�شل على �شهادة املدير 

التنفيذي املعتمد من كلية هارفارد لالأعمال.
اأداء ال�شركة/اأحدث التطورات

�شهدت ال�شركة منوًا يف ا�شتثماراتها بن�شبة %21 خالل الفرتة من عام 2007 وحتى 
2012 حيث تخ�شع الإدارتها اأ�شول بقيمة 1.5 مليار دوالر. 

ال�سناعة: اأ�شهم خا�شة
ح�سة ملكية الهالل للم�ساريع:

اأحد حملة االأ�شهم املوؤ�ش�شني
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�شركة جروثجيت كابيتال كوربوري�شن

الإجنازات وعمليات التخارج يف 2012
ت�شتمل حمفظة �شركة جروثجيت كابيتال حاليًا على 8 �شركات تعمل يف العديد من 

القطاعات مبا يف ذلك قطاعات النقل واخلدمات اللوج�شتية والطريان اخلا�ص ومواد 
البناء واإدارة املخلفات والر�شوم املتحركة وال�شلع الغذائية والقيا�شات احليوية. وتعمل 
كافة تلك ال�شركات يف منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا وغريها )اآ�شيا، واأوروبا 

والوليات املتحدة( وتختلف تلك ال�شركات يف حجمها وتو�شعها يف املنطقة ومركزها يف 
ال�شوق واأهليتها لبيع ح�ش�ص ال�شركة بها. 

وت�شتعد جروثجيت كابيتال لبيع ح�شتها يف اثنتني من ال�شركات يف خالل عام 2013، 
كما تعمل مع الإدارة العليا لل�شركات الأخرى لبحث اإمكانية و�شع برامج ا�شتعدادًا لبيع 

ح�شتها خالل ما تبقى من العام. 
خطط م�شتقبلية

تهدف �شركة جروثجيت كابيتال اإىل ا�شتثمار اإ�شايف قدره 200 مليون دولر يف عدة 
�شركات يف ال�شرق الأو�شط خالل عامي 2013 و2014. 

دور �شركة الهالل للم�شاريع/القيمة امل�شافة
ت�شارك �شركة الهالل للم�شاريع يف ع�شوية جمل�ص اإدارة �شركة جروثجيت كابيتال 
وكذلك ع�شوية جلنة ال�شتثمار التابعة لها. تقوم �شركة الهالل للم�شاريع مبتابعة 

ومراقبة اأداء �شركة جروثجيت كابيتال ب�شفة منتظمة وتعمل على اإيجاد فر�ص ا�شتثمار 
م�شرتك عند الإمكان.

�شركات املحفظة ال�شتثمارية
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تي يف اإم كابيتال ال�سرق الأو�سط
اأبرز �سركات املحفظة ال�ستثمارية

• مركز بروفيتا العاملي الطبي: بداأت �شركة بروفيتا عملها يف اأملانيا �شنة 1995 
ك�شركة متخ�ش�شة يف تقدمي الرعاية ال�شحية واإدارة حاالت املر�شى الذين 

يعتمدون على اأجهزة التنف�س ال�شناعي. وتاأ�ش�س مركز بروفيتا العاملي الطبي يف 
اأبوظبي �شنة 2011 وهو اأول من�شاأة طبية من نوعها يف ال�شرق االأو�شط حيث يقدم 

رعاية �شحية طويلة االأجل وبا�شتخدام اأحدث االأجهزة للمر�شى من م�شتخدمي 
اأجهزة التنف�س ال�شناعي خارج امل�شت�شفى بحيث تلبي احلاجة امللحة لهذه اخلدمة 

يف املنطقة. وبداأت ال�شركة يف حتقيق اأرباح بعد اإن�شاء املركز يف اأبوظبي بحوايل 12 
اأ�شبوع وا�شتمرت يف حتقيق االأرباح لتتميز بدرجة عالية من اال�شتقرار واال�شتدامة 

فيما يتعلق بامل�شاريع املربحة. 
ونالت بروفيتا كثري من الثناء والتقدير على خدماتها املتميزة يف جمال الرعاية 

ال�شحية والذي نال تغطية اإعالمية وافية. وقد قام ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان 
)نائب رئي�س الوزراء ووزير الداخلية( بزيارة مفاجئة ملركز بروفيتا اأبوظبي للقاء 

املر�شى واأثنى على هذه املبادرة.   
• بورن هول الدولية: اإن �شركة بورن هول الدولية هي اأول �شركة ت�شتدعي مفهوم 
اأطفال االأنابيب اإىل منطقة ال�شرق االأو�شط و�شمال اأفريقيا حيث كانت بورن هول 

التي تتخذ من بريطانيا مقرًا لها اأول عيادة الأطفال االأنابيب يف العامل. وتعد 
االتفاقية التي مت اإبرامها مع تي يف اإم كابيتال مبثابة اأول تو�شع دويل لها. اإن موؤ�ش�شي 

�شركة بورن هول هم العلماء الذين ابتكروا عملية اأطفال االأنابيب )ح�شل املوؤ�ش�س 
د. بوب اإدواردز على جائزة نوبل يف الطب على هذا االبتكار( بعد قيامه بتخ�شيب 

بوي�شة خارج رحم االأم الأول مرة عام 1978. افتتحت ال�شركة اأوىل عياداتها يف 
كوت�شي، كريال يف الهند يف منت�شف عام 2011 على م�شاحة 22,000 قدم مربع. 

اأما بالن�شبة للمراكز الواقعة يف جورجاون بالقرب من نيو دلهي ويف دبي فقد بداأت 
عملها يف عام 2012.   

• مركز كامربيدج للرعاية الطبية واإعادة التاأهيل: هو م�شروع جديد مت اإن�شاوؤه 
موؤخرًا من قبل �شركة تي يف اإم كابيتال ال�شرق االأو�شط و�شمال اأفريقيا لتن�شم بذلك 

اإىل بروفيتا وبورن هول يف حمفظة تي يف اإم كابيتال اخلا�شة بالرعاية ال�شحية. 
و�شوف تقدم رعاية وعالجات احرتافية وفردية للمر�شى ممن يحتاجون رعاية بعد 

اخلروج من امل�شت�شفى وعالجات اإعادة التاأهيل على م�شتويات متو�شطة اأو مكثفة. 
• منزل خلدمات الرعاية ال�صحية: تاأ�ش�شت �شركة منزل خلدمات الرعاية ال�شحية 
عام 2011 حتت ا�شم �شركة االإمارات خلدمات الرعاية ال�شحية وا�شتحوذت عليها 

�شركة تي يف اإم كابيتال ال�شرق االأو�شط و�شمال اأفريقيا يف منت�شف عام 2012. 
وتقدم ال�شركة خدمات رعاية �شحية احرتافية يف املنزل وفقًا الحتياجات املري�س 

الطبية والتاأهيلية والنف�شية. يتم االلتزام بتطبيق اأف�شل املمار�شات الدولية عند 
تقدمي اخلدمات على مدار ال�شاعة يف منزل املري�س من قبل ممر�شات ومعاجلني 

مرخ�شني من هيئة ال�شحة يف اأبوظبي ووزارة ال�شحة االإماراتية.
الإجنازات وعمليات التخارج يف 2012

مل تقم �شركة تي يف اإم كابيتال ال�شرق االأو�شط و�شمال اأفريقيا ببيع ح�شتها يف اأي 
ا�شتثمارات يف 2012 حيث اإن االإدارة ترى اأن ال�شركات التي تندرج �شمن حمفظتها مل 

ت�شل اإىل املرحلة التي جتعل من بيع ح�شتها فيها عملية مربحة.
خطط م�ستقبلية

 ت�شعى تي يف اإم كابيتال ال�شرق االأو�شط و�شمال اأفريقيا اإىل زيادة وتنمية حمفظتها 
احلالية من خالل توظيف راأ�س مال ال�شندوق بالكامل يف نهاية 2013 واال�شتثمار يف 

جماالت م�شابهة وطرح مبادرات خا�شة بالرعاية ال�شحية ف�شاًل عن تو�شعة نطاق 
اأعمالها احلالية.

دور �سركة الهالل للم�ساريع/القيمة امل�سافة
تتابع �شركة الهالل للم�شاريع حمفظة �شركة تي يف اإم كابيتال ال�شرق االأو�شط و�شمال 
اأفريقيا ونتائجها ب�شورة فعالة من خالل اإجراء حمادثات مع اإدارة ال�شركة ب�شورة 

دورية واالطالع على كافة االأمور الهامة املتعلقة باملحفظة. وتلعب الهالل للم�شاريع دورًا 
هامًا من خالل ع�شوية فريقها يف املجل�س اال�شت�شاري لل�شركة، يف �شمان االلتزام بكافة 

قواعد احلوكمة املوؤ�ش�شية وتطبيق اأف�شل املمار�شات. 

Cambridge Medical  &
Rehabilitation Center
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من الي�شار اإىل اليمني: هالل �شعيد املري )الرئي�س التنفيذي ملركز 
دبي التجاري العاملي(، كوين�شي جونز وبدر حميد جعفر )الرئي�س 

التنفيذي ل�شركة الهالل للم�شاريع(

�شتوديو الت�شجيل، املغرب

جمموعة جلوبال جامبو

نبذة عن ال�شركة
تعد جمموعة جلوبال جامبو )G3( الأوىل من نوعها يف جمال الإنتاج املو�شيقي 

والإعالم الرتفيهي حيث جتمع العديد من الثقافات وتتخذ يف كل من الإمارات العربية 
املتحدة ولو�س اأجنلو�س مقرًا لها. مت تاأ�شي�س املجموعة بال�شرتاك مع املنتج احلا�شل 
على جائزة غرامي "كوين�شي جونز" بهدف حتديد مالمح ال�شكل امل�شتقبلي ل�شناعة 
املو�شيقى والرتفيه يف منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال افريقيا. وتهدف املجموعة اإىل 

حتقيق ذلك عن طريق اإيجاد فر�س يف الو�شائط املتعددة على كافة املنابر الرتفيهية يف 
املنطقة واكت�شاف مواهب عربية جديدة ورعايتها ون�شر فنون املنطقة يف جميع اأنحاء 

العامل.
الإدارة

يدير جمموعة جلوبال جامبو تيمور مرمر�شي حيث يتوىل من�شب املدير التنفيذي لها. 
يتمتع تيمور مرمر�شي بخربة تزيد عن 15 عامًا يف جمال املو�شيقى والرتفيه واكت�شاف 

املواهب الفنية واإنتاج احلفالت املو�شيقية. وتوىل تيمور مرمر�شي قبل ان�شمامه ملجموعة 
جلوبال جامبو منا�شب عليا يف عدد من املوؤ�ش�شات البارزة يف هذا املجال ومنها موؤ�ش�شة 
هيل ذا وورلد وموؤ�ش�شة الأمل وموؤ�ش�شة ماجنا جلوبال اإنرتتاينمينت وموؤ�ش�شة اإيليفن تي 

اإم اإنرتتاينمينت وموؤ�ش�شة ذا اإجين�شي اأند مي. ويتمتع تيمور مرمر�شي ب�شهرة يف الو�شط 
املو�شيقي حيث قام باإنتاج جمموعة من اجلولت واحلفالت املو�شيقية العاملية وكذلك 
العديد  فيه  �شارك  قام باإنتاج مهرجان الأمل امللكي "Royal Hope Gala" الذي 

من النجوم يف لندن حتت رعاية �شاحبة ال�شمو امللكي امللكة رانيا، بالإ�شافة اإىل فيلم 
"بحر النجوم" من اإنتاج �شركة بيب�شي يف بريوت واجلولة املو�شيقية ال�شيفية لكافيه ديل 

مار، حيث متكن من جلب بع�س من اأكرب الأ�شماء يف عامل املو�شيقى وال�شور املتحركة 
من هوليوود اإىل بوليوود. 

ح�شل تيمور مرمر�شي على درجة البكالوريو�س يف الأحياء والكيمياء احليوية من جامعة 
وي�شرتن اأونتاريو يف كندا. 

اأحدث التطورات يف 2012
اأعلنت جمموعة جلوبال جامبو عن التعاون امل�شرتك بينها وبني مركز دبي التجاري 

العاملي من اأجل بدء �شل�شلة فريدة من نوعها من احلفالت املو�شيقية ت�شتهدف حمبي 
املو�شيقى من خمتلف الثقافات. اإن هذا امل�شروع الذي يجمع بني خربة مركز دبي 

التجاري العاملي يف اإدارة الفعاليات واحلفالت ور�شالة جمموعة جلوبال جمبو التي 
تهدف اإىل اإتاحة الفر�شة للفنانني الغربيني والعرب يف ال�شرق الأو�شط ي�شعى اإىل طرح 
اأ�شبوع دبي للمو�شيقى وهو املعر�س املو�شيقي الأول من نوعه يف املنطقة. ذلك بالإ�شافة 

اإىل العديد من املهرجانات املو�شيقية التي �شتتم اإقامتها طوال العام. 

ال�صناعة: اإعالم واإنتاج مو�شيقي
ح�صة ملكية الهالل للم�صاريع:

اأغلبية الأ�شهم

تيمور مرمر�صي
املدير التنفيذي 
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�صركة �صراج لإدارة ال�صناديق
اأداء ال�صركة/اأحدث التطورات

متكن ال�شندوق من تنفيذ ثالثة ا�شتثمارات ناجحة يف عام 2012، ويركز الآن على 
تنفيذ العديد من مبادرات التنمية الع�شوية وغري الع�شوية ل�شالح ال�شركات التي تندرج 

�شمن حمفظته. 
ابرز �صركات املحفظة ال�صتثمارية

• جمموعة وا�صل: تاأ�ش�شت جمموعة وا�شل عام 2005 ك�شبكة متكاملة لتقدمي 
اخلدمات اللوج�شتية وخدمات التوزيع يف ال�شوق الفل�شطيني، وقد مت طرح اأ�شهمها 
لالكتتاب العام يف �شوق املال الفل�شطيني. وتعد �شركة وا�شل للخدمات اللوج�شتية 

اأهم �شركات جمموعة وا�شل حيث تقدم حلول الإدارة اللوج�شتية وخدمات دعم 
النقل. 

• ويب طب دوت كوم: هو موقع اإلكرتوين يقدم معلومات �شحية مل�شتخدمي الإنرتنت 
من متحدثي اللغة العربية حيث يجعلهم على ات�شال مبقدمي اخلدمات ال�شحية. مت 

اإن�شاء موقع "ويب طب" يف منت�شف عام 2011 على يد الدكتور حممود كيال الذي 
يتمتع بخربة 8 �شنوات كطبيب اأ�شرة. وقد قرر الدكتور حممود كيال ترك ممار�شة 

مهنة الطب من اأجل اإن�شاء موقع "ويب طب" بهدف توفري الرعاية ال�شحية لقاعدة 
اأكرب من خالل الإنرتنت.  

الإجنازات وعمليات التخارج يف 2012
 توا�شل �شركة �شراج بحث وتنفيذ ا�شتثمارات جديدة مع الرتكيز على جمموعة وا�شعة 
من القطاعات القت�شادية مثل تكنولوجيا املعلومات والت�شال، والزراعة، والت�شنيع. 

مل يقم ال�شندوق ببيع ح�شته يف اأية ا�شتثمارات بعد وذلك نظرًا اإىل اأن �شركات 
حمفظته ال�شتثمارية مازالت يف مرحلة التطور التي تتطلع �شركة �شراج اإىل تعزيزها 

خالل العام املقبل. 

خطط م�صتقبلية
تدر�س ال�شركة حاليًا ما يقرب من 13 فر�شة ا�شتثمار متفرقة و�شلت اإىل مرحلة 

متطورة من التفكري يف تنفيذها ومن املنتظر اأن تعر�س املجموعة النهائية التي يتم 
ال�شتقرار عليها على جلنة ال�شتثمار بال�شركة يف اأبريل 2013. واأفادت ال�شركة اأي�شًا 
باأنها تتوقع امل�شاركة بدرجة اأكرب يف ال�شتثمارات املتعلقة بالرعاية ال�شحية والزراعة 

خالل عام 2013. 

دور �صركة الهالل للم�صاريع/القيمة امل�صافة
بالإ�شافة اإىل الإ�شراف العام ل�شركة الهالل للم�شاريع وتوا�شلها ب�شفة منتظمة مع 

اإدارة �شركة �شراج تعمل ال�شركة حاليًا بالتعاون مع فريق الإدارة يف �شركة �شراج على 
تاأ�شي�س جمل�س ا�شت�شاري لل�شركاء حمدودي امل�شوؤولية والالزم ل�شمان تنفيذ احلوكمة 

املوؤ�ش�شية، وتعمل ال�شركة اأي�شًا على تقييم فر�س ا�شتثمار م�شرتك عالية الربحية. 
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�أندرو روبرت�س 
م�شت�شار قانوين �أول 

يعمل اأندرو روبرت�س كم�شت�شار قانوين 
اأول لدى �شركة الهالل للم�شاريع، وعمل 
قبل ذلك مديرًا قانونيًا لدى �شركة نفط 
الهالل. وقبل ان�شمامه ل�شركة نفط الهالل كان اأندرو روبرت�س 

�شريك يف مكتب حماماة خا�س يف لندن فوك�س اآند جيبون�س اآند 
كو. ويتمتع اأندرو روبرت�س بخربة دولية حيث عمل يف لندن وقطر 

ودبي وماليزيا وجنيف. وقد اكت�شب خربة خا�شة يف امل�شائل 
املتعلقة باإنتاج النفط والغاز من احلقول الربية والبحرية. 

تخرج اأندرو روبرت�س من جامعة اأوك�شفورد وح�شل على درجة 
املاج�شتري مع مرتبة ال�شرف كما مت اعتماده حماميًا باملحكمة 

العليا يف اإجنلرتا وويلز �شنة 1984.

كاثرين ويليامز
م�شت�شار قانوين 

 تعمل كاثرين ويليامز م�شت�شارة قانونية 
لدى �شركة الهالل للم�شاريع حيث تقوم 

بتقدمي امل�شورة القانونية ب�شاأن العديد من 
امل�شائل القانونية مبا يف ذلك م�شائل العناية الواجبة وامل�شائل 

املتعلقة باملعامالت وعالقات املوظفني وااللتزام بالقوانني. 
وعملت كاثرين ويليامز قبل ان�شمامها ل�شركة الهالل للم�شاريع 
حمامية حتت التمرين يف العديد من االإدارات يف �شركة هوغان 
لوفلز للمحاماة يف لندن ودبي ثم عملت بعد ذلك لعدة �شنوات 
يف اإدارة امل�شارف والتمويل يف �شركة األن اآند اأوفري للمحاماة 

يف دبي. وخالل فرتة عملها يف األن اآند اأوفري مت انتدابها ملدة 9 
اأ�شهر للعمل يف �شكرتارية جمل�س االإدارة واالإدارة القانونية يف 

بنك اأبوظبي التجاري يف اأبوظبي.
كاثرين ويليامز حمامية معتمدة باملحكمة العليا يف اإجنلرتا 

وويلز وحا�شلة على درجة املاج�شتري من كلية نيونهام، جامعة 
كامربيدج.

رينيه هان�سن 
رئي�س �ملو�رد �لب�شرية و�لتطوير 

�لتنظيمي 
يتوىل رينيه هان�شن من�شب رئي�س املوارد 
الب�شرية والتطوير التنظيمي حيث ي�شرف 
على االأعمال اخلا�شة باملوارد الب�شرية وال�شوؤون االإدارية وتن�شيق 

ات�شاالت ال�شركة داخليًا وخارجيًا. 
ان�شم رينيه هان�شن اإىل فريق عمل الهالل للم�شاريع منذ عامني 

حيث ركز خاللهما على اإدارة التغيري وتعزيز البنية التحتية 
للموارد الب�شرية ف�شاًل عن تعزيز فعالية �شري العمل داخل 

ال�شركة. وي�شرف رينيه هان�شن ب�شفة عامة على تطوير املوارد 
الب�شرية يف �شركات املجموعة، ذلك باالإ�شافة اإىل اإ�شرافه على 

اإدارة االأداء واأعمال االت�شال املوؤ�ش�شي. ويلعب رينيه هان�شن 
دورا اأ�شا�شيا يف و�شع اإجراءات ولوائح العمل الداخلية وتنفيذ 

ا�شرتاتيجيات التن�شيق فيما بني االإدارات املختلفة.
يتمتع رينيه هان�شن باأكرث من 13 عاما من اخلربة الدولية، 
فقد بداأ حياته املهنية يف الواليات املتحدة قبل االنتقال اإىل 

ال�شرق االأو�شط يف 2003 حيث التحق مبركز الدرا�شات العربية 
وال�شرق اأو�شطية باجلامعة االأمريكية يف بريوت. وقبل ان�شمامه 

لفريق عمل الهالل للم�شاريع، �شارك رينيه هان�شن يف و�شع 
وهيكلة وتنفيذ �شيا�شات املوارد الب�شرية يف االإمارات العربية 
املتحدة ومنطقة ال�شرق االأو�شط و�شمال اأفريقيا وذلك اأثناء 
عمله لدى �شركة �شابا و�شركاهم للملكية الفكرية، والتي تعد 

اإحدى اأكرب �شركات اال�شت�شارات القانونية يف املنطقة. 
ح�شل رينيه هان�شن على درجة البكالوريو�س يف علم النف�س 

االجتماعي من جامعة والية مونتانا كما ح�شل على درجة 
املاجي�شتري يف الدرا�شات العربية وال�شرق اأو�شطية من اجلامعة 

االأمريكية يف بريوت.
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نرمني من�صور
مدير امل�س�ؤولية االجتماعية امل�ؤ�س�سية
ان�شمت نرمني من�شور اإىل فريق الهالل 

للم�شاريع موؤخرًا حيث تتوىل م�شوؤولية 
اإيجاد وتقييم وتطوير امل�شاريع اجلديدة 

املرتبطة بامل�شوؤولية االجتماعية املوؤ�ش�شية والتي تهدف اإىل 
تعزيز االأثر االجتماعي والتنمية امل�شتدامة. كما تقوم باإدارة 

مبادرات امل�شوؤولية االجتماعية التي ت�شارك فيها الهالل 
للم�شاريع حاليًا.

قبل ان�شمامها اإىل الهالل للم�شاريع عملت نرمني من�شور 
كمدير م�شروع الأحد امل�شاريع التي ميولها البنك الدويل يف 

فل�شطني حيث كانت تتوىل م�شوؤولية االإ�شراف على تطوير 
الربنامج وتنفيذ كافة اأن�شطة امل�شروع.

تتمتع نرمني من�شور بخربة دولية تزيد على 10 �شنوات وقد 
بداأت حياتها املهنية يف فرن�شا ومن ثم التحقت بال�شفارة 

الفرن�شية يف االأردن حيث �شغلت العديد من املنا�شب يف املركز 
الثقايف الفرن�شي مبا يف ذلك العالقات العامة واالت�شاالت 

والعالقات االإعالمية واإدارة الفعاليات. 
تتقن نرمني من�شور عدة لغات كما اأنها حا�شلة على دبلوم 

متعمق يف اللغة الفرن�شية ف�شاًل عن ح�شولها على العديد من 
ال�شهادات التدريبية من فرن�شا. وقد ح�شلت على بكالوريو�س 

االآداب ق�شم اللغات احلديثة كما ح�شلت على درجة املاج�شتري 
يف االأعمال الدولية من اجلامعة االأردنية.

ديليب بيالي
رئي�س تقنية املعل�مات 

يعمل ديليب بيالي رئي�شًا لتقنية املعلومات 
حيث يتوىل م�شوؤولية و�شع ال�شيا�شات 
واملعايري الفنية وحتديد وتنفيذ متطلبات املجموعة املتعلقة 

بتقنية املعلومات.
وعمل ديليب بيالي قبل ان�شمامه ل�شركة الهالل يف 2001 يف 

جمال تقنية املعلومات الأكرث من 13 عامًا يف خمتلف الوظائف 
الفنية والتقنية-التجارية. 

ح�شل ديليب بيالي على درجة البكالوريو�س يف هند�شة 
االإلكرتونيات واالت�شاالت من جامعة اإم اإ�س، يف الهند كما 
ح�شل على �شهادة املاج�شتري يف اإدارة االأعمال من جامعة 

املهامتا غاندي يف الهند.

�صتيفن مينيزي�س
رئي�س �س�ؤون التاأمني

يعمل �شتيفن مينيزي�س رئي�شًا ل�شوؤون 
التاأمني حيث يتوىل م�شوؤولية كافة 

اأعمال التاأمني واإدارة املخاطر اخلا�شة 
باملجموعة. ويتمتع �شتيفن مينيزي�س بخربة 18 عامًا يف اإدارة 
التاأمني اأغلبها يف جمال النفط والغاز. وقد عمل �شابقًا رئي�شًا 

للتاأمني يف �شركة برتول االإمارات الوطنية )اإينوك(. 
وعمل �شتيفن مينيز�س قبل عمله يف اإينوك يف العديد من 

�شركات التاأمني يف دبي منها �شركة رويال اآند �شن األيان�س 
للتاأمني و�شركة نورثرن اأ�شوران�س للتاأمني.

ح�شل �شتيفن مينيز�س على درجة البكالوريو�س من جامعة 
مانغلور وهو ع�شو معهد التاأمني القانوين باململكة املتحدة. 
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ت�ؤمن �شركة الهالل للم�شاريع باأن احل�كمة امل�ؤ�ش�شية، التي طاملا مثلت نقطة االلتقاء بني ال�ش�ؤون 
االقت�شادية والعالقات االإن�شانية، هي اأحد الع�امل الرئي�شية التي حتدد ت�جه واأداء اأي �شركة. لذا، 
فاإننا نحر�ص على االلتزام باأعلى معايري املهنية وال�شفافية والنزاهة يف كافة ما نق�م به من اأعمال 

كما ن�شعى وراء ن�شر تلك املعايري يف جميع �شركات املجم�عة. 

ويف اإطار حر�شها على تعزيز االلتزام باأعلى معايري احل�كمة امل�ؤ�ش�شية، �شاركت الهالل للم�شاريع 
يف تاأ�شي�ص مبادرة بريل بالتعاون مع مكتب االأمم املتحدة لل�شراكات. ومبادرة بريل هي م�ؤ�ش�شة 
غري ربحية تابعة للقطاع اخلا�ص ت�شعى لتحقيق التعاون امل�شرتك بني قادة االأعمال على امل�شت�ى 

االإقليمي والدويل وامل�ؤ�ش�شات الدولية واجلهات احلك�مية وال�شراكات عرب القطاعات من اأجل ن�شر 
ثقافة م�ؤ�ش�شية تلتزم مببادئ ال�شفافية وامل�شاءلة يف العامل العربي. وتلعب الهالل للم�شاريع دورًا 
حي�يًا يف و�شع الروؤية البعيدة وجدول االأعمال ط�يل االأجل ملبادرة بريل حيث تهدف اإىل تر�شيخ 

مبادئ ال�شفافية وامل�شاءلة ب�ش�رة اأكرب وتعمل بالتعاون مع فريق اإدارة مبادرة بريل على اإ�شراك 
القطاع اخلا�ص واأ�شحاب امل�شلحة االآخرين يف منطقة اخلليج يف تعزيز هذه املبادئ. 

اإننا ن�ؤمن باأن جناحنا على املدى البعيد ال يعتمد على االأعمال واالأن�شطة التي ننفذها اأو ن�شعى 
اإىل تنفيذها فح�شب بل يعتمد اأي�شًا على االأ�شل�ب وال�شل�ك الذي ننتهجه عند تنفيذ اأهدافنا 

اال�شرتاتيجية. ومن هذا املنطلق، فاإن و�شع نظام ح�كمة م�ؤ�ش�شية على اأ�ش�ص وا�شحة وااللتزام 
بتنفيذه ياأتي على راأ�ص اأول�ياتنا، حيث اإنه ي�شكل القاعدة التي نبني عليها كافة اأعمالنا وعمليات 

الرقابة اخلا�شة بنا. كما تعد احل�كمة امل�ؤ�ش�شية جزءًا ال يتجزاأ من عملية �شنع القرار خالل 
كافة مراحل دورة اال�شتثمار؛ بدءًا من مرحلة اال�شتك�شاف والعناية ال�اجبة حتى مرحلة اال�شتثمار 

واإدارة ما بعد اال�شتثمار. ومن هنا، فاإن الهالل للم�شاريع تق�م منذ اإن�شائها ب��شع جمم�عة من 
املعايري واالإر�شادات اال�شتثمارية مع اإجراء عملية تقييم دقيقة لال�شتثمار ل�شمان التن�شيق بني 

جميع اأ�شحاب امل�شلحة. 

اإن النزاهة واالأمانة واملعاملة العادلة وااللتزام بالق�انني هي االأعمدة التي تق�م عليها اأعمالنا لذا 
نت�قع من فريق العمل لدينا االلتزام بهذه املبادئ وتطبيقها ي�ميًا. كما اأننا نلتزم باحرتام حق�ق 

االإن�شان و�شمان �شحة و�شالمة م�ظفينا. 

احل�كمة امل�ؤ�س�سية
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اإننا يف الهالل للم�شاريع نحر�ص على تعزيز من� وتط�ير اللتزام بامل�ش�ؤولية امل�ؤ�ش�شية يف الإمارات العربية املتحدة وغريها من 
الدول. ويف ظل تطبيق منهجنا الذي ي�شتند اإىل التعاون وامل�شاركة، قمنا بامل�شاركة يف العديد من املبادرات التي ت�شعى اإىل امل�شاعدة 

يف تقدم املجتمعات والبيئة املحلية. فعلى م�شت�ى امل�شاريع وم�شت�ى الأعمال ال�شرتاتيجية ب�شفة عامة، حتر�ص الهالل للم�شاريع 
على تخ�شي�ص امل�ارد الالزمة ل��شع �شالح م�اطني املنطقة والبيئة املحيطة بها على قمة اأول�ياتها. 

م�ؤ�س�سة تهدف اإىل تعزيز امل�س�ؤولية

اأغنية بكرا

املطربة الت�ن�شية لطيفة مع جمم�عة من الأطفال القطريني يف الدوحه  من الي�شار اإىل اليمني: املنتج ك�ين�شي ج�نز واملنتج املنفذ بدر حميد جعفر ب�شحبة جمم�عة
من الأطفال املغربيني

دبي العطاء
�شاركت �شركة الهالل للم�شاريع يف اأوائل عام 2013 

يف مبادرة دبي العطاء لدعم برامج تعليم الأطفال يف 
الدول النامية. ويف ظل التزامها مب�ش�ؤوليتها الجتماعية، 
حتر�ص الهالل للم�شاريع ب�شفة دائمة على اإيجاد قن�ات 
للم�شاهمة يف ت�فري التعليم الأ�شا�شي اجليد للمحتاجني 

واملحرومني. وقد متكنت مبادرة دبي العطاء التي طرحت 
يف يناير حتت عن�ان "برج العطاء" من جمع ما يزيد 

على ملي�ن درهم اإماراتي. 

دبي العطاء هي م�ؤ�ش�شة خريية اأطلقها �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد 
اآل مكت�م، نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص ال�زراء حاكم دبي، يف �شبتمرب 
2007 بهدف حت�شني فر�ص ح�ش�ل الأطفال يف البلدان النامية على تعليم 

اأ�شا�شي جيد. وجت�شد دبي العطاء التزام دولة الإمارات العربية املتحدة 
بتحقيق الهدفني الثاين والثالث من الأهداف الإمنائية لالألفية التابعة لالأمم 

املتحدة بحل�ل عام 2015، وهما �شمان ت�فري التعليم الأ�شا�شي لالأطفال ح�ل 
العامل وتعزيز امل�شاواة بني اجلن�شني، على الت�ايل. كما تعمل امل�ؤ�ش�شة على 

حتقيق الهدف الثامن من الأهداف الإمنائية لالألفية التابعة لالأمم املتحدة 
املتعلق بتط�ير �شراكات عاملية لتحقيق التنمية. 

مبادرة برج العطاء التي ت�شمنت بيع ع�شرين من�ذجًا م�شغرًا 
لربج خليفة وجمعت ما يزيد عن ملي�ن درهم اإماراتي لدعم برامج 
التعليم الأ�شا�شي التي تنفذها دبي العطاء يف البلدان النامية

يف اإطار حر�شها على دعم التط�ر الجتماعي والتعليمي، قامت 
�شركة الهالل للم�شاريع - من خالل اإحدى ال�شركات التابعة لها 

)جمم�عة جل�بال جامب�( وهي �شركة اإنتاج ترفيهي متعددة 
الثقافات يراأ�شها امل��شيقي الأ�شط�رة ك�ين�شي ج�نز- بطرح 

اأغنية خريية بعن�ان "بكرا " يف اأواخر عام 2011 حيث جمعت 
24 من اأ�شهر امل��شيقيني يف ال�شرق الأو�شط. وقد جمعت هذه 

الأغنية 3.5 ملي�ن دولر من الرعاة ومن التربعات.

ويتم حاليا ت�زيع التربعات التي مت جمعها من مبادرة " بكرا " 

على ال�كالت وامل�ؤ�ش�شات على م�شت�ى العامل بهدف و�شع برامج 
فنية لالأطفال يف العامل العربي. 

كما متكنت هذه املبادرة م�ؤخرًا وحتديدًا يف عام 2012 
وبال�شرتاك مع املنظمة الدولية امل�شتقلة "اأنقذوا الأطفال" من 

امل�شاعدة يف ت�شهيل طرح الربنامج املبتكر "ال�شفاء والتعليم 
من خالل الفن�ن" لكي يع�د بالنفع على اأكرث من 5،000 من 

الأطفال املحرومني يف املدار�ص يف فل�شطني وكذلك مدار�ص 
الأردن امللتحقة بربنامج الأغذية العاملي لالأمم املتحدة.
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املبادرات التعليمية
يف اإطار اهتمامنا امل�شتمر بدعم املبادرات التعليمية وتطوير املواهب ال�شابة، تقوم الهالل للم�شاريع حاليًا باإدارة العديد من الأن�شطة 

ال�شنوية مبا فيها برنامج تدريبي خم�ش�ص لطالب وخريجي اأكرب اجلامعات على م�شتوى العامل، وامل�شروع ال�شت�شاري العاملي بالتعاون 
مع جامعة كامربيدج باململكة املتحدة وكذلك برنامج للرعاية بالتعاون مع كليات التقنية العليا يف الإمارات العربية املتحدة.

امل�شروع اال�شت�شاري العاملي – كلية جادج للأعمال، جامعة كامربيدج، اململكة املتحدة

كجزء من امل�شروع ال�شت�شاري العاملي، قامت �شركة 
الهالل للم�شاريع يف مار�ص 2012 با�شت�شافة خم�شة من 
طالب الدرا�شات العليا )ماج�شتري اإدارة الأعمال( من 
كلية جادج لالأعمال بجامعة كامربيدج، حيث مت اختيار 

هذه املجموعة على اأعلى م�شتوى )من خم�ص جن�شيات 
خمتلفة ونطاق وا�شع ومتنوع من اخللفيات وجمالت 

اخلربة( من اأجل اإجراء اأبحاث وتقدمي م�شروع خالل 
اأربعة اأ�شابيع حول "و�شع ا�شرتاتيجية خلدمات حقول 

النفط ل�شركة الهالل للم�شاريع مع الرتكيز على العراق 
وليبيا". وقد ا�شتمل هذا البحث على درا�شة جدوى 

مف�شلة وو�شع عدة �شيا�شات لخرتاق ال�شوق وعر�ص 
تقدميي نهائي لل�شركة ا�شتمل على نتائج اأبحاثهم 

ووجهات نظرهم. ويف هذا ال�شياق قامت �شركة الهالل 
للم�شاريع اأي�شًا بت�شجيع الطالب على التفاعل مع فرق العمل والإدارات يف جمموعة الهالل من اأجل احل�شول على اإر�شادات ومعلومات 

قيمة، ذلك بالإ�شافة اإىل املحادثات والنقا�شات املثمرة مع القادة يف هذا املجال وممويل امل�شاريع. 

ا�شتمتع الطالب بهذه الفر�شة التي اأتاحتها لهم �شركة الهالل للم�شاريع للعمل يف ال�شرق الأو�شط والتعرف على ثقافته ومعرفة 
عوامل منو الأعمال به. وقد اأدى هذا البحث والعمل املمتع بالإ�شافة اإىل التدريب والإر�شاد الفعال املقدم من فريق العمل لدى الهالل 

للم�شاريع اإىل متكني الطالب من اإ�شدار وثيقة �شاملة ت�شتمل على بحث جيد والذي مت عر�شه على جمل�ص اإدارة الهالل للم�شاريع. كما 
ا�شتمل التزام ال�شركة جتاه الطالب على م�شاهمة العديد من اإدارات ال�شركة مبا لديهم من معرفة وخربة، الأمر الذي اأدى اإىل اإظهار 

جوانب القوى املتاأ�شلة يف الهالل للم�شاريع. 

ميثل امل�شروع ال�شت�شاري العاملي جزءًا هامًا من برنامج كلية جادج لالأعمال حيث ميكن الطالب من تطبيق النظريات التي يدر�شونها 
على اأر�ص الواقع داخل بيئة عمل مليئة باحلركة. وحازت هذه املبادرة اأي�شًا على دعم �شركاء الهالل للم�شاريع وال�شركات التابعة 

لها وهم حتديدًا جمموعة غلفتيرن ومبادرة بريل حيث ا�شت�شافت كل منها جمموعة من الطالب ب�شكل م�شتقل. ويف ظل هذا اللتزام 
امل�شتمر بتطوير القدرات، تتطلع الهالل للم�شاريع ل�شت�شافة جمموعة اأخرى من الطالب من خمتلف الثقافات والنتماءات يف امل�شروع 

ال�شت�شاري العاملي خالل عام 2013. 

الهالل للم�شاريع ترحب بطلبة ماج�شتري اإدارة الأعمال من كلية جادج لالأعمال، جامعة كامربيدج يف
مار�ص 2012

)WWF( وال�صندوق العاملي للحياة الربية )EWS( جمعية الإمارات للحياة الفطرية
يف عام 2012، اأ�شبحت الهالل للم�شاريع ع�شوا بالتينيًا يف جمعية الإمارات للحياة الفطرية املن�شاأة بال�شرتاك 

مع ال�شندوق العاملي للحياة الربية. تاأ�ش�شت جمعية الإمارات للحياة الفطرية يف 2001 كمنظمة غري حكومية 
تعمل حلماية التنوع احليوي وتعزيز منط احلياة امل�شتدامة من خالل مبادرات التعليم واحلفاظ على البيئة التي 

يتم طرحها يف دولة الإمارات العربية املتحدة.

تتناول املنظمة ق�شايا احلفاظ على املناطق الغنية بالتنوع احليوي ومواجهة تغري املناخ واحلد من اأثر الب�شمة 
البيئية املرتفعة لدولة الإمارات العربية املتحدة. وتت�شمن اأعمال اجلمعية اتخاذ اإجراءات احلماية وطرح حمالت 

وو�شع �شيا�شة التوعية والتعليم.
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