
غلفتينر - جاما للطيران

كلية كولومبيا لألعمال -  قمة عجمان للمسؤولية االجتماعية 

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.

رؤية الرئيس التنفيذي - بيزنس هارفرد ريفيو بالعربية

املواطنة املؤسسية

نعمل في العديد من القطاعات الرئيسية لالقتصاد العاملي
الهالل للمشاريع التطويرية - الهالل للمشاريع االستثمارية - الهالل للمشاريع الناشئة - الهالل للمشاريع االبتكارية 

الفعاليات - املواطنة املؤسسية - رؤيتنا املؤسسية 

تفتخر الهــــالل لــــلمشاريــــع بــــدعــــم مــــنصة األعــــمال الــــعربــــية الــــرائــــدة فــــي مــــنطقة الشــــرق 
األوســـــط - مجـــــلة االقـــــتصادي - فـــــي تـــــطويـــــرهـــــا لـــــفصل اإلدارة الجـــــديـــــد الـــــذي يـــــعرض 

مقاالت من مجلة هارفرد بيزنس ريفيو منشورة باللغة العربية للمرة األولى.  

ســـيفتح هـــذا املـــصدر املـــجال لـــلمدراء الـــتنفيذيـــني لـــلحصول عـــلى مـــعلومـــات قـــيمة وهـــامـــة 
فـي مـجال األعـمال بـمناقشـته ملـوضـوعـات مـتعلقة بـالـقضايـا املحـلية واإلقـليمية والـتي قـد 
ال تـــناقـــشها أي مـــن املـــنشورات الـــعربـــية األخـــرى. وتهـــدف الهـــالل لـــلمشاريـــع مـــن خـــالل 
هــذه الشــراكــة إلــى ســد هــذه الــفجوة فــي املــعلومــات عــن طــريــق مجــلة مــرمــوقــة كــهارفــرد 

بيزنس ريفيو.  

 
لقراءة آخر مقاالت املجلة باللغة العربية، يرجى زيارة هذا الرابط 

برنامج شركاء النهضة 

وسّــــــــعت شـــركـــة الهـــالل لـــلمشاريـــع إطـــار شـــراكـــتها االســـتراتـــيجية مـــع مجـــلة هـــارفـــرد 
بـزنـس ريـفيو بهـدف تـقديـم الـدعـم لـبرنـامـج "شـركـاء الـنهضة" الـذي يـسعى إلـى إتـاحـة 

املحتوى الذي يتناول أهم القضايا املتداولة في مجال األعمال للقرّاء.    

تـوفـر مجـلة هـارفـرد بـزنـس ريـفيو الـعربـية املـتوفـرة كمجـلة مـطبوعـة وإلـكترونـية مـختارات 
يــــــتم انــــــتقاؤهــــــا بــــــدقــــــة، تــــــضم آخــــــر األخــــــبار االقــــــتصاديــــــة، وعــــــمود لــــــتقديــــــم الــــــنصائــــــح 
ـــــع مـنصة املـعلومـات الـتي تـوفـرهـا املجـلة لـقرّائـها، تتجـلى  بـخصوص ريـادة األعـمال، ومـقابـالت مـع أهـم رجـال األعـمال فـي املـنطقة، إلـى جـانـب مـواضـيع كـثيرة أخـرى. وعـالوة عـلى تـعزيـز هـذه الشـراكـة لـتَوسّـُ

ميزات هذه الشراكة في إتاحة االشتراك املجاني للقرّاء الذين يتعذر عليهم دفع رسوم االشتراك.  

 ملعرفة املزيد عن برنامج شركاء النهضة الخاص بمجلة هارفرد بزنس ريفيو العربية واالشتراك املجاني، يرجى الضغط هنا

سامينا كابيتال - صندوق سراج فلسطني األول

الهالل للمشاريع التطويرية

رؤيتنا املؤسسية

سامينا اليمستون القابضة  
سيراميك رأس الخيمة تحصد أرباحاً بقيمة 270 مليون درهم في 2017

د رابــع أكــبر شــركــة مــنتجة لــلسيرامــيك فــي الــعالــم،  حــققت ســيرامــيك رأس الــخيمة الــتي تُــعَّ
إجــــمالــــي إيــــرادات بــــلغ 2.9 مــــليار درهــــم فــــي 2017، لتسجــــل بــــذلــــك زيــــادة بنســــبة 2.2 
بـاملـئة مـقارنـة بـما حـققته الـعام املـاضـي. وارتـفعت إيـرادات األعـمال األسـاسـية بنسـبة 7.6  
بــاملــئة عــلى أســاس ســنوي لــتصل إلــى 2.6 مــليار درهــم بــفضل الــنمو الــقوي الــذي حــققته 

الشركة في أعمالها في اإلمارات وبنجالديش والهند وفي صناعة أدوات املائدة. 

وبـاإلضـافـة إلـى ارتـفاع هـوامـش األعـمال الـرئـيسية، اسـتفادت أربـاح الشـركـة مـن مـبادرات 
الحـد مـن الـتكالـيف وأسـعار صـرف الـعمالت األجـنبية. ونـتيجة لجـميع الـعوامـل الـتي سـلف 
ذكـــرهـــا، بـــلغ صـــافـــي األربـــاح 315.5 مـــليون درهـــم إمـــاراتـــي مـــن ضـــمنها 61.7 مـــليون 

درهم إماراتي جنته الشركة إثر تخارجها من أعمال غير أساسية.  

وتسـتمر خـطة خـلق الـقيمة الـتي تـعتمدهـا الشـركـة بـتعزيـز الـقيمة املـضافـة لـلمساهـمني مـن خـالل تـعزيـز طـاقـات الشـركـة وإمـكانـياتـها عـلى كـافـة األصـعدة.  وفـي سـياق تـنفيذهـا لخـطة خـلق 
القيمة، استحوذت املجموعة على ما يلي:  

الحصص املتبقية بنسبة 50 باملئة من األعمال املشتركة في اململكة العربية السعودية، أيه آر كيه إنترناشونال •

51 باملئة من حصص جي آر آي إس سيراميكس الشراكة ذات املسؤولية املحدودة، الهند، وهي وحدة لتصنيع بالط السيراميك •

51 باملئة من شركة غرايفون برايفيت املحدودة، شركة تأسيسية لتصنيع البالط كبير الحجم •

تعزيز سلطتها على إحدى شركاتها املشتركة، شركة ريستوفير ذات املسؤولية املحدودة، والتي تختص بتجارة معدات املطبخ وأدوات املائدة.   •

غلفتينر 
اتفاقية امتياز ملدة 50 عاماً لتطوير وتشغيل ميناء ويلمنغتون األمريكي، وخطط لضخ 580 مليون دوالر في األعوام املقبلة 

مجلة هارفارد بيزنس ريفيو بالعربية 
كيف تحسن األمن الرقمي في مؤسستك؟

اســـتضافـــت الهـــالل لـــلمشاريـــع لـــلسنة الـــرابـــعة عـــلى الـــتوالـــي مجـــموعـــة مـــن طـــالب 
بــرنــامــج املــاجســتير فــي إدارة األعــمال لــدى كــلية كــولــومــبيا لــألعــمال فــي نــيويــورك، 
وذلـــك فـــي مـــقر الشـــركـــة الـــرئـــيسي فـــي الـــشارقـــة كجـــزء مـــن بـــرنـــامـــجهم الـــجامـــعي 
"الــــنمو فــــي اإلمــــارات” والــــذي يــــتضمن رحــــلة تــــعليمية إلــــى اإلمــــارات ملــــدة اســــبوع 
تتخـل زيـارات ولـقاءات مـع جـهات حـكومـية وشـركـات رائـدة تـعكس الـنمو املـتنوع فـي 

الدولة.  

وقـال طـالـب الـسنة األولـى كـوري بـروت خـالل الـزيـارة: "لـم يـكن لـدي مـعلومـات كـثيرة 
عـن دولـة اإلمـارات قـبل الـتحاقـي بـكلية إدارة األعـمال عـدا عـن أنـها دولـة غـنية تـنتج 
الـنفط نـظراً لـخبرتـي الـسابـقة فـي قـطاع الـطاقـة. إال أنـني مـندهـش بـما تـعلمته عـن 
مـدى تـنوع االقـتصاد هـنا وكـانـت شـركـة الهـالل لـلمشاريـع تـجسيد مـثالـي القـتصاد 

دولة اإلمارات املتنوع واملتطور." 

الهالل للمشاريع تستضيف طالب برنامج املاجستير في إدارة األعمال لدى كلية كولومبيا لألعمال للسنة الرابعة على التوالي

حـــصدت مـــمزورلـــد، وهـــي مـــنصة الـــتجارة اإللـــكترونـــية املـــختصة بـــتأمـــني مســـتلزمـــات األمـــهات واألطـــفال، خـــامـــس جـــوالتـــها الـــتمويـــلية وأكـــبرهـــا 
بقيادة ومضة وسويكورب في فبراير، وذلك لدعم خططها للتوسع على املستوى اإلقليمي.  

ســـتوظـــف مـــمزورلـــد هـــذا الـــتمويـــل لـــتنمية أعـــمالـــها فـــي املـــملكة الـــعربـــية الـــسعوديـــة الـــتي تخـــدم فـــي الـــوقـــت الـــحالـــي ثـــالث مـــدن رئـــيسية فـــيها، 
وستستفيد منه أيضاً في توسيع نطاقها وتوصيل خدماتها إلى شمال أفريقيا.  

وإلـى جـانـب ومـضة وسـويـكورب، ضـمت جـولـة الـتمويـل هـذه مجـموعـة مـن املسـتثمريـن اإلقـليميني مـن بـينهم مجـموعـة تـامـر ومـؤسـسات سـعوديـة 
تعمل في املجاالت املعنية باألم والطفل.    

تـــقدم مـــمزورلـــد الـــتي أسســـتها رائـــدتـــا األعـــمال واألُمّــــان مـــنى عـــطايـــا ولـــينا خـــليل، مـــا يـــزيـــد عـــن 200,000 مـــنتجاً، يُـــباع 20,000 مـــنها 
حصرياً على املوقع.  

أعـــلنت "غـــلفتينر أمـــريـــكا"، الشـــركـــة الـــتابـــعة ملجـــموعـــة "غـــلفتينر"، أكـــبر شـــركـــة خـــاصـــة ومســـتقلة فـــي 
الـعالـم إلدارة املـوانئ والخـدمـات الـلوجسـتية، والـتي تتخـذ مـن الـدولـة اإلمـارات الـعربـية املتحـدة مـقراً 
لـــها، إبـــرامـــها اتـــفاقـــية امـــتياز مـــبدئـــية مـــع واليـــة ديـــالويـــر األمـــريـــكية تـــمنحها حـــقوقـــاً حـــصريـــة إلدارة 
وتــــشغيل وتــــطويــــر مــــيناء ويــــلمنغتون ملــــدة 50 عــــامــــاً، تــــعمل خــــاللــــها الشــــركــــة عــــلى تــــعزيــــز الــــقدرات 

االستيعابية ملحطات الحاويات، ورفع الطاقة اإلنتاجية اإلجمالية للميناء.  

وتــخضع شــروط االتــفاقــية ملــوافــقة رســمية مــن قــبل مجــلس إدارة شــركــة دايــمونــد لــلموانئ األمــريــكية، 
والجـــــمعية الـــــعامـــــة لـــــواليـــــة ديـــــالويـــــر خـــــالل الشهـــــر املـــــقبل، قـــــبل مـــــراجـــــعتها رســـــمياً مـــــن قـــــبل لـــــجنة 

االستثمارات األجنبية في الواليات املتحدة. 

ويـعزز االتـفاق مـن مـكانـة وسـمعة شـركـة "غـلفتينر أمـريـكا"، السـيما وأن مـيناء ويـلمنغتون يـعد أحـد 
أهـــم املـــوانئ الـــرئـــيسية الـــداخـــلية فـــي شـــمال أمـــريـــكا، ويـــتميز بـــموقـــعه االســـتراتـــيجي الـــواقـــع عـــلى 
مــسافــة أربــع ســاعــات مــن املــحيط األطــلسي. ويشــتهر مــيناء ويــلمنغتون، الــذي تــم إنــشاؤه فــي عــام 
1923 عـــلى نهـــر ديـــالويـــر، فـــي تـــلقي واردات الـــفواكـــه الـــطازجـــة إلـــى الـــواليـــات املتحـــدة األمـــريـــكية 

وتوزيعها، حيث يمتلك أطول رصيف ميناء للتخزين البارد في البالد. 

ويــــشمل امــــتياز "غــــلفتينر أمــــريــــكا" اإلدارة الــــكامــــلة وتــــطويــــر الــــطاقــــة االســــتيعابــــية الــــحالــــية لــــلميناء، 
والــبالــغة 350 ألــف حــاويــة نــمطية ســنويــاً، والــتي مــن املــتوقــع أن تــتضاعــف فــي الــسنوات الــقادمــة نــتيجة لهــذه الــصفقة، وتخــطط "غــلفتينر" لــضخ اســتثمارات بــقيمة 580 مــليون دوالر 
أمــريــكي لــتطويــر املــيناء خــالل األعــوام الــتسعة املــقبلة، مــن ضــمنها 410 مــليون دوالر لــبناء محــطة حــاويــات جــديــدة بــطاقــة اســتيعابــية قــدرهــا 1.2 مــليون حــاويــة نــمطية، لتحــل بــذلــك محــل 

املحطة السابقة "ادجيمور"، التي كانت تابعة لشركة "دوبونت" األمريكية، والتي استحوذت عليها شركة دايموند ستيت للموانئ في عام 2016. 

وبـموجـب االتـفاقـية سـتتولـى "غـلفتينر أمـريـكا" أيـضا إنـشاء معهـد تـدريـب مـتخصص فـي تـدريـب الـكوادر الـعامـلة فـي مـجال صـناعـات املـوانئ البحـريـة والخـدمـات الـلوجسـتية، فـي مـوقـع 
تطوير امليناء، والذي يهدف إلى تدريب نحو 1000 شخص سنوياً من والية ديالوير واملناطق املجاورة، مما يعطي أثراً تنموياً كبيراً للوالية والقاطنني فيها.

ومضة كابيتال 
ممزوورلد تسجل أكبر جوالتھا التمویلیة 

جاما للطيران 
 جاما للطيران تحقق أداًء الفتاً في 2017؛ وتنهي جمع رأس مال بقيمة 67 مليون دوالر أمريكي

حـققت شـركـة جـامـا لـلطيران املـدرجـة فـي سـوق لـندن لـالسـتثمارات الـبديـلة أداًء الفـتاً فـي 2017 اتـسم بـارتـفاع مـلحوظ فـي حـصيلة إنـجازاتـها مـنها زيـادة فـي إجـمالـي أربـاحـها الـتشغيلية 
األسـاسـية بنسـبة %28، مـما سـيمنحها انـطالقـة نـحو آفـاق نـمو أوسـع فـي 2018. كـما شهـدت جـامـا لـلطيران زيـادة فـي هـوامـشها الـتشغيلية وتـحسناً مـلحوظـاً فـي مسـتوى الـتدفـق الـنقدي 

التشغيلي. 

ومـن أبـرز الـنتائـج املـالـية لـجامـا لـلطيران فـي عـام 2017 ارتـفاع العائـدات بنسـبة %5.8، وارتـفع إجـمالـي أربـاحـها الـتشغيلية األسـاسـية بنسـبة 28.3% عـلى أسـس الـعملة الـثابـتة، بـينما 
انحسـر صـافـي ديـونـها بـقيمة 6.4 مـليون دوالر لـيصل إلـى 13.0 مـليون دوالر أمـريـكي(2016: 19.4 مـليون دوالر أمـريـكي)، وحـققت زيـادة فـي الـتدفـق الـنقدي الـتشغيلي بـقيمة 21.6 

مليون دوالر لتصل به إلى 23.8 مليون دوالر أمريكي (2016: 2.2 مليون دوالر أمريكي). 

جمع رأس املال 

وضـمن مـساعـي جـامـا لـلطيران لـتنفيذ اسـتراتـيجيتها الـتي تـصبو مـن خـاللـها إلـى أن تـحتل املـركـز األول فـي الـسوق الـعاملـية لخـدمـات طـيران رجـال األعـمال، وذلـك مـن خـالل الـنمو الـعضوي 
والـتوسـع عـبر املـشاريـع املشـتركـة وتـنفيذ االسـتحواذات، قـامـت الشـركـة بجـمع رأس مـال عـن طـريـق اكـتتاب خـاص حـصدت مـنه 48 مـليون يـورو، أي مـا يـعادل 67 مـليون دوالر فـي مـطلع 
2018. وشــاركــت هــاتــشيسون وامــبوا (الــصني) فــي االكــتتاب وأصــبحت تــمتلك 21 بــاملــئة مــن حــصص رأس املــال الــصادرة للمجــموعــة، كــما كُـــرِّس 19.8 مــليون دوالر أمــريــكي مــن مــا تــم 
جـمعه لـالسـتحواذ عـلى حـصص هـونـغ كـونـغ لـلطيران الـتابـعة لـهاتـشيسون عـلى الـنحو الـتالـي: 50 بـاملـئة مـن حـصصها فـي جـامـا لـلطيران هـاتـشيسون الـقابـضة املحـدودة و20 بـاملـئة مـن 

 .CASL حصصها في

الهالل للمشاريع االستثمارية

حـصدت شـركـة نشـر ألـعاب الـهواتـف املتحـركـة طـماطـم والـتي تتخـذ مـن األردن مـقراً لـها 2.5 مـليون دوالر 
فـــي جـــولـــة تـــمويـــلية أولـــية بـــقيادة ومـــضة كـــابـــيتال فـــي فـــبرايـــر، وذلـــك دعـــماً لخـــطط الـــتوســـع اإلقـــليمية الـــتي 

تعتزمها الشركة وأيضاً من أجل توثيق العالقات مع مطوري األلعاب الدوليني.  

وتـمثل هـذه الـجولـة االسـتثماَر األوَل مـن نـوعـه لـومـضة كـابـيتال فـي مـجال ألـعاب الـهواتـف املتحـركـة املـتنامـي 
في املنطقة، والذي من املتوقع أن يحقق إيرادات تصل إلى 320 مليون دوالر هذا العام.  

وتــــضم مجــــموعــــة املســــتثمريــــن أيــــضاً ديــــسكوفــــيري نــــوســــانــــتارا كــــابــــيتال، ورائــــد فينشــــرز، وفــــيجن فينشــــر 
كـــابـــيتال، وســـيد إكـــويـــتي فينشـــر بـــارتـــنرز، إلـــى جـــانـــب املســـتثمريـــن الـــحالـــيني 500 ســـتارت أبـــس، وكـــيما 

فينشرز، وأرزان في سي، وسوشال كابيتال.  

مـــنذ تـــأســـيسها فـــي 2013، نشـــرت طـــماطـــم مـــا يـــزيـــد عـــن 40 لـــعبة، وتـــم تحـــميلها 50 مـــليون مـــرة فـــي 
مــنطقة الشــرق األوســط وشــمال أفــريــقيا. وبــالــرغــم مــن أن هــذه الشــركــة الــناشــئة كــانــت فــي بــدايــتها تــطور 
ألـعابـها الـخاصـة بـنفسها، إال أن مـعظم أعـمالـها الـحالـية تـعتمد عـلى شـراكـات مـع مـطوري ألـعاب دولـيني، 

حيث تقوم الشركة بتعديل األلعاب وتعريبها لتناسب متطلبات املستهلك في املنطقة.   

شـاركـت مـديـر املـواطـنة املـؤسـسية لـدى الهـالل لـلمشاريـع عـال الـحاج حسـني فـي قـمة عجـمان لـلمسؤولـية االجـتماعـية لـعام 2018 الـتي أقـيمت فـي يـنايـر، حـيث تحـدثـت فـي حـلقة نـقاش عـن آرائـها بـخصوص 
أفضل ممارسات االستدامة في القطاع الخاص.  

شهــد هــذا الحــدث مــشاركــة نــخبة مــن 500 فــرداً مــن الــقادة فــي مــجال املــسؤولــية االجــتماعــية فــي الــقطاعــني الــحكومــي والــخاص وفــي املــجتمع املــدنــي، وأتــاحــت الــفعالــية الــفرصــة لــلمشاركــني لــلبحث فــي 
التوجهات الجديدة في مجال االستدامة.  

ضـــمن إطـــار االجـــتماع الـــسنوي لـــلمنتدى االقـــتصادي الـــعاملـــي، تـــشارك عشـــر رؤســـاء تـــنفيذيـــني مـــن حـــول 
الــعالــم بتســليط الــضوء عــلى الحــلول والــطرق املــتاحــة إلصــالح الــتجارة فــي مــقال نُشــر بــالــتعاون مــع مجــلة 
فــوربــس، حــددوا فــيه األســباب الــتي أدت إلــى عــرقــلة الــتجارة فــي الــقرن الــواحــد العشــريــن، واصــفني الــحالــة 

التي يجب أن تكون عليها التجارة في وقتنا الحالي.  

وسـاهـم فـي كـتابـة املـقال كـل مـن ديـفيد أبـني، رئـيس مجـلس إدارة يـو بـي إس ومـديـرهـا الـتنفيذي، الـواليـات 
املتحــدة األمــريــكية؛ وغــاوتــام أدانــي، رئــيس مجــلس إدارة مجــموعــة أدانــي، الــهند؛ وويــكسينغ كــوي، رئــيس 
مجــلس إدارة ورئــيس ديــبون لــوجيســتيكس، جــمهوريــة الــصني الــشعبية؛ وطــارق ســلطان الــعيسى، الــرئــيس 
الـتنفيذي ألجـيليتي، الـكويـت؛ وبـدر جـعفر، الـرئـيس الـتنفيذي لشـركـة الهـالل لـلمشاريـع ورئـيس مجـلس إدارة 
غـــــلفتينر، اإلمـــــارات الـــــعربـــــية املتحـــــدة؛ وتـــــومـــــاس كـــــلور، الـــــرئـــــيس الـــــتنفيذي لـــــلطيران الـــــسويســـــري الـــــدولـــــي، 
ســـويســـرا؛ وأنـــدريـــا رينســـلير، عـــضو مجـــلس إدارة فـــولـــغسفاغـــن، أملـــانـــيا؛ وشـــاشـــي كـــيرات شـــيتي، رئـــيس 
مجـــلس إدارة أولـــكارغـــو لـــوجيســـتكس، الـــهند؛ وســـوريـــن ســـكو، الـــرئـــيس الـــتنفيذي أليـــه.بـــي. مـــولـــر مـــيرســـك، 
الــدنــمارك؛ ومــعالــي الــشيخ أحــمد بــن ســليمان، رئــيس مجــلس إدارة مجــموعــة مــوانئ دبــي الــعاملــية ورئــيسها 

التنفيذي، اإلمارات العربية املتحدة.  

لـقراءة املـقال كـامـالً، يـرجـى زيـارة املـوقـع اإللـكترونـي لـلمنتدى االقـتصادي الـعاملـي عـلى هـذا الـرابـط، أو عـلى 
موقع فوربس على هذا الرابط.  

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 
  www.badrjafar.com ذات صلة بريادة األعمال والحوكمة املؤسسية الرشيدة واالستدامة املؤسسية والنساء في العمل وسياسات الطاقة الذكية. لالطالع على املدونة، قم بزيارة

الهالل للمشاريع الناشئة

غلفتينر شركة تابعة للهالل للمشاريع.

ميناء ويلمينغتون في ديالوير، الواليات املتحدة

الهالل للمشاريع تمتلك أقلية استراتيجية في جاما للطيران.

سامينا اليمستون القابضة تمتلك إلى جانب ائتالف من املستثمرين 30.6% من أسهم شركة سيراميك رأس الخيمة. الهالل للمشاريع شريك محدود في سامينا 
اليمستون القابضة. 

بي أو في كابيتال - ومضة كابيتال

تـماشـياً مـع اسـتراتـيجية الهـالل لـلمشاريـع املـخصصة لـالسـتثمار فـي الشـركـات الـناشـئة فـي مـجال الـتكنولـوجـيا مـن حـول الـعالـم فـي 
كــافــة مــراحــلها وتــقديــم كــافــة أنــواع الــدعــم لــها، عــقدت وحــدة الهــالل لــلمشاريــع الــناشــئة املــختصة بــرأس املــال االســتثماري املــؤســسي 
ورشـــة عـــمل شـــارك فـــيها خـــمس شـــركـــات نـــاشـــئة مـــن مـــحفظة صـــندوق بـــي أو فـــي كـــابـــيتال الســـريـــالنـــكي وفـــريـــق عـــمل الـــصندوق فـــي 
اإلمـــارات، وذلـــك عـــقب اســـتثمار أولـــي نـــفذتـــه الشـــركـــة فـــي الـــصندوق. وقـــد هـــدفـــت هـــذه الـــورشـــة املـــكثفة إلـــى الـــتعرف عـــلى مـــؤســـسي 

الشركات الناشئة املُشارِكة ومجال أعمالهم، واستطالع آفاق التعاون في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. 

بي أو في كابيتال هو صندوق رأس مال استثماري له مقرين في سريالنكا و في سنغافورة، وتم تأسيسه لدعم الشركات الناشئة السريالنكية بالوصول إلى فرص إقليمية وعاملية.   

بي أو في كابيتال 

الھالل للمشاریع تستثمر في صندوق سریالنكي لرأس المال االستثماري وتستضیف رواده في اإلمارات 

الصورة: منى عطايا، مؤسس، ممزورلد

فريق عمل طماطم

	الهالل	للمشاريع	شريك	محدود	في	ومضة	مينا	فينتشرز	1.

صندوق سراج فلسطني األول 
شركة سراج إلدارة الصناديق أول شركة فلسطينية توقع على مبادئ األمم املتحدة لالستثمار 

أعلنت شركة سراج إلدارة الصناديق عن انضمامها ملبادرة مبادئ األمم املتحدة لالستثمار املسؤول، لتصبح بذلك أول شركة فلسطينيّة توقع على هذه املبادرة االستثمارية الدولية. 

وقــد أُعــلِن انــضمام شــركــة ســراج إلدارة الــصناديــق إلــى مــبادئ األمــم املتحــدة لــالســتثمار املــسؤول بــصفة رســمية فــي 9 يــنايــر. تــتولــى ســراج الــتي أسســتها مجــموعــة مــسار الفلســطينية 
الــعاملــيّة عــام 2003، إدارة صــناديــق األســهم الــخاصــة الفلســطينية، وتســتثمر مــن خــالل صــناديــقها فــي املــشاريــع الــناشــئة والشــركــات الــصغيرة واملــتوســطة والشــركــات األكــبر حجــماً فــي 

فلسطني، ومن بينها الشركات املتعثرة، في القطاعات االقتصادية املتنوعة. 

وإثـر الـنجاح الـذي حـققه صـندوق سـراج فلسـطني األول، والـذي  اسـتثمر فـي 14 شـركـة تـعمل فـي فلسـطني فـي الـقطاعـات عـالـية الـنمو، شـرعـت شـركـة سـراج إلدارة الـصناديـق بجـمع رأس 
املـال لـصندوقـها الـثانـي. مـن املـتوقـع أن يُـغلق صـندوق سـراج فلسـطني الـثانـي فـي 2018 بـقيمة 100 مـليون دوالر حـيث سـيتبنى اسـتراتـيجية اسـتثمار مـماثـلة تهـدف إلـى زيـادة قـيمة رأس 

املال طويل األمد في محفظة متنوعة من الشركات الفلسطينية.   

وتـضم مـبادئ األمـم املتحـدة السـتة لـالسـتثمار املـسؤول إدخـال الـقضايـا الـبيئية واالجـتماعـية وقـضايـا الـحوكـمة ضـمن عـمليات تحـليل االسـتثمارات واتـخاذ الـقرارات واعـتمادهـا كـذلـك فـي 
سـياسـات ومـمارسـات املـلكية، وتـقديـم الـبيانـات املـتعلقة بـالـقضايـا الـبيئية واالجـتماعـية وقـضايـا الـحوكـمة الـخاصـة بـالشـركـات الـتي يـتم االسـتثمار بـها، بـاإلضـافـة إلـى الـتشجيع عـلى تـطبيق 
هــذه املــبادئ فــي قــطاع االســتثمار. وعــالوة عــلى ذلــك، يتعهــد املــوقــعون عــلى مــبادئ االســتثمار املــسؤول بــالــتعاون مــن أجــل تــعزيــز فــعالــيتهم فــي تــطبيق املــبادئ ورفــع الــتقاريــر بــخصوص 

التقدم الذي يحرزونه في تنفيذها. 

يـعتبر انـضمام سـراج إلـى مـبادرة مـبادئ االسـتثمار املـسؤول خـطوة هـامـة نـحو تـحقيق الـتزام الشـركـة بـاالمـتثال لـلتوجـيهات املـعترفـة دولـياً للحـمايـة الـبيئية واملـسؤولـية االجـتماعـية. واعـتباراً 
من 26 يناير، أصبحت قائمة املوقعني على مبادرة األمم املتحدة لالستثمار املسؤول تضم 1,908 مؤسسة من حول العالم 1,300 من بينهم شركات متخصصة بإدارة االستثمارات.  

الهالل للمشاريع شريك محدود في صندوق سراج فلسطني األول وتقدم التوجيه االستراتيجي عبر عضويتها في املجلس االستشاري للصندوق. 

 startAD املنتدى االقتصادي العاملي، دافوس – قمة معهد ميلكني الشرق األوسط وشمال أفريقيا – مؤتمر الشركات العائلية في العالم العربي – منصة
إلطالق املشاريع الناشئة في مجال تكنولوجيا املالية

الفعاليات

شهـد االجـتماع الـسنوي الـثامـن واألربـعون لـلمنتدى االقـتصادي الـعاملـي تـكاتـف 
جـهود دولـية شـاركـت فـيها اإلدارة الـعليا فـي شـركـة الهـالل لـلمشاريـع إلـى جـانـب 
أكـــثر مـــن 3,000 شـــخصية قـــياديـــة مـــن حـــول الـــعالـــم بهـــدف رســـم مـــعالـــم أطـــر 
الــــعمل الــــعاملــــية واإلقــــليمية والــــصناعــــية الــــتي ســــتُكرس لــــالرتــــقاء بــــاألوضــــاع فــــي 
الـــعالـــم عـــلى كـــافـــة املســـتويـــات، وذلـــك فـــي دافـــوس، ســـويســـرا، فـــي الـــفترة مـــا بـــني 

23 و26 يناير 2018. 

جلسة نقاش: الشركات الناشئة وحالها في العالم 

ومــن خــالل مــشاركــته فــي الجــلسة الــتي ضــمت رئــيسة جــامــعة إمــبيريــال كــولــيدج، 
ألـــيس جـــاســـت، وويـــل. آي. آم، رائـــد األعـــمال واملـــوســـيقي، ورائـــد األعـــمال تـــونـــي 
إيـلومـيلو، شـدد الـرئـيس الـتنفيذي للهـالل لـلمشاريـع بـدر جـعفر عـلى أهـمية ريـادة 
األعــــــمال، وريــــــادة األعــــــمال االجــــــتماعــــــية بــــــصورة خــــــاصــــــة، فــــــي تــــــعزيــــــز الــــــنمو 
الــــشمولــــي. وفــــي حــــلقة الــــنقاش الــــتي أدارتــــها آر مــــاي لــــي، عــــميدة كــــلية ريــــادة 
األعـــــمال واإلدارة فـــــي جـــــامـــــعة شـــــانـــــغهاي تـــــيك، أوضـــــح بـــــدر أن للشـــــركـــــات دور 
جـوهـري فـي تـمكني الـنمو الـشمولـي مـا إن بـادرت بـتقييم الـقضايـا ذات الـصلة فـي مـجتمعاتـها تـقييماً صـادقـاً، كـمشكلة الـبطالـة فـي دول الشـرق األوسـط وشـمال أفـريـقيا، ومـن ثـم قـدمـت 
الــدعــم والحــلول املــناســبة لهــذه التحــديــات. وتــطرق أيــضاً إلــى أهــمية التحــلي بــالــقدرة عــلى تــقبل الفشــل فــي مــجتمعاتــنا وتــشجيع األفــراد عــلى الــخوض فــي املــخاطــر، إذ بــالفشــل وتــكرار 
املـحاولـة تـولـد الـنجاحـات الـتي بـها نـؤسـس بـيئًة راسـخًة لـريـادة األعـمال ونـحقق الـنمو املشـترك. وخـتامـاً، أكـد بـدر عـلى الـدور الـرئـيسي الـذي تـؤديـه الـحوكـمة املـؤسـسية فـي دفـع عجـلة الـنمو 

االقتصادي وخلق القيمة. 

ملشاهدة جلسة "الشركات الناشئة وحالها في العالم" كاملًة، يرجى زيارة هذا الرابط. 

 

اجتماع قادة قطاع سلسلة التوريد وصناعة النقل  

وبــاإلضــافــة إلــى ذلــك، شــارك بــدر جــعفر الــرئــيس الــتنفيذي للهــالل لــلمشاريــع ورئــيس مجــلس إدارة غــلفتينر إلدارة املــوانئ  فــي اجــتماع قــادة ســلسلة الــتوريــد وصــناعــة الــنقل إلــى جــانــب 
شـخصيات بـارزة فـي هـذا الـقطاع مـثل دايـفيد أبـني، رئـيس مجـلس إدارة UPS ورئـيسها الـتنفيذي، وتـومـاس كـلور، الـرئـيس الـتنفيذي لـلطيران الـسويسـري  Swiss Air، وسـوريـن سـكو، 
الـرئـيس الـتنفيذي لشـركـة أيـه.بـي. مـولـر مـيرسـك، وغـيرهـم مـن الـقادة فـي هـذا الـقطاع٬ واسـتطلع املـجتمعون املـجاالت املـتاحـة إلحـداث الـتغيير اإليـجابـي فـي سـياق الـثورة الـصناعـية الـرابـعة 

واستخلصوا مجموعة من القرارات واإلجراءات املعنية بالقطاع اللوجستي وحددوا املبادرات واإلجراءات ذات األولوية لعام 2018.  

 مبادرة نظم تشكيل مستقبل التقدم االقتصادي  

وعــالوة عــلى ذلــك، انــضمت الهــالل لــلمشاريــع مُـــَمثَّلة بــرئــيسها الــتنفيذي بــدر جــعفر إلــى اجــتماع مجــلس اإلشــراف الــخاص عــلى مــبادرة نــظم تــشكيل مســتقبل الــتقدم االقــتصادي، وهــي 
مـبادرة تشـدد عـلى أهـمية تـبني مـنهجية مـتعددة األطـراف لـتحقيق الـتنافـسية والـنمو املشـترك، وعـلى تـوثـيق الـتعاون فـيما بـني الـقطاعـني الـعام والـخاص الـذي مـن شـأنـه أن يـرتـقي بمسـتوى 
أداء بعض االقتاصادات واملناطق، كما وتركز على اعتماد القطاع الخاص ملمارسات االبتكار االجتماعي املؤسسي ونشر الوعي بدور وتأثير النمو االقتصادي واإلشراك املجتمعي.  

مشاركة أوسع من فريق إدارة الهالل للمشاريع 

وشــارك فــي املــنتدى االقــتصادي الــعاملــي كــل مــن نــيراج أغــرافــال، املــديــر الــتنفيذي لــدى الهــالل لــلمشاريــع، وكــما تــوشــار ســينغفي، نــائــب مــديــر الــتطويــر املــؤســسي واالســتثمار فــي الهــالل 
لــلمشاريــع بــصفته قــائــد حــلقة نــقاش تــناولــت مــوضــوع املــشاريــع الــرقــمية. ويــشار إلــى أن تــوشــار ســينغفي هــو عــضو فــي املجــلس الــعاملــي للمســتقبل حــول الــنمو االقــتصادي واإلشــراك 

املجتمعي. 

املنتدى االقتصادي العاملي هو منظمة دولية مستقلة مكرسة لالرتقاء باألوضاع في العالم على كافة األصعدة من خالل توفير منصة يجتمع عليها قادة األعمال والقادة 
السياسني واألكاديميني مع غيرهم من الشخصيات الهامة املؤثرة لرسم معالم األطر العاملية واإلقليمية والصناعية. الهالل للمشاريع عضو شريك في املنتدى االقتصادي العاملي. 

ملخص مشاركة الهالل للمشاريع في املنتدى االقتصادي العاملي 2018 

الهالل للمشاريع تشارك في القمة األولى ملعهد ميلكني في الشرق األوسط وشمال أفريقيا

فــي جــلسة نــقاش تــناولــت مــحور "تــجهيز الــقوى الــعامــلة لــلقرن الــواحــد والعشــريــن: ريــادة 
األعــــمال، والــــتدريــــب، والــــتعلم املســــتمر"، والــــتي أقــــيمت ضــــمن جــــدول الــــقمة األولــــى ملعهــــد 
مــــيلكني فــــي الشــــرق األوســــط وشــــمال أفــــريــــقيا 2018، شــــارك الــــرئــــيس الــــتنفيذي للهــــالل 

للمشاريع بدر جعفر آراءه بخصوص مستقبل االقتصاد ومستقبل العمل. 

وأشـــــــار بـــــــدر جـــــــعفر فـــــــي الجـــــــلسة إلـــــــى دور الـــــــتكنولـــــــوجـــــــيا وأعـــــــرب عـــــــن وجـــــــهة نـــــــظره أن 
الــــتكنولــــوجــــيا ال تــــحفز عــــلى الــــتغيير بــــل هــــي عــــامــــل تــــمكني فحســــب، مشــــدداً عــــلى أهــــمية 
االسـتثمار فـي الـقوى البشـريـة لـدفـع عجـلة الحـلول االبـتكاريـة وإيـجاد فـرص جـديـدة لـلنمو 
والــتقدم. وأشــار بــدر فــي حــديــثه إلــى تــأثــير الــرقــمنة ودورهــا فــي مــكان الــعمل، ودور ريــادة 
األعــمال فــي تــمكني الــنمو االقــتصادي، وأشــار إلــى أن جــزء مــن املــسؤولــية يــقع عــلى عــاتــق 

القطاع الخاص لتعزيز بيئة ريادية حيوية. 

ومــن ضــمن املتحــدثــني فــي هــذه الجــلسة كــريســتني جــلبرانــسون، نــائــب مــديــر أول، االبــتكار 
وريـــادة األعـــمال لـــدى مـــنظومـــة جـــامـــعة كـــالـــيفورنـــيا، وعـــباس كـــاظـــمي، الشـــريـــك املـــؤســـس 
واإلداري لــــكولــــيجيات كــــابــــيتال، ومــــايــــكل مــــو، مــــؤســــس جــــي إس فــــي ورئــــيسها الــــتنفيذي، 

وجوناثان سوكولوف، الشريك اإلداري لليونارد جرين وشركاه ش.م. 

ويـعتبر معهـد مـيلكني الـذي يـقع مـقره الـرئـيسي فـي كـالـيفورنـيا مـنصة فـكريـة مسـتقلة وغـير ربـحية، تـكرس جـهودهـا لـرفـع مسـتوى االزدهـار فـي الـعالـم مـن خـالل الـتعاون إليـجاد الحـلول مـن 
أجل توفير رؤوس األموال، وخلق الوظائف، وتحسني صحة الشعوب واملجتمعات.  

ملشاهدة الجلسة كاملًة، يرجى زيارة هذا الرابط. 

شـاركـت الهـالل لـلمشاريـع فـي مـؤتـمر الشـركـات الـعائـلية فـي الـعالـم 
الـعربـي، الـفعالـية األولـى مـن نـوعـها فـي املـنطقة الـتي تسـلط الـضوء 
عـــــلى مســـــتقبل الشـــــركـــــات الـــــعائـــــلية، والـــــتي أقـــــيمت يـــــومـــــي 7 و 8 

مارس في الجامعة األمريكية في الشارقة.  

شــارك الــرئــيس الــتنفيذي للهــالل لــلمشاريــع بــدر جــعفر إلــى جــانــب 
ســلطان ســعود الــقاســمي فــي حــلقة نــقاش بــعنوان "إدارة الــوضــع 
الــحالــي للشــركــات الــعائــلية"، والــتي أدارهــا الــبروفــيسور يــورج بــليه 

من الجامعة األمريكية في الشارقة.  

وقـد نُـظِّم هـذا املـؤتـمر بـتعاون بـني مـنتدى ثـروات للشـركـات الـعائـلية 
ومـــركـــز الـــشارقـــة لـــريـــادة األعـــمال "شـــراع"، واجـــتمع عـــلى مـــنصته 
نـــخبة مـــن األكـــادمـــيني الـــدولـــيني، وخـــبراء وأصـــحاب شـــركـــات عـــائـــلية 
ملــــناقــــشة الــــتوجــــهات الــــسائــــدة فــــي قــــطاع الشــــركــــات الــــعائــــلية فــــي 

املنطقة.  

الهالل للمشاريع في مؤتمر الشركات العائلية في العالم العربي

الهالل للمشاريع تشارك في قمة عجمان للمسؤولية االجتماعية  

شركة طماطم األردنیة أللعاب الھواتف المتحركة تحصد تمویل بـ 2.5 ملیون دوالر 

رؤية الرئيس التنفيذي: كيفية إصالح التجارة وفقاً لعشر رؤساء تنفيذيني عامليني 

شـارك تـوشـار سـينغفي، نـائـب مـديـر قـسم الـتطويـر املـؤسـسي واالسـتثمار لـدى الهـالل لـلمشاريـع كشـريـك مسـتثمر فـي فـعالـية "يـوم الـعرض الـنهائـي" لـبرنـامـج إطـالق املـشاريـع فـي مـجال تـكنولـوجـيا املـالـية 
الذي يسعى إلى خلق حلقة وصل بني مؤسسي الشركات الناشئة واملستثمرين، وذلك في 27 فبراير في جامعة نيويورك في أبوظبي.  

يـنبثق بـرنـامـج مـنصة إطـالق املـشاريـع فـي مـجال تـكنولـوجـيا املـالـية مـن حـاضـنة األعـمال الـريـاديـة startAD والـتابـعة لـجامـعة نـيويـورك أبـوظـبي، وتـمتد أنشـطته عـلى مـدى 10 أيـام مـكرسـني لـدعـم عشـرة مـن 
مــؤســسي الشــركــات الــناشــئة فــي مــجال األجهــزة ومــنحهم األدوات واملــعرفــة الــتي يــحتاجــونــها لــتطويــر مــشاريــعهم مــن خــالل الــتمويــل الجــماعــي، ونــظام اإلقــراض املــباشــر، ومــنظومــة الــتعامــالت الــرقــمية، 

والتداول الخوارزمي، والسجالت االئتمانية، والعمالت الرقمية، وأنظمة الدفع، وتكنولوجيا التأمني، وتحويل األموال. 

كما وتتيح هذه الفعالية لرواد األعمال  في مجال تكنولوجيا املالية الفرصة لعرض أفكارهم أمام نخبة من املستثمرين وتوسيع شبكة معارفهم وعالقاتهم.  

وفـي تـعليقه عـلى الـبرنـامـج، قـال إركـي ألـتونـني، املـديـر الـتنفيذي ملـنصة startAD: "سـتكون االجـتماعـات املـباشـرة مـع املسـتثمريـن بـمثابـة مـنصة فـريـدة مـن نـوعـها بـالنسـبة للشـركـات الـناشـئة، حـيث سـتتيح 
لـها فـرصـة تـطويـر عـالقـات واعـدة مـع نـخبة مـن املسـتثمريـن الـفاعـلني واملهـتمني بـمجاالت عـمل وأسـواق وتـقنيات تـلك الشـركـات. وبـاملـقابـل، سـتشكل هـذه االجـتماعـات وسـيلة فـريـدة بـالنسـبة إلـى املسـتثمريـن 

للخوض في مجال الشركات الناشئة واملساهمة في إضافة قيمة في القطاع". 

ملعرفة املزيد عن هذا البرنامج، يرجى زيارة هذا الرابط. 

 .startAD سي في منصة الهالل للمشاريع شريك مؤسَّ

الهالل للمشاريع الناشئة تقابل املؤسسني املشاركني في منصة إطالق املشاريع التابعة لـ 
startAD في مجال تكنولوجيا املالية في جامعة نيويورك أبو ظبي

الهالل للمشاريع هي شركة تابعة ومملوكة بالكامل ملجموعة الهالل

الهالل للمشاريع | ص.ب ٢٢٢٢ | الشارقة، اإلمارات العربية املتحدة
هاتف: ٠٠٩٧١٦٥٥٤٧٢٢٢ | فاكس: ٠٠٩٧١٦٥٥٤٧٨٨٨ 
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 النشرة الدورية
 العدد الرابع والعشرون: أبريل 2018

  

إجمالي	عوائد	املجموعة:	
207.4	مليون	دوالر	أمريكي	

إجمالي	األرباح	التشغيلية	األساسية:	
18.7	مليون	دوالر	أمريكي	

األرباح	قبل	الخصم:	
17.1	مليون	دوالر	أمريكي	

األرباح	املحققة	لكل	سهم:	
31.6	سنت	

توزيع	األرباح:	
2.75	بنس	
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