
احــتفلت شــركــة غــلفتينر بــرقــم قــياســي جــديــد يــضاف لسجــل نــجاحــاتــها بتســليمها ٢٠ مــليون وحــدة نــمطية 
(مـــكافـــئة لعشـــريـــن قـــدمـــاً) فـــي محـــطة الـــحاويـــات الـــشمالـــية بـــميناء جـــدة فـــي املـــملكة الـــعربـــية الـــسعوديـــة مـــن 

خالل شركة مقاوالت الخليج للشحن والتفريغ املحدودة التابعة لها.  

وقـــد نُـــظم حـــفل لـــالحـــتفال بهـــذا اإلنـــجاز وحـــضره مـــعالـــي الـــدكـــتور نـــبيل الـــعمودي، رئـــيس املـــؤســـسة الـــعامـــة 
لـــلموانئ، والـــكابـــنت عـــبداهلل بـــن عـــواد الـــزمـــعي، مـــديـــر عـــام مـــيناء جـــدة اإلســـالمـــي، إلـــى جـــانـــب الـــعديـــد مـــن 

املسؤولني الحكوميني وممثلي خطوط الشحن البحري والوكاالت واملؤسسات التجارية. 

ويُــعد هــذا إنــجازاً حــقيقياً لــيس فــقط لشــركــة غــلفتينر وشــركــة مــقاوالت الخــليج لــلشحن والــتفريــغ، بــل أيــضاً 
ملـــيناء جـــدة اإلســـالمـــي، واملـــؤســـسة الـــعامـــة لـــلموانئ الـــسعوديـــة ولشـــركـــاء غـــلفتينر ومـــقاوالت الخـــليج الـــذيـــن 
يـــضمون كـــبرى خـــطوط وتـــحالـــفات الـــشحن البحـــري الـــعاملـــية، بـــاإلضـــافـــة إلـــى املـــجتمع املحـــلي. ويـــثبت هـــذا 
اإلنـــجاز الـــتزام غـــلفتينر بـــإيـــجاد قـــيمة مشـــتركـــة لجـــميع أصـــحاب املـــصلحة والـــتأثـــير إيـــجابـــاً عـــلى اقـــتصاد 

املجتمعات التي تعمل فيها. 

وفــي عــام 2014، ارتــفع مــعدل مــناولــة حــاويــات الــشحن فــي جــميع املــوانئ الــسعوديــة إلــى أكــثر مــن أربــعة 
أضـعاف لـيتجاوز الـ ٦.٣ مـليون حـاويـة نـمطية مـقارنـًة بـ ١.٥ مـليون حـاويـة نـمطية تـقريـباً فـي عـام 2000. 
ويـــــعد هـــــذا دلـــــيالً عـــــلى الـــــفرص الـــــتي يحـــــملها املســـــتقبل لشـــــركـــــة غـــــلفتينر حـــــتى تـــــلبي احـــــتياجـــــات الـــــنمو 
االقـتصادي لـلسعوديـة عـن طـريـق االسـتمرار فـي تـقديـم الخـدمـات املـتميزة فـي محـطات الـحاويـات لشـركـات 

االستيراد والتصدير. 

ويــمتد تــاريــخ عــمل شــركــة مــقاوالت الخــليج لــلشحن والــتفريــغ املحــدودة فــي املــملكة عــلى مــدار أكــثر مــن 30 
عــامــاً، عــملت خــاللــها الشــركــة فــي أنشــطة الــشحن فــي الــدمــام واملحــطة الــجنوبــية قــبل فــترة االمــتياز قــبل أن 
تــقوم مــؤخــراً بــافــتتاح وتــشغيل محــطة حــاويــات الــجبيل، مــما يــجعلها الشــركــة الــوحــيدة الــتي تــديــر محــطات 

حاويات على كال ساحلي اململكة. 

وفـي عـام 2013، أصـبحت غـلفتينر الشـريـك اإلداري بـعد دخـولـها فـي شـراكـة مـع شـركـة مـقاوالت الخـليج 
لــــلشحن والــــتفريــــغ الــــسعوديــــة حــــيث جــــمعت الشــــركــــتان مــــا لــــديــــهما مــــن خــــبرات لتحســــني أعــــمال املــــوانئ 

السعودية. 

غلفتينر هي إحدى الشركات التابعة للهالل للمشاريع 

جاما للطيران توسع عملياتها في مطار الشارقة الدولي 
استحداث شريحة أسعار مناولة منخفضة جديدة للطائرات الخفيفة 

أعــلنت شــركــة جــامــا لــلطيران عــن إطــالق شــريــحة أســعار مــنخفضة جــديــدة لــلمناولــة 
األرضـــية عـــبر عـــملياتـــها األســـاســـية الـــثابـــتة فـــي مـــطار الـــشارقـــة الـــدولـــي لـــلطائـــرات 
األخـف وزنـاً مـما يـشجع مسـتخدمـي الـطائـرات الـخفيفة فـي املـنطقة عـلى اسـتخدام 
مـرافـق جـامـا. وتـوجـد حـوالـي 128 طـائـرة خـفيفة فـي الشـرق األوسـط تـمثل 15 فـي 

املائة من إجمالي أسطول طائرات رجال األعمال في املنطقة. 

وقـــد خـــفضت جـــامـــا لـــلطيران أســـعار املـــناولـــة الـــرئـــيسية الـــخاصـــة بـــها فـــي الـــشارقـــة 
بنسـبة 20 فـي املـائـة الـصيف املـاضـي، فـي أعـقاب مـراجـعة لـعملياتـها عـلى املسـتوى 
الـدولـي، مـما عـزز تـنافـسية خـدمـاتـها لـلعمالء فـي الشـرق األوسـط. ومـع وجـود 792 
طـــائـــرة رجـــال أعـــمال فـــي مـــنطقة الشـــرق األوســـط، تـــتوقـــع جـــامـــا لـــلطيران أن يســـتمر 
قـطاع طـيران رجـال األعـمال فـي الـنمو، وهـو مـا دفـع الشـركـة إلـى اعـتبار املـنطقة مـن 

أهم املناطق التي تركز عليها في العالم. 

وفـي شهـر فـبرايـر، حـصلت جـامـا لـلطيران عـلى مـوافـقات لـبناء حـظيرة صـيانـة بـتكلفة 
8 مــــاليــــني دوالر (29 مــــليون درهــــم)، مــــما ســــمح لــــها بــــزيــــادة ســــعة أســــطولــــها الــــذي 
تـديـره فـي الـشارقـة  بـثالث إلـى أربـع طـائـرات أخـرى. وإجـماالً، تـتوقـع جـامـا لـلطيران 
أن تســتثمر حــوالــي 15 مــليون دوالر (55 مــليون درهــم) فــي أعــمال تــوســعاتــها فــي 

الشارقة.

بوابتنا إلى إفريقيا 
الهالل للمشاريع تتوسع في قطاع التجارة اإللكترونية األفريقي الذي تقدر قيمته بـ 75 مليار دوالر 

دخــلت الهــالل لــلمشاريــع قــطاع الــتكنولــوجــيا ســريــع الــنمو فــي إفــريــقيا بــاســتثمارهــا فــي املــشاريــع الــتكنولــوجــية ملجــموعــة مــارا. وفــي هــذا اإلطــار، قــامــت 
«الهـالل لـالسـتثمارات»، ذراع االسـتثمار االسـتراتـيجي لشـركـة الهـالل لـلمشاريـع، بـقيادة مجـموعـة مـن املسـتثمريـن مـن الـقطاع الـخاص إلبـرام صـفقة 

استثمارية بهدف دعم مشروعني تكنولوجيني ملجموعة مارا، وهما «مارا للتسوق» و«مارا إكسبريس».  

وتـــم تـــصميم «مـــارا لـــلتسوق» و«مـــارا إكســـبريـــس» لـــتوفـــير بـــيئة مـــناســـبة لـــلتجارة عـــبر مـــنصات األجهـــزة املتحـــركـــة ، وإذ تـــعمل عـــلى ربـــط األشـــخاص 
ببعضهم البعض ما بني إفريقيا والشرق األوسط من خالل التجارة اإللكترونية والتجارة عبر األجهزة املحمولة وخدمات التسليم املباشر اللوجستية. 

وتُـــعد مـــارا لـــلتسوق ســـوقـــاً إلـــكترونـــية ذات نـــموذج عـــمل فـــريـــد يـــركـــز عـــلى أفـــريـــقيا والشـــرق األوســـط، وتـــقوم الشـــركـــات الـــعاملـــية مـــن خـــالل هـــذا الـــسوق 
اإللكتروني ببيع منتجاتها محلياً في أفريقيا، كما يُمكن للبائعني األفارقة الذين يقدمون منتجات موثوقة الدخول إلى أسواق كلتا املنطقتني.  

ويـعكس االسـتثمار فـي مجـموعـة مـارا طـموح الهـالل لـلمشاريـع املـتمثل فـي تـوسـعة االنـتشار إلـى الـقارة اإلفـريـقية. إذ تـسعى «الهـالل لـلمشاريـع» إلـى 
اسـتكشاف فـرص االسـتثمار املـتاحـة فـي الـقارة اإلفـريـقية، فـي ظـل الـتوقـعات بـارتـفاع عـدد الـسكان فـيها إلـى 1.6 مـليار نـسمة بحـلول عـام 2025، 

كما يُتوقع لقيمة سوق التجارة اإللكترونية اإلفريقية أن ترتفع من مليار دوالر حالياً إلى 75 مليار دوالر بحلول 2025.  

كــما تُــعد مــارا إكســبريــس مــنصة تــوصــيل لــلوجــهات الــنهائــية تــقدم الــدعــم الــلوجســتي لــلتجارة اإللــكترونــية. وقــد أسســت بــالــفعل مــركــزاً لــلتوزيــع فــي دبــي 
ولديها خطط للتوسع إلى بلدان أخرى عبر القارة األفريقية خالل السنوات األربعة القادمة بالتعاون مع مارا للتسوق. 

وتـوفـر الشـركـتان مـعاً تجـربـة مـتكامـلة لـلعمالء تـدعـمها الـخبرة الـتشغيلية الـكبيرة ملجـموعـة مـارا فـي أفـريـقيا واسـتراتـيجية الـتنفيذ الـعاملـية ثـابـتة الـنجاح 
الخاصة بشركة الهالل للمشاريع، مما يسمح للعمل بالتركيز على النمو والنجاح في السوق األفريقية. 

 
الهالل للمشاريع شريك استراتيجي في الشركتني مارا للتسوق و مارا إكسبرس 

نادي سيدات الشارقة - التعليم من أجل التوظيف

بـاعـتبارهـا أحـد الـرعـاة املـؤسسـني، دعـمت الهـالل لـلمشاريـع تـدشـني املـركـز اإلقـليمي ملـؤسـسة الـتعليم مـن أجـل الـتوظـيف فـي دولـة اإلمـارات، وهـي مـؤسـسة رائـدة غـير هـادفـة لـلربـح فـي مـنطقة الشـرق األوسـط وشـمال أفـريـقيا تُـمكن 
الشـباب مـن الـتنافـس عـلى املسـتوى الـعاملـي والـحصول عـلى الـعمل. وتـشارك الهـالل لـلمشاريـع مـؤسـسة الـتعليم مـن أجـل الـتوظـيف بـفلسفتها الـتي تـرى الـفرصـة والـقدرة عـندمـا يـرى اآلخـرون األزمـة والـبطالـة. وعـن طـريـق تـزويـد 

الشباب باملهارات الالزمة وربطهم بالفرص املناسبة، فإننا سنؤثر بالتأكيد على نمو االقتصاد وخلق فرص العمل على املدى الطويل. 

وقـد بـدأت مـؤسـسة الـتعليم مـن أجـل الـتوظـيف عـملها بـالـفعل فـي سـبع دول (وهـي مـصر واألردن واملـغرب وفلسـطني وتـونـس والـيمن واملـملكة الـعربـية الـسعوديـة) عـلى مـدار الـسنوات العشـرة املـاضـية، نـجحت خـاللـها فـي تـزويـد 
الشــباب والــفتيات بــاملــهارات الــالزمــة لــلنجاح فــي أمــاكــن الــعمل عــن طــريــق ســد الــفجوة بــني أصــحاب الــعمل واملــؤســسات الــتعليمية والشــباب. وتــساعــد هــذه الــحالــة مــن االســتقرار والــنزاهــة خــريــجي مــؤســسة الــتعليم مــن أجــل 
الـتوظـيف عـلى دعـم أسـرهـم واملـساهـمة بـفاعـلية فـي مـجتمعهم واقـتصاد بـلدهـم. وتـحقيقاً لهـذا الـغرض وملـساعـدة الـقطاعـني الـعام والـخاص عـلى االسـتفادة مـن املـواهـب الـشابـة الـحيويـة، تـقيم املـؤسـسة شـراكـات نـاجـحة مـع بـعض 

املؤسسات والجمعيات األكثر شهرة في املنطقة.

التعليم من أجل التوظيف 
الهالل للمشاريع تدعم إطالق ”التعليم من أجل التوظيف“ في دولة اإلمارات 

 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  -  كيف تضع الخريطة املالية لشركتك الناشئة  -  بيزنس هارفرد ريفيو بالعربية

املواطنة املؤسسية 

نادي سيدات الشارقة 
الهالل للمشاريع تدعم رائدات أعمال 

يُــعّد مجــلس اإلدارة أعــلى هــيئة تتخــذ الــقرارات فــي مــعظم الشــركــات واملــؤســسات. وفــي ظــل املــسؤولــيات الــقانــونــية 
واملــــالــــية واالســــتراتــــيجية الــــواســــعة الــــتي يــــتوالهــــا، فــــإنــــه مــــن السهــــل أن يــــنسى املــــرء أن مجــــلس اإلدارة هــــو مجــــرد 
مجــموعــة مــن األشــخاص. ومــثل أيــة مجــموعــة، فــإن تــغيُّر حجــم مجــلس اإلدارة أو تــركــيبته أو ســلطته يــمكن أن يُــؤثــر 

كثيراً في أدائه. 

وهـــذا هـــو الســـبب فـــي أنـــه عـــند تـــشكيل مجـــلس اإلدارة واخـــتيار مـــديـــٍر جـــديـــد، أو حـــتى مجـــرد إجـــراء تـــقييم إلطـــار 
اإلدارة، فإنه ينبغي على الشركات واملساهمني أن يضعوا األمور التالية في بالهم: 

التفويض 

عـليك أن تـكون واضـحاً حـول مـا تـتوقـع أن يـقوم بـه مجـلس اإلدارة. فـمن دون ذلـك، فـإنـه مـن أوالً وقـــــــبل كـــــــل شـــــــيء، 
شـبه املسـتحيل تحـديـد مجـموعـة املـديـريـن الـذيـن سـتحتاجـهم شـركـتك، أو الـصالحـيات الـتي يـنبغي أن تُعهـد إلـيهم. 
وبـاملـثل، فـإنـه مـن دون الـتفويـض الـواضـح لـن يـكون أعـضاء املجـلس املـحتملني فـي مـوقـعٍ يـسمح لـهم تـقييم أدوارهـم 

ومسؤولياتهم تقييماً سليماً. 

غلفتينر تتخطى مرحلة جديدة في اململكة العربية السعودية 
مناولة أكثر من 20 مليون وحدة نمطية في ميناء جدة 

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 ”استخدام وسائل التواصل 
االجتماعي لتنمية املهارات املهنية“ 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  

مقاالت هارفرد بزنس ريفيو بالعربية  
”استخدام وسائل التواصل االجتماعي لتنمية املهارات املهنية“

مجموعة مارا - جروثجيت كابيتال

رؤيتنا املؤسسية

جروثجيت كابيتال - آيريس غارد 
بي بي سي: تقنية آيريس جارد تطلق ثورة في مستقبل املساعدات اإلنسانية   

مـــا أصـــعب أن يـــفر الـــناس مـــن أوطـــانـــهم هـــربـــاً مـــن الـــصراعـــات املـــميتة لـــيصلوا إلـــى مـــكان جـــديـــد مفلســـني 
ومــــجهولــــني تــــحت مــــسمى "الجــــئني"، وأن يــــحاولــــوا الــــحصول عــــلى أوراقــــهم الــــثبوتــــية ويــــنتظروا لــــساعــــات 

للحصول على املساعدة كل شهر. 

غـــــير أنـــــه أصـــــبح اآلن بـــــمقدور الـــــالجـــــئني الـــــسوريـــــني عـــــلى حـــــدود األردن الـــــتوجـــــه فـــــقط ألي مـــــن مـــــاكـــــينات 
الــــصراف اآللــــي الــــخاصــــة بــــبنك عــــمان الــــقاهــــرة والــــنظر إلــــى كــــامــــيرا مــــسح بــــصمة الــــعني لــــيحصلوا عــــلى 
 EyeBank® مــساعــداتــهم الشهــريــة الــتي تــبلغ قــيمتها 140 دوالر فــي غــمضة عــني، وذلــك بــفضل تــقنية

التي طورتها شركة آيريس جارد والتي تتحقق من هوية الشخص عن طريق تحديد بصمة العني. 

 EyeBank® وقـــد أطـــلقت مـــفوضـــية األمـــم املتحـــدة لـــشؤون الـــالجـــئني هـــذا املشـــروع الـــذي يســـتخدم تـــقنية
لــلمساعــدة فــي تــوزيــع املــساعــدات اإلنــسانــية عــلى مجــموعــة مــن أكــبر الــشعوب الــالجــئة فــي الــعالــم بــصورة 
أكــــثر فــــاعــــلية واســــتعادة جــــزء مــــن كــــرامــــة اآلالف عــــن طــــريــــق تــــسهيل اســــتفادتــــهم مــــن خــــدمــــات مــــاكــــينات 

الصراف اآللي بما يعفيهم من تجربة االنتظار كل شهر الستالم املساعدات.

سيدة الجئة تستخدم تقنية آيريس جارد للحصول على املساعدة املالية الشهرية

فــــي إطــــار الــــتزامــــها بــــدعــــم نــــمو رائــــدات األعــــمال ورعــــايــــة املــــواهــــب الــــشابــــة فــــي املــــنطقة، أبــــرمــــت الهــــالل 
لـلمشاريـع شـراكـة مـع نـادي سـيدات الـشارقـة لـتدعـم مـن خـاللـها كـوالج مـركـز املـواهـب ومـعرض إبـريـز بهـدف 
املساعدة في تزويد املرأة واألطفال باملهارات الالزمة ومنحهم مساحة لتحقيق أفكارهم وكسب الدخل. 

كــما مــنحت هــذه الشــراكــة 33 رائــد أعــمال، أغــلبهم مــن الــنساء، فــرصــة الــترويــج ملــنتجاتــهم أثــناء مــعرض 
إبريز الذي أقامه النادي في شهر يونيو. 

وتخــطط الهــالل لــلمشاريــع بــاالســتمرار فــي تــقديــم الــدعــم لــنادي ســيدات الــشارقــة لــلوصــول إلــى 11 ألــف 
عضو من خالل مجموعة من ورش العمل التعليمية واملهارية إضافة إلى جلسات حول ريادة األعمال.  

 وكـــان كـــوالج مـــركـــز املـــواهـــب الـــتابـــع لـــنادي ســـيدات الـــشارقـــة قـــد أُطـــلق فـــي شهـــر يـــنايـــر 2015 بـــرعـــايـــة 
صــاحــبة الــسمو الــشيخة جــواهــر بــنت محــمد الــقاســمي، حــرم صــاحــب الــسمو الــشيخ الــدكــتور ســلطان بــن 

محمد القاسمي، عضو املجلس األعلى حاكم الشارقة، ورئيس املجلس األعلى لشؤون األسرة.  

ويــسعى املــركــز لــتكون الــريــادة بــني مــراكــز املــرأة والــطفل فــي دولــة اإلمــارات ولــتقديــم أفــضل بــرامــج تــشجيع 
املــواهــب لــلسيدات واألطــفال. ويهــدف كــوالج مــركــز املــواهــب لخــلق أفــضل بــيئة تــعلم لــلسيدات واألطــفال عــن 

طريق توفير فرص تعليمية وترفيهية عالية الجودة تحت سقف واحد.  

  

مــنذ تــأســيسها فــي عــام ٢٠٠٣ أثــبتت شــركــة أوروك لــلهندســة واملــقاوالت (أوروك) الــتزامــها املــتواصــل إزاء تــطويــر قــطاع الكهــربــاء فــي الــعراق ضــمن مــشاريــعها فــي مــختلف الــقطاعــات كــقطاع الــنفط والــغاز، واملــياه، والــصرف 
الــصحي، وغــيرهــا. إذ قــامــت أوروك عــبر الــسنوات املــاضــية بــالــتعاون مــع وزارات عــراقــية مــختلفة وشــركــات عــاملــية كـ GE و ABB إلنــجاز الــعديــد مــن مــشاريــع الــهندســة واملشــتريــات واملــقاوالت الــكبرى فــي الــعراق. ومــثاال عــلى 
الـتزامـها فـي مـختلف مـناحـي إعـادة تـعمير الـعراق، قـامـت أوروك بـاملـشاركـة فـي املـعرض الـنوعـي الـثالـث للكهـربـاء الـذي عـقد تـحت رعـايـة وزيـر الكهـربـاء فـي بـغداد بـدولـة الـعراق، حـيث تـم الـلقاء مـع عـدد مـن الـشخصيات الـحكومـية 

والتجارية بخصوص مشاريع مستقبلية يحتمل تنفيذها في قطاع الكهرباء. 

وبـالـرغـم مـن التحـديـات الـتي تشهـدهـا الـبالد عـلى املـدى الـقصير، ال يـزال قـطاع الكهـربـاء فـي الـعراق جـاذبـاً لـلمؤسـسات مـتعددة الـجنسيات والشـركـات املحـلية الـراغـبة فـي الـعمل مـع الـحكومـة لسـد العجـز فـي قـطاع الكهـربـاء. 
وقـد قـدمـت الـحكومـة دعـمها لـلمنظمني الـذيـن سـلطوا الـضوء عـلى الـعديـد مـن املـجاالت داخـل الـصناعـة وأكـدوا عـلى حـاجـة الـعراق إلنـشاء محـطات طـاقـة كهـربـائـية (تـعمل بـالـبخار والـغاز والـدورة املـركـبة) وشـجعوا عـلى االسـتثمار 
فـيها. وكـان مـن بـني الـعارضـني شـركـات بـناء املحـطات الـفرعـية املـعزولـة بـالـهواء والـغاز وشـركـات تـوريـد الـكابـالت بـمختلف أنـواعـها بـدايـًة مـن األسـالك الـعاديـة إلـى كـابـالت األلـياف الـبصريـة وشـركـات بـناء شـبكات تـوزيـع الـطاقـة 

الكهربائية ومحطات التوزيع الفرعية. 

  وقــد بــرز دور الشــركــة الــرائــد فــي عــدد مــن أهــم مــشاريــع الــبنية الــتحتية فــي الــعراق عــقب 
إنــجاز مشــروع محــطة طــاقــة املــنصوريــة فــي عــام 2014، والــتي كــان جــزء مــن الــعمل فــيها 
مـع وزارة الكهـربـاء الـعراقـية؛ وإنـجاز مشـروع تـوفـير 724 مـيجا وات، وهـو مشـروع مشـترك 
مـع ألسـتوم، فـي وقـت قـياسـي. كـما كـانـت أوروك أول شـركـة مـتخصصة فـي أعـمال الـهندسـة 
واملشـــتريـــات والـــبناء فـــي دولـــة الـــعراق تنجـــز أحـــد مشـــروعـــات بـــرنـــامـــج "فـــاســـت تـــراك" الـــذي 
أطـــلقته وزارة الكهـــربـــاء، أال وهـــو محـــطة كهـــربـــاء الـــتاجـــي. وتـــكللت جـــهود شـــرك أوروك عـــلى 
مـدار الـعقد املـاضـي بسجـل رائـع فـي مـجال الـصحة والسـالمـة، إذ حـققت 6 مـاليـني سـاعـة 
عــمل بــدون وقــوع أي حــادث كــبير فــي املــوقــع أثــناء تــنفيذ الشــركــة للمشــروعــات فــي الــتاجــي 
والــقدس واملــنصوريــة. كــما حــصلت الشــركــة عــلى أمــر تــغيير لــتقييم محــطة املــنصوريــة عــقب 
حدوث اضطرابات في املنطقة؛ ولضمان جاهزية املحطة الستقبال الغاز وبدء التشغيل.  

تمتلك  	الهالل  	للمشاريع  	حصة  	أقلية  	مؤثرة  	في  	أوروك

	ملحات  	عن  	غلفتينر  	في  	اململكة  	العربية  	السعودية  

•		الشركة  	األكبر  	لتشغيل  	محطات  	الشحن  	في    	غلفتينر  	هي  	الشريك  	املدير  	في  	شركة  	“مقاوالت  	الخليج  	للشحن  	والتفريغ”،  
	اململكة  	العربية  	السعودية  

•		تعد  	محطة  	الحاويات  	الشمالية  	التي  	تشغلها  	“مقاوالت  	الخليج  	للشحن  	والتفريغ”  	املحطة  	األكثر  	ازدحاما  ً	في  	ميناء    
		تقريبا  ً	من  	الحصة  	السوقية    50%	جدة،  	إذ  	تقوم  	بمناولة  

• 		مراسي  	للعمل  	بسعة    7		مليون  	متر  	مربع  	تقريبا  ً	وتضم    1.1	تمتد  	محطة  	الحاويات  	الشمالية  	على  	مساحة  
		ماليني  	وحدة  	نمطية    3

•	غلفتينر  	هي  	أكبر  	شركة  	خاصة  	مستقلة  	في  	العالم  	إلدارة  	املوانئ  	وتتخذ  	من  	دولة  	اإلمارات  	مقرا  ً	لها  

 أوروك تشارك في املعرض النوعي الثالث للكهرباء في بغداد، دولة العراق.

ماذا تعلم عن إفريقيا؟ 

١.١ مليار نسمة - عدد السكان في سن العمل •
سيكون األكبر في ٢٠٥٠  

٥.١٪ - متوسط النمو السنوي في أفريقيا يجعل  •
القارة الثانية من حيث سرعة النمو في العالم 

الفقر في تراجع - ٣١ مليون أسرة إفريقية •
انضمت إلى الطبقة املستهلكة في العالم حتى 

عام ٢٠٠٠، يقدر الرقم اآلن بـ ٩٠ مليون، ويتوقع 
أن يصل إلى ١٢٨ مليون أسرة مستهلكة في عام 

.٢٠٢٠

املصدر: ذا اندبندنت

وتـعمل مـؤسـسة الـتعليم مـن أجـل الـتوظـيف عـلى خـلق فـرص عـمل للشـباب الـعاطـلني عـن الـعمل فـي مـنطقة الشـرق األوسـط وشـمال أفـريـقيا، وتـقدم دورات لـلتدريـب عـلى مـهارات الـسوق الـتي تـؤدي مـباشـرة لـلفوز بـفرص الـعمل، 
كـما تـدعـم املـؤسـسة الشـركـات الـناشـئة وتسهـل مـسارات الـتوظـيف. وتـنفذ الشـبكة مـنذ عـام 2006 مـنهجاً قـائـماً عـلى الـطلب ملـساعـدة مـا يـقرب مـن 10 آالف شـاب عـاطـل مـن أصـحاب اإلمـكانـات الـعالـية حـتى يـحصلوا عـلى 
أول فـرصـة عـمل لـهم وتـدعـم الشـبكة كـذلـك أكـثر مـن 2000 مـؤسـسة أعـمال فـي الـوصـول لـلكوادر املـاهـرة املـبتدئـة الـتي تـحتاج إلـيها لـلنمو. وتـمثل الـفتيات أكـثر مـن نـصف خـريـجي مـؤسـسة الـتعليم مـن أجـل الـتوظـيف، مـما 
يـعكس الـتركـيز الـخاص الـذي تـولـيه الشـبكة لـدعـم دخـول املـرأة إلـى سـوق الـعمل. وتـتألـف شـبكة املـؤسـسة مـن كـيانـات تـابـعة لـها تُـدار محـلياً ومـكاتـب دعـم مـركـزيـة فـي الـواليـات املتحـدة (نـيويـورك وواشـنطن الـعاصـمة) وأوروبـا 

(مدريد) ودولة اإلمارات العربية املتحدة (دبي). 

 www.efe.org للمزيد من املعلومات يمكنكم زيارة املوقع اإللكتروني

منتدى االستثمار في األسهم الخاصة في األمريكيتني  -  قمة عرب نت ٢٠١٦  -  منتدى االندماج واالستحواذ واالستثمار في امللكية الخاصة في الشرق األوسط 

شـارك سـامـر شـقير، نـائـب الـرئـيس لـقطاع األعـمال الـناشـئة فـي الهـالل لـلمشاريـع، فـي قـمة عـرب نـت الـرقـمية 2016 فـي حـلقة نـقاش حـول االسـتثمار املـؤسـسي فـي االبـتكار، وقـد طـرح سـامـر أفـكاره حـول 
الـحاضـنات املـؤسـسية والـفرص الـتي تـوفـرهـا للشـركـات عـن طـريـق تحـديـد وتـطويـر املـشاريـع الجـديـدة فـي مـجال االبـتكار. وعـرض سـامـر تجـربـة قـسم قـطاع الشـركـات الـناشـئة فـي الهـالل لـلمشاريـع كـنموذج 

للحاضنات املؤسسية وأوضح تركيز شركة الهالل للمشاريع على تطوير مؤسسات األعمال القابلة للتوسع واملربحة التي تخلق أثراً اجتماعياً إيجابياً. 

وتــــطرقــــت حــــلقة الــــنقاش إلــــى مــــواضــــيع كوضــــع االســــتثمار فــــي 
مـنطقة الشـرق األوسـط وشـمال أفـريـقيا وكـيف أنـه اكتسـب زخـماً 
عــــــــلى مــــــــدار الــــــــسنوات األربــــــــعة املــــــــاضــــــــية مــــــــع وجــــــــود عشــــــــرات 
الشركات التي تستثمر استراتيجياً في مشاريع جديدة. 

كــما انــتقلت حــلقة الــنقاش إلــى مــناقــشة الــنماذج املــختلفة الــتي 
يـتم بـها االسـتثمار املـؤسـسي فـي االبـتكار، بـما فـي ذلـك إنـشاء 
الـــصناديـــق أو املـــعجالت املـــخصصة؛ أو االســـتثمار بـــأمـــوال مـــن 
خــــــــارج املــــــــيزانــــــــية؛ أو االســــــــتثمار بــــــــصورة مــــــــنفصلة كشــــــــركــــــــاء 
محــدوديــن فــي الــصناديــق الــقائــمة؛ أو تــأســيس كــيانــات مســتقلة 
الســــتكشاف مــــجاالت الــــعمل الجــــديــــدة. وتهــــدف الشــــركــــات مــــن 
خـــالل هـــذه االســـتثمارات إلـــى أن تـــظل مـــسيطرة عـــلى تـــوجـــهات 
الــسوق وأن تــغتنم الــفرص الجــديــدة الــتي تــتفق اســتراتــيجياً مــع 

مجال عملها الرئيسي. 

شــــاهــــد الــــفيديــــو الــــكامــــل للحــــلقة الــــنقاش فــــي قــــمة عــــرب نــــت 
الرقمية ٢٠١٦  على هذا الرابط 

قمة عرب نت الرقمية ٢٠١٦ 
الهالل للمشاريع في حلقة النقاش: االستثمار املؤسسي في االبتكار 

الفعاليات

املنتدى السنوي الخامس لالستثمار في األسهم الخاصة في األمريكيتني 
الهالل للمشاريع في حلقة النقاش "رأس املال اآلسيوي والشرق أوسطي في األمريكيتني"

شــارك تــوشــار ســنغفي، نــائــب الــرئــيس لــلتطويــر املــؤســسي واالســتثمارات فــي الهــالل لــلمشاريــع، فــي حــلقة نــقاش حــملت اســم "رأس املــال اآلســيوي والشــرق 
أوسـطي فـي األمـريـكيتني" فـي املـنتدى الـسنوي الـخامـس لـالسـتثمار فـي األسـهم الـخاصـة فـي األمـريـكيتني املـنعقد فـي مـديـنة نـيويـورك. حـيث نـاقـش املـشاركـون 

في حلقة النقاش األسواق الجاذبة في األمريكيتني التي توفر فرص جديدة للمستثمرين من آسيا والشرق األوسط. 

واسـتضاف املـنتدى نـخبة مـن قـادة الـفكر ملـناقـشة مـختلف ظـروف االقـتصاد الـكلي وأفـضل املـمارسـات لـالسـتثمار فـي األمـريـكيتني. وسـلط تـوشـار الـضوء عـلى 
مـصالـح املسـتثمريـن اآلسـيويـني والشـرق أوسـطيني، مـعتمداً فـي ذلـك عـلى خـبرة الهـالل لـلمشاريـع فـي األمـريـكيتني عـلى املسـتوى االسـتثماري والـتشغيلي فـي 

املوانئ والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، كما قدم أفكاراً حول الفرص االستثمارية في هذه القطاعات. 

وحــضر املــنتدى مــدراء ومســتثمريــن مــن مــختلف أرجــاء األمــريــكيتني وبــاقــي الــعالــم ملــناقــشة الــفرص املــتزايــدة املــتاحــة فــي الــسوق ولــبناء الــعالقــات والــكشف عــن 
فرص االستثمار الجديدة. 

سامر شقير يشارك في حلقة نقاش حول االستثمار املؤسسي في االبتكار في قمة عرب نت ٢٠١٦

اضــــغط هــــنا ملــــشاهــــدة فــــيديــــو قــــصير ومــــبتكر 
يســــــــتعرض االســــــــتثمارات األبــــــــرز فــــــــي الــــــــصناعــــــــة 
الــــــــرقــــــــمية فــــــــي مــــــــنطقة الشــــــــرق األوســــــــط وشــــــــمال 
أفـــــريـــــقيا فـــــي الـــــعام املـــــاضـــــي مـــــن قـــــمة عـــــرب نـــــت 

الرقمية ٢٠١٦

 اعرف املزيد عن هذا املنتدى هنا

	 اعرف أكثر عن قمة عرب نت هنا  

شهـدت املـنظومـة االقـتصاديـة لـرواد األعـمال فـي دولـة اإلمـارات نـمواً كـبيراً خـالل الـسنوات الخـمسة املـاضـية، وتـمثل الشـركـات الـناشـئة أحـد الـعناصـر املـهمة فـي خـطة الـتنمية املـنبثقة عـن رؤيـة 2021. وهـذا يـجعل 
اللحـظة الـراهـنة أكـثر مـالئـمة مـن أي وقـت مـضى لـرواد األعـمال املحـليني فـي ظـل سـعي قـادة الـدولـة لـتسهيل االبـتكار إلـى أقـصى حـد مـمكن. وتهـدف اسـتراتـيجية االبـتكار الـوطـنية املـعلنة فـي عـام 2014، إلـى جـعل 
دولـة اإلمـارات إحـدى الـدول األكـثر ابـتكاراً فـي الـعالـم خـالل سـبع سـنوات، عـبر سـبعة قـطاعـات وهـي الـطاقـة املتجـددة والـنقل والـتكنولـوجـيا والـتعليم والـصحة واملـاء والـفضاء. وسـوف تـركـز االسـتراتـيجية عـلى خـلق بـيئة 
مـواتـية لـالبـتكار تـعالـج الـجوانـب الـرئـيسية الـتي تـشغل بـال رواد األعـمال بـما فـي ذلـك وضـع اإلطـار الـتنظيمي الـصحيح ونشـر ثـقافـة لـالبـتكار وريـادة األعـمال مـن خـالل تـوفـير الـحاضـنات وتـعزيـز الـبنية الـتحتية الـتقنية 

وتوفير االستثمارات والحوافز. 

ويـركـز الـقطاع الـخاص بـشكل أكـبر اآلن عـلى دعـم مـوجـة املشـروعـات الجـديـدة، إذ تـتجه املـؤسـسات نـحو تـمويـل رواد األعـمال الشـباب أصـحاب األفـكار املـتخصصة والـعملية. ويُـعد ظـهور رأس املـال املـغامـر املـؤسـسي 
دلــيالً عــلى ذلــك ونــرى اآلن أن كــبرى الشــركــات تنشئ أذرعــاً مســتقلة لــالســتثمار فــي املــشاريــع مــثل أس تــي ســي فينشــرز وأم بــي ســي فينشــرز ومــوبــايــلي فينشــرز وقــطاع الشــركــات الــناشــئة الــتابــع لشــركــة الهــالل 
لـلمشاريـع وفـودافـون فنتشـرز وغـيرهـا. غـير أن تـوفـير الـتمويـل للشـركـة الـتي تحـلم بـها يـتوقـف عـلى طـريـقة الـترويـج لـفكرتـك لـدى املسـتثمريـن املـحتملني. ونـظراً لـكون االسـتثمار االسـتراتـيجي مـحور تـركـيز عـملي، فـإنـي 
أقــضي وقــتاً طــويــالً فــي تــدقــيق عــروض الــعمل. ويُــعد الــوضــوح هــو الــجانــب األكــثر جــاذبــية فــي أيــة فــكرة عــمل جــديــدة، فــخارطــة الــطريــق الــبسيطة والسهــلة واملــدروســة بــعنايــة تــسهم بــشكل كــبير فــي جــذب انــتباه أي 

مستثمر. وفيما يلي دليل من أربع خطوات قابل للتعديل يمنح خطة عملكم الوضوح والجاذبية للمستثمرين. 

1. الفكرة 

يـجب أن تحـدد خـطة الـعمل الـجيدة وبـشكل واضـح مـا إذا كـانـت تـحاول حـل مـشكلة أم سـد فـجوة فـي الخـدمـات أم خـلق مـجال طـلب جـديـد كـلياً وأن تـوفـر حـلوالً يـمكن أن تُـحول إلـى نـقد وأن تُـطور. ويـنبغي عـليك أن 
تشرح بوضوح نموذج العمل الخاص بك: 

·     ما الطريقة التي تقترحها لجني املال؟ 

·     هل يمكن إعادة تطبيق الفكرة بسهولة في األسواق األخرى؟ 

·     هل الفكرة مصممة لألسواق املحلية فقط؟ 

كـــما يـــنبغي أن تـــشير الخـــطة إلـــى أوجـــه الـــتميز أو الـــتفرد وأن تـــوضـــح املـــزايـــا الـــتنافـــسية الـــتي تـــعتقد أنـــها ســـتحقق الـــنجاح لشـــركـــتك مـــثل املـــكان أو كـــفاءة الـــتشغيل أو إمـــكانـــية جـــذب عـــمالء عـــبر الحـــدود. وتـــذكـــر أن 
املستثمرين ال يهتمون بالشركات التي ال تستطيع أن تميز نفسها عن منافسيها. 

ولـلقيام بـذلـك، حـدد بـوضـوح مـساحـة الـسوق الـتي تـحاول أن تـقتنصها سـواء كـنت تـسعى لحـل مـشكالت املـشاركـة فـي اسـتخدام الـسيارات أم تـقديـم مـنصة للخـدمـات الـطبية أم سـد فـجوات فـي قـطاع املـتعة والـترفـيه. 
وحـدد عـمالءك والـعدد الـذي تـتوقـع أن تجـذبـه فـي كـل مـنطقة وطـريـقة الـوصـول إلـيهم. وعـند وضـع أهـدافـك، احـرص عـلى أن تـكون أهـدافـاً مـلموسـة وقـابـلة لـلقياس. وال تسـتخدم كـلمات عـامـة مـثل "إمـكانـية الـنمو السـريـع" 

وحاول استخدام استبيانات موثوقة. 

أهم النقاط 

·     ما الفكرة الرئيسية وملاذا هي مجدية؟ حدد حجم الفوائد من منظور العمالء 

·     ما وجه اختالفها عن الخدمات األخرى املقدمة في الوقت الراهن؟ 

·     ما مدى قابلية الفكرة أو نموذج العمل للتطوير؟ 

2. التنفيذ 

يـرغـب املسـتثمرون فـي الـتأكـدمـن اسـتيعاب مـؤسـس الشـركـة ملـجال الـعمل الـذي يخـطط لـلدخـول فـيه اسـتيعابـاً جـيداً ومـن قـدرتـهعلى تـحويـل فـكرة بـعيدة االحـتمال إلـى عـمل نـاجـح. ولـذا، عـليك أن تحـدد سـلسلة اإلمـداد 
الـخاصـة بـك وعـناصـرهـا. وإذا كـان عـملك يـنطوي عـلى مـنتجات مـاديـة وخـدمـات لـوجسـتية، فـاحـرص عـلى إبـداء مـعرفـة وثـيقة بـاملـورديـن أو الـبائـعني أو مـقدمـي الـدعـم الـلوجسـتي الـذيـن تـتعامـل مـعهم وقـدرتـهم عـلى الـتطور 

سريعاً. 

ويـنبغي عـلى رواد األعـمال أن يـناقـشوا أيـضاً األمـور الـتي تـشكل مـعضلة أو خـطورة وأال يخجـلوا مـن إدراج املـعوقـات ألن أي مسـتثمر خـبير سـيضع يـده عـلى املـشكالت عـلى الـفور عـلى أيـة حـال. وبـإظـهارك لـقدرتـك 
عـلى الـتنبؤ بـاملـعوقـات سـيتأكـد املسـتثمرون مـن أنـك عـلى درايـة بـمنتجك وسـوقـك وأنـك جـاهـز لـلعمل عـلى حـل املـشكالت الـعملية. كـما يـنبغي أن يـكون املسـتثمرون قـادريـن عـلى رؤيـة خـريـطة طـريـق محـددة املـراحـل وذات 

إطار زمني حساس لتحقيق املستهدفات ذات القيمة الحقيقة للعمل، سواًء أكانت تتعلق بعمالء إضافيني أو عدد املدن التي يتم دخولها أو املنتجات الجديدة التي يتم تقديمها. 

أهم النقاط 

·     إظهار معرفتك بمجال العمل 

·     وضع إطار زمني للتنفيذ 

·     تسليط الضوء على املعوقات بوضوح والطريقة التي تخطط أن تتغلب بها عليها 

3. الفريق 

وكـــما قـــال رون كـــونـــواي (الـــشهير بـــفضل اســـتثماره فـــي جـــوجـــل وتـــويـــتر وســـكويـــر وبـــاي بـــال)، فـــإن الـــعامـــل األكـــثر أهـــمية عـــند تـــأســـيس شـــركـــة جـــديـــدة فـــي الـــعصر الحـــديـــث هـــو فـــريـــق الـــعمل. وعـــلى األرجـــح، ال يـــرغـــب 
املستثمرون في املراهنة على "الفكرة الرئيسية" إال إذا اقتنعوا بجودة العقول التي تدعمها. 

احــرص عــلى وضــع أفــراد مــؤهــلني فــي مجــلس اإلدارة يــتمتعون مــثلك بــنفس الحــماســة تــجاه املشــروع الجــديــد ولــديــهم الــرغــبة فــي تحــمل املــخاطــرة مــعك. ويــرغــب املســتثمرون فــي الــتأكــد أيــضاً مــن مــدى اســتفادتــك مــن 
األيـدي الـعامـلة. ويـنبغي أن تشـتمل خـطة عـملك عـلى الـهيكل الـتنظيمي املـقترح لشـركـتك ونـبذة عـن الـفريـق الـفني واإلداري ومـؤهـالتـهم ومـناسـبتهم ملـجال عـملك. وال تـنسى أيـضاً اإلشـارة إلـى مـجاالت عـملهم الـسابـقة 
وخـبراتـهم واملـشاريـع الـسابـقة الـتي قـامـوا بـريـادتـها إن وجـدت. وحـاول إظـهار أنـك ال تـترك شـيئاً لـلصدفـة، وأنـك قـد فـكرت فـي الـعمل الـذي يـقوم بـه كـل شـخص، وأنـه لـن تـوجـد أيـة ازدواجـية فـي الـعمل. فهـذا أمـر مـهم 

للغاية ألي مستثمر محتمل. وإذا لم يكن لدى رواد األعمال فريق عمل جاهز، يتعني عليهم الحصول على مساعدة مهنية. 

أهم النقاط 

·     حدد فريقك ومؤهالتهم وخبراتهم 

·     وضح القيمة التي يحققونها للعمل 

·     حدد الطريقة التي ستحفز بها فريق العمل الرئيسي 

4. إيجاد التمويل 

نـصل اآلن إلـى الـغرض الـرئـيسي مـن هـذا الـنشاط، أال وهـو إقـناع املسـتثمر بـالـتمويـل. حـاول أن تـقدم فـكرة واضـحة عـن نـوع الـعائـدات الـتي تـتوقـع الـحصول عـليها مـن املشـروع وكـيفية تـحقيقها ومـتى تـنوي الـوصـول 
إلــى نــقطة تــعادل األربــاح مــع الــتكالــيف. واذكــر بــوضــوح حجــم االســتثمارات الــتي سخــرتــها للمشــروع حــتى اآلن، ســواًء كــانــت فــي صــورة تــمويــل أولــي أو جهــد وعــمل، مــع تــوضــيح إذا كــنت تخــطط لــضخ املــزيــد مــن 

األموال أم ال، فاملستثمرون يرغبون في معرفة حجم املخاطر النقدية التي تحملها رائد أعمال. 

ويســتطيع رواد األعــمال مــعرفــة خــلفية املســتثمريــن واألعــمال الــناجــحة الــتي ســبق أن دعــموهــا حــتى يجــدوا طــريــقة إلقــناعــهم مــن خــالل ذلــك. ومــن الــضروري أيــضاً قــياس إذا كــان للمســتثمر خــبرة فــي دعــم أعــمال أو 
شركات ناشئة مماثلة بشكل عام. 

ويُـعد الـتوقـيت مـهماً عـند التحـدث إلـى مـجتمع املسـتثمريـن فـال تـذهـب إلـيهم بـأنـصاف أفـكار وكـن دقـيقاً وأمـيناً عـند طـرح الـوضـع الـحالـي ملشـروعـك ومـنتجك. وحـدد احـتياجـاتـك الـحالـية مـن الـتمويـل وضـع خـطة لخـمس 
سنوات تذكر فيها بالتفصيل الطريقة التي تنوي بها استخدام هذه األموال. 

حـدد بـوضـوح مـا إذا كـان الـغرض مـن طـلب الـتمويـل هـو تـغطية املـصروفـات الـرأسـمالـية أم رأس املـال الـعامـل، ومـا إذا كـان مـن املـفترض أن يـكون فـي صـورة أسـهم أم ديـن. وضـح الخـطط املسـتقبلية إذا كـانـت تـنطوي 
على أية عملية شراء أو استحواذ أو سداد لدين. واذكر كذلك الفترة الزمنية التي سيغطيها كل طلب والشروط التي ترغب في تطبيقها. 

أهم النقاط 

·     ادرس خلفية املستثمرين، واعرف خطتك عن ظهر قلب 

·     حدد احتياجاتك التمويلية دون تردد 

·     إذا كانت لديك رؤية طويلة األجل، فاحرص على طرحها بشكل مناسب من البداية 

  

 Entrepreneur ME  هذه ترجمة ملقال لـ غادة عبدالقادر، مدير التنمية املؤسسية واالستثمارات في الهالل للمشاريع، كما نشر على موقع

 اضغط هنا لرؤية املقال باإلنجليزية 

كيف ترسم الخريطة املالية لشركتك الناشئة 
	  (Entrepreneur ME) مقالة لـ غادة عبدالقادر من الهالل للمشاريع في مجلة

يـعتبر مـنتدى االنـدمـاج واالسـتحواذ واالسـتثمار فـي املـلكية الـخاصـة فـي الشـرق األوسـط فـعالـية سـنويـة يُـشارك فـيه خـبراء االنـدمـاج 
واالســــتحواذ واملســــتثمرون فــــي املــــلكية الــــخاصــــة. وشهــــد املــــنتدى حــــضور 200 مــــشاركــــاً مــــن الــــشخصيات الــــبارزة واملســــتشاريــــن 

والخبراء. وركز النقاش على االتجاهات الرئيسية ملستقبل سوق عمليات االندماج واالستحواذ في منطقة الشرق األوسط. 

وشــارك تــوشــار ســنغفي، نــائــب الــرئــيس لــلتطويــر املــؤســسي واالســتثمارات فــي الهــالل لــلمشاريــع، فــي حــلقة نــقاش بــعنوان “أســرار  
إيــجاد الــقيمة" دار فــيها الــنقاش حــول كــيفية قــيام صــناديــق الــتمويــل بتحــديــد وتــقييم فــرص إيــجاد الــقيمة قــبل إنــهاء الــصفقة. وأثــناء 
الجـلسة، قـام تـوشـار بتسـليط الـضوء عـلى األهـمية الـتي تـولـيها الهـالل لـلمشاريـع لـلنمو طـويـل املـدى وإيـجاد الـقيمة املشـتركـة وحجـم 
الــعمل الــكبير املــطلوب إنــجازه فــي املــنطقة لــتغيير فــكر املســتثمريــن فــي املــلكية الــخاصــة الــذيــن يــركــزون عــلى الــنتائــج قــصيرة املــدى، 

األمر الذي يؤثر سلباً على خلق فرص العمل وسالمة االقتصاد في املنطقة على املدى الطويل. 

 اعرف أكثر عن املنتدى هنا

من اليسار إلى اليمني: عال الحاج حسني، مدير املواطنة املؤسسية في الهالل للمشاريع، وأشواق الهرمودي، مدير العالقات 
املؤسسية والرعاية في “نادي سيدات الشارقة”، خالل توقيع اتفاقية الشراكة.

	الهالل  	للمشاريع  	مساهم  	مؤسس  	في  	جروثجيت  	كابيتال  	التي  	تمتلك  	حصة  	أقلية  	استراتيجية  	في  	آيريس  	جارد  	إنك.  

صالة كبار الشخصيات في الشارقة الخاصة بشركة جاما للطيران

وقـد بـدأت جـامـا لـلطيران تـقديـم جـميع خـدمـات طـيران رجـال األعـمال فـي مـطار الـشارقـة الـدولـي فـي مـطلع عـام 2012 مـن خـالل شـراكـة مـع هـيئة مـطار الـشارقـة وافـتتحت مـبنى الـركـاب الـخاص بـها فـي عـام 2014. ومـن بـني 
املستثمرين في مرفق الشركة في الشارقة شركة الهالل للمشاريع التي تتخذ من الشارقة مقراً لها وجروثجيت كابيتال ودائرة الطيران املدني بالشارقة. 

جاما للطيران هي إحدى الشركات التابعة للهالل للمشاريع 

 النشرة الدورية
 العدد الخامس عشر: أغسطس ٢٠١٦

  

نعمل في العديد من القطاعات الرئيسية لالقتصاد العاملي

غلفتينر  - جاما للطيران - أوروك

األخبار التشغيلية

االستثمارات االستراتيجية

الهالل للمشاريع هي شركة تابعة ومملوكة بالكامل ملجموعة الهالل

الهالل للمشاريع | ص.ب ٢٢٢٢ | الشارقة، اإلمارات العربية املتحدة
٦٥٥٤٧٢٢٢ | فاكس: ٠٠٩٧١٦٥٥٤٧٨٨٨  هاتف: ٠٠٩٧١
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CrescentEnterp@تابعونا على 

من اليسار: عبد اهلل السديري، نائب املدير العام في محطة حاويات الشمال؛ ومعالي الدكتور نبيل العمودي، رئيس املؤسسة العامة للموانئ؛ 
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أوروك للهندسة: عازمون على إعادة بناء قطاع الكهرباء العراقي 
يستمر قطاع الكهرباء العراقي بجذب اهتمام املستثمرين 

منتدى االندماج واالستحواذ واالستثمار في امللكية الخاصة في الشرق األوسط 
الهالل للمشاريع تشارك في حلقة نقاش ”أسرار إيجاد القيمة“

توشار في منتدى االندماج واالستحواذ واالستثمار في امللكية الخاصة في الشرق األوسط

والــغايــة الــرئــيسية مــن وجــود مــعظم مــجالــس اإلدارة هــي الــنظر فــي اســتراتــيجية الشــركــة وأدائــها، والتحــديــد املســبق لــلمخاطــر املــحتملة أمــام أعــمالــها. ويــربــط أعــضاء آخــرون الشــركــة مــع شــركــاء وزبــائــن 
ومســتثمريــن مــحتملني مــن خــالل شــبكات عــالقــاتــهم الــشخصية واملــهنية. وفــي بــعض الــحاالت، خــصوصــاً فــي املــنظمات غــير الــربــحية، قــد يــكون مــن املــتوقــع أن يــؤدي أعــضاء مجــلس اإلدارة واجــباٍت تــكون 

عادةً ضمن مسؤوليات املديرين، مثل تمثيل الشركة في بعض الفعاليات. وفي الواقع، يُتوقع أن يؤدي أعضاء مجلس اإلدارة بعض املهمات التي ذكرناها أو كلها في أوقاٍت مختلفة. 

ورغـم أن غـالـبية الشـركـات فـي مـنطقة الخـليج عـبارة عـن شـركـات تـملكها الـعائـالت أو تـديـرهـا، فـإنـه تجـدر اإلشـارة إلـى أن الـتفويـض فـي مـجالـس إدارة الشـركـات الـعائـلية ال يـختلف اخـتالفـاً كـبيراً عـما هـو 
عــليه فــي الشــركــات الــعامــة. فــقد وجــدت دراســة عــاملــية نشــرتــها شــركــة PwC أنــه مــن بــني الــرؤســاء الــتنفيذيــني والــرؤســاء املــالــيني فــي 147 شــركــة عــائــلية أو تــديــرهــا الــعائــالت، أكــدت غــالــبية أفــراد الــعينة أن 

املسؤوليات الرئيسية ملجلس اإلدارة فيها هي مراقبة أداء الشركة (85%)، ورسم استراتيجية الشركة (%74). 

إال أن ذلـك ال يـعني عـدم وجـود اخـتالف. فـالحـرص عـلى تـدويـن مـسؤولـيات املـديـريـن فـي الشـركـات املـملوكـة عـائـلياً يـمكن أن يـكون ذا أهـمية خـاصـة نـظراً الحـتمال عـدم وضـوح الحـد بـني الـعالقـات الـشخصية 
واملــهنية. ووفــقاً لــلدراســة نــفسها “يــمكن أن تــواجــه مــجالــس إدارة الشــركــات الــعائــلية تحــديــاٍت أكــبر مــن الشــركــات األخــرى لــضمان وجــود آلــية عــمل فــّعالــة” نــظراً الحــتمال أن “تــتداخــل املــسائــل الــعائــلية مــع 

قضايا الشركة”. 

وربـما يـتأثـر تـفويـض مـجالـس اإلدارة بـمرحـلة الـتطويـر الـفعلية أكـثر مـن بـنية املـلكية. إذ يـختلف املـطلوب مـن مجـلس اإلدارة فـي مـرحـلة الـتأسـيس اخـتالفـاً كـبيراً عـن املـتوقـع مـنه فـي األوقـات الـالحـقة. ولهـذا 
الســبب فــإن محــدوديــة الــواليــة (أي مــا يحــدد عــدد الــسنوات والــدورات الــتي يــمكن أن يــقضيها الــعضو الــواحــد)، وتــناوب املــديــريــن، واملــراجــعة الــدوريــة ألداء مجــلس اإلدارة يــمكن أن يــساعــد فــي ضــمان أن 

تفويض مجلس اإلدارة والعضوية فيه تتحرك بنفس معدل حاجاتك وتطلعاتك مع مرور الوقت. 

الحجم 

يـمكن أن يـكون الحـماس فـي تـعيني أعـضاء مجـلس اإلدارة أمـراً مـغريـاً. فـفي نـهايـة املـطاف، إذا كـان الـرأيـان أفـضل مـن الـرأي الـواحـد، يُـغفر لـك الـتفكير فـي أنـك كـلما حـصلت عـلى املـزيـد مـن األشـخاص 
األذكياء على طاولة مجلس اإلدارة زاد احتمال أن يتوصلوا إلى االستنتاجات الصحيحة. 

لــكن لــسوء الحــظ األمــر لــيس بهــذه الــبساطــة. حــيث جــرت دراســات كــثيرة مــن أجــل الــتوصــل إلــى الحجــم األمــثل للمجــموعــات الــتي تهــدف التــخاذ الــقرار، ولــم يــكن الــعدد األكــبر يــعني األفــضل دائــماً. ووفــقاً 
لــدراســة نشــرتــها شــركــة GMI Ratings عــام 2014 فــي وول ســتريــت جــورنــال فــإن “الشــركــات ذات الــعدد األقــل مــن أعــضاء مجــلس اإلدارة تــجني ثــماراً أكــبر بــكثير لــصالــح املســتثمريــن فــيها” إذ أن 
مـجالـس اإلدارة الـصغيرة “تُجـري نـقاشـاً أعـمق وتتخـذ قـرارات أكـثر فـطنة”. لـكن مـن الجـديـر بـالـذكـر أن املـنظمات غـير الـربـحية قـد تـختار مـجالـس إدارة أكـبر حجـماً ألسـباٍب مـختلفة، بـما فـي ذلـك ضـمان 

أنه لدى جميع املجموعات املعنية صوٌت في املداوالت، وتوفير شبكة أكبر لجمع التبرعات لصالح املنظمة. 

وفــي نــهايــة املــطاف، يــنبغي أن يــكون هــدفــك تــعيني الــعدد الــالزم مــن أعــضاء مجــلس اإلدارة ألداء املــهمة املحــددة للمجــلس، ال أكــثر وال أقــل. مــع األخــذ بــعني االعــتبار أن ذلــك الــعدد السحــري يــمكن فــي 
الحقيقة أن يتغير بمرور الوقت. 

التركيبة 

ربـما يـكون جـمع الخـليط املـناسـب مـن األشـخاص هـو الـعامـل األهـم فـي نـجاح أي مجـلس إدارة، وعـندمـا يـصبح لـدى املجـلس غـايـة واضـحة وتـكون لـديـك فـكرة أفـضل حـول حجـمه األمـثل، يـصير فـي وسـعك 
التفكير بجدية أكبر بشأن مزيج املهارات والخبرات والجنس واألعمار وأنماط الشخصية التي تريدها. 

فـبالنسـبة لـبعض املـديـريـن، تـكون أكـبر مـيزاتـهم هـي املـعرفـة الـعميقة فـي مـجال صـناعـة الشـركـة أو نـموذج أعـمالـها. وربـما يـكون هـناك مـديـرون آخـرون يـقّدمـون خـبرة قـانـونـية أو مـالـية أو تـجاريـة مـهمة، أو 
لـديـهم إمـكانـية الـوصـول إلـى جـهاٍت أو شـبكات أعـماٍل قـيّمة. وبـغض الـنظر عـما يـساهـمون بـه داخـل مجـلس اإلدارة، فـإن املـديـريـن لـديـك سـيكونـون مـن بـني أكـثر سـفراء شـركـتك تـأثـيراً فـي الـعالـم الـخارجـي، 

لذلك ال بد أن تختارهم بحكمة. 

وهــناك مجــموعــتان غــالــباً مــا تــكونــان مــمثلتان تــمثيالً نــاقــصاً عــلى مســتوى مجــلس اإلدارة، وهــما الــنساء والشــباب. فــفي عــام 2014 كــانــت الــنساء يــشّكلن 19% فــقط مــن أعــضاء مــجالــس اإلدارة فــي 
الشـركـات املـدرجـة عـلى قـائـمة Fortune 500. ووفـقاً لـدراسـة أجـرتـها مـبادرة بـيرل، شـغلت الـنساء مـؤخـراً 1.2% مـن مـقاعـد مـجال اإلدارة فـي الشـركـات املـدرجـة فـي اإلمـارات الـعربـية املتحـدة. ولـحسن 

الحظ فإن ذلك في طريقه إلى التغيّر مع موافقة حكومة اإلمارات عام 2014 على قرار يفرض تمثيل املرأة في مجالس اإلدارة في جميع الشركات والوكاالت الحكومية. 

وأنـا أوصـي بشـدة أن يـكون فـي جـميع الشـركـات عـضٌو واحـد عـلى األقـل مـن شـبابـنا الـذيـن يـشّكلون أكـثر مـن 30% مـن عـدد الـسكان فـي مـنطقة الشـرق األوسـط فـي مـجالـس إدارتـها. فـرغـم أنـه قـد تـكون 
لـديـهم خـبرة أقـل مـن املـديـريـن اآلخـريـن (ولـكن لـيس دائـماً)، إال أنـه غـالـباً مـا سـيكون لـديـهم فـهٌم أفـضل لـلتقنيات واالتـجاهـات الـناشـئة املـتعلقة بجـميع األعـمال فـي يـومـنا هـذا. كـما أنـهم أيـضاً يـنتمون لـلجيل 
الـذي قـد يـكون األكـثر تـأثـراً بـالـقرارات املتخـذة، وبـالـتالـي لـديـهم مـصلحة ال يـمكن إنـكارهـا فـي نـتائـج مـداوالت املجـلس. فـفي شـركـة الهـالل لـلمشاريـع عـلى سـبيل املـثال، قـمت مـؤخـراً بـإحـداث مـفهوم مجـموعـة 

املستشارين الشباب، وذلك بغية ضمان أن أنشطتنا وخطط عملنا متصلة بالحاجات الحالية واملستقبلية للسكان من الشباب القوي واملؤثر. 

 
التدابير الوقائية 

حـتى مـجالـس اإلدارة األكـثر الـتزامـاً وتـقيّداً الـتي اخـتيرت بـعنايـة تـحتاج إلـى تـدابـير وقـائـية. فـليس مـن مـصلحة أحـد أن يـكون هـناك غـموض فـي األمـور املـتوقـعة مـن أعـضاء مجـلس اإلدارة، والـقواعـد الـتي 
تنطبق عليهم، واآلليات التي سوف تحكم أداءهم. 

وكــما هــو الــحال غــالــباً فــي أمــور اإلدارة، فــإن الــشفافــية أمــٌر فــي غــايــة األهــمية ويــنبغي تــزويــد جــميع املــرشــحني ملجــلس اإلدارة بــإرشــادات عــمل مجــلس إدارة الشــركــة قــبل ان يــقبلوا الــتعيني حــنى يــكون 
الجــميع عــلى وفــاق. ومــن الــضروري أن يــفهم أعــضاء مجــلس اإلدارة املــرتــقبني مســبقاً مــدة الــعضويــة املــطبّقة، وســياســة الــتناوب فــي الشــركــة. وفــور مــوافــقة الــعضو الجــديــد عــلى االنــضمام، يــنبغي عــليه 
تـخصيص يـومٍ كـامـل أو يـومـني مـن أجـل الـقيام بـعملية تـعريـفية شـامـلة ملجـلس اإلدارة والشـركـة. كـما أن وضـع آلـية مـن أجـل قـيام مجـلس اإلدارة بـمراجـعة ذاتـية كـل عـام تـحقق قـدراً أكـبر مـن املـساءلـة الـتي 

غالباً ما تؤدي إلى تحّسن األداء. 

إن مجـلس اإلدارة هـو جـانـب فـي غـايـة األهـمية فـي أي شـركـة أو مـنظمة. وغـرضـه األسـاسـي هـو حـمايـة الـقيمة وزيـادتـها عـن طـريـق اإلدارة الجـماعـية لـشؤون الشـركـة، مـع تـلبية املـصالـح املـناسـبة لـلمساهـمني 
وأصـحاب املـصلحة فـيها. وبـاإلضـافـة إلـى مـسائـل األعـمال واملـسائـل املـالـية، يـجب عـلى مجـلس اإلدارة أن يـتصدى للتحـديـات والـقضايـا املـتعلقة بـإدارة الشـركـة، واملـسؤولـية االجـتماعـية، واألخـالقـيات. لـكن 
عـدم الـتمّعن فـي بـعض الـجوانـب األسـاسـية فـي تـشكيل املجـلس بحـد ذاتـه وأدائـه يـمكن أن يـؤدي بـسهولـة إلـى إحـباط شـامـل. فـفي نـهايـة املـطاف، سـوف تـتأثـر قـيمة أي مجـلس إدارة عـلى املـدى الـطويـل 

باألهداف املوضوعة له، ومزيج األشخاص الذين تم تعيينهم فيها، ونوعية املشاركة التي يقوم بها أعضاؤه. 

نشر هذا املقال في االقتصادي ويمكن االطالع عليه على هذا الرابط 

رؤية الرئيس التنفيذي: متطلبات تأسيس مجلس اإلدارة 
بدر جعفر حول حوكمة مجلس اإلدارة

وتـنافـس تـقنية الـتعرف عـلى بـصمة الـعني تـقنية بـصمة الـيد الـتي كـانـت تسـتخدم فـي الـسابـق، 
إذ إن بـــصمة الـــيد تـــتغير بـــمرور الـــوقـــت وال تـــثبت إال عـــندمـــا يـــصل الـــشخص إلـــى ســـن الـــثالـــثة 
عشـــرة أو الـــرابـــعة عشـــرة. وحـــيث إن غـــالـــبية الـــالجـــئني املســـتفيديـــن مـــن هـــذا املشـــروع هـــم مـــن 

األطفال، توفر تقنية EyeBank® حالً فريداً ملشكلة كبيرة.  

ومــــؤخــــراً، قــــام مــــوقــــع بــــي بــــي ســــي كــــليك بــــتغطية الســــتخدام هــــذه الــــتقنية الــــتي جــــعلت حــــياة 
الـــــالجـــــئني الـــــسوريـــــني فـــــي األردن أسهـــــل قـــــليالً مـــــشيراً إلـــــى قـــــدرة هـــــذه الـــــتقنية عـــــلى تـــــشكيل 

مستقبل املساعدات النقدية اإلنسانية. 

شاهد الفيديو القصير كما نشرته بي بي سي كليك على هذا الرابط 

  

(economist.com :املصدر) رسم بياني يحمل عنوان "الشباب الضائع” لتعداد السكان الشباب ومقارنة نسب البطالة في الوطن العربي

 األخبار التشغيلية - االستثمارات االستراتيجية - املواطنة املؤسسية - الفعاليات - الرؤية
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