
   

   ميرسي كوربس - مهرجان الشارقة السينيمائي الدولي للطفل – الجامعة األمريكية في الشارقة

تفتخر الهـــالل لـــلمشاريـــع بـــدعـــم مـــنصة األعـــمال الـــعربـــية الـــرائـــدة فـــي مـــنطقة 
الشـــرق األوســـط - مجـــلة االقـــتصادي - فـــي تـــطويـــرهـــا لـــفصل اإلدارة الجـــديـــد 
الــذي يــعرض مــقاالت مــن مجــلة هــارفــرد بــيزنــس ريــفيو مــنشورة بــالــلغة الــعربــية 

للمرة األولى.  

ســيفتح هــذا املــصدر املــجال لــلمدراء الــتنفيذيــني لــلحصول عــلى مــعلومــات قــيمة 
وهـــامـــة فـــي مـــجال األعـــمال بـــمناقشـــته ملـــوضـــوعـــات مـــتعلقة بـــالـــقضايـــا املحـــلية 
واإلقــليمية والــتي قــد ال تــناقــشها أي مــن املــنشورات الــعربــية األخــرى. وتهــدف 
الهـالل لـلمشاريـع مـن خـالل هـذه الشـراكـة إلـى سـد هـذه الـفجوة فـي املـعلومـات 

عن طريق مجلة مرموقة كهارفرد بيزنس ريفيو.  

    لقراءة آخر مقاالت املجلة باللغة العربية، يرجى زيارة هذا الرابط.  •

برنامج شركاء النهضة 

وسّـــــــــعت شـــــركـــــة الهـــــالل لـــــلمشاريـــــع إطـــــار شـــــراكـــــتها االســـــتراتـــــيجية مـــــع مجـــــلة 
هـــارفـــرد بـــزنـــس ريـــفيو بهـــدف تـــقديـــم الـــدعـــم لـــبرنـــامـــج "شـــركـــاء الـــنهضة" الـــذي 
يـــسعى إلـــى إتـــاحـــة املـــحتوى الـــذي يـــتناول أهـــم الـــقضايـــا املـــتداولـــة فـــي مـــجال 

األعمال للقرّاء.    

تــوفــر مجــلة هــارفــرد بــزنــس ريــفيو الــعربــية املــتوفــرة كمجــلة مــطبوعــة وإلــكترونــية مــختارات يــتم انــتقاؤهــا بــدقــة، تــضم آخــر األخــبار االقــتصاديــة، وعــمود لــتقديــم الــنصائــح بــخصوص ريــادة األعــمال، 
ـــــع مــنصة املــعلومــات الــتي تــوفــرهــا املجــلة لــقرّائــها، تتجــلى مــيزات هــذه  ومــقابــالت مــع أهــم رجــال األعــمال فــي املــنطقة، إلــى جــانــب مــواضــيع كــثيرة أخــرى. وعــالوة عــلى تــعزيــز هــذه الشــراكــة لــتَوسّـُ

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

 فريش تو هوم – جروثجيت كابيتال – ومضة كابيتال – سامينا اليمستون هولدينغز       

جروثجيت كابيتال 
  جروثجيت كابيتال تبيع حصة األغلبية التي تملكها في جاما جروب مينا

أعـلنت جـروثـجيت كـابـيتال فـي أكـتوبـر بـيعها لنسـبة 51 بـاملـئة مـن أسـهم رأس املـال الـتي تـملكها 
فـي جـامـا جـروب مـينا مـن خـالل جـيتسيت إيـكويـتي بـارتـنرز الـتي تـملك جـروثـجيت كـابـيتال حـصة 
األغـلبية فـيها. جـامـا جـروب مـينا هـي الشـركـة املـضطلعة بـإدارة وتـشغيل الـطائـرات الـخاصـة عـبر 
دول الشــــرق األوســــط وشــــمال أفــــريــــقيا. قــــادت جــــروثــــجيت جــــولــــة املــــفاوضــــات مــــع شــــركــــة جــــامــــا 
لـلطيران الـتي كـانـت تـملك قـبل الـصفقة 49 بـاملـئة مـن جـامـا جـروب مـينا، وتـوصـلت الجهـتان عـقب 
الـــتفاوض إلـــى صـــفقة بـــقيمة 5.1 مـــليون دوالر أمـــريـــكي نـــقداً. ونـــتيجة لـــعملية االســـتحواذ هـــذه، 
سـتمتلك جـامـا لـلطيران 100 بـاملـئة مـن حـصص جـامـا جـروب مـينا. وبـما أن جـامـا لـلطيران هـي 
شـركـة مـساهـمة عـامـة حـصصها مـتداولـة فـي سـوق لـندن لـألسـهم، تـعتبر هـذه الـصفقة اسـتحواذاً 
نــــادراً يــــتم عــــبر الحــــدود بــــني املــــملكة املتحــــدة واإلمــــارات. وقــــال كــــريــــم ســــعيد، الشــــريــــك اإلداري 
لجــروثــجيت كــابــيتال أن هــذه الــصفقة تــمثل أفــضل مــقومــات الشــراكــة الــتي تجــمع مــا بــني رأس 
املـــال واإلدارة. وفـــي حـــني اســـتثمرت جـــروثـــجيت كـــابـــيتال بـــاملـــال والـــوقـــت والـــدعـــم، تـــمثَّل اســـتثمار 

جـامـا لـلطيران بـتوفـير الـخبرات واملـهارات اإلداريـة، فـاجـتمعت جـميع هـذه الـعوامـل لـتساهـم فـي عـملية خـلق الـقيمة لشـركـة طـيران مـن الـدرجـة الـرفـيعة. وتـضم قـائـمة 
أصحاب جت ست إكويتي بارتنرز، إلى جانب جروثجيت كابيتال، استثمارات الهالل وشركة فيليكس تريدينغ.

رؤية الرئيس التنفيذي – تخطيط التعاقب في الشركات العائلية – هارفرد بيزنيس ريفيو بالعربية

رؤية الرئيس التنفيذي : توظيف طاقة االبتكار لخلق الحلول 
 تتميز الشركات بما تحمله من مقومات لتكون مسرعات وحاضنات للتغيير

قــادت شــركــة الهــالل لــلمشاريــع جــولــة تــمويــل أولــية لــصالــح شــركــة فــريــش تــو هــوم 
فــــي ســــبتمبر، لتسجــــل بــــذلــــك أول اســــتثمار لــــها فــــي املــــراحــــل األولــــى للشــــركــــات 
الــناشــئة فــي الــهند. فــريــش تــو هــوم هــي شــركــة الــتجارة اإللــكترونــية األولــى مــن 
نــــوعــــها فــــي الــــهند الــــتي تــــختص بــــبيع األســــماك والــــلحوم والــــدواجــــن الــــطازجــــة 
الـخالـية مـن املـواد الـكيماويـة. تـتيح هـذه الشـركـة بـمنصتها الـتكنولـوجـية الـحصريـة 
التخـلص مـن وسـاطـة سـلسلة الـتوريـد لـسوق التجـزئـة الـتقليديـة لـلحوم واألطـعمة 
البحـريـة، سـامـحة للمسـتهلك الـحصول عـلى املـنتجات البحـريـة والـلحوم الـطازجـة 

وعالية الجودة بصورة مباشرة.  

ونــجحت فــريــش تــو هــوم فــي الــسنة الــثانــية مــنذ انــطالقــها فــي تــقديــم خــدمــاتــها 
لســــبع مــــدن هــــنديــــة رئــــيسية مــــنها بــــانجــــلور ودلــــهي. وتســــتطلع الشــــركــــة فــــرص 
تــــــوســــــعية فــــــي الشــــــرق األوســــــط فــــــي األعــــــوام املــــــقبلة. ســــــتقدم شــــــركــــــة الهــــــالل 
لـلمشاريـع الـدعـم االسـتراتـيجي ملـشاريـع الـتوسـع الـتي سـتعكف عـليها فـريـش تـو 

هوم.

اسـتضافـت شـركـة الهـالل لـلمشاريـع ورشـة عـمل نـفذهـا بـرنـامـج مـايـكرومـنتور الـتابـع 
ملـــيرســـي كـــوربـــس بـــعنوان الـــتصميم واالكـــتشاف، وهـــي األولـــى فـــي مـــنطقة الشـــرق 
األوســــط وشــــمال أفــــريــــقيا، والــــتي أقــــيمت فــــي 29 أكــــتوبــــر فــــي مــــقر الشــــركــــة فــــي 
الـــــشارقـــــة. مـــــايـــــكرومـــــنتور هـــــي مـــــنصة تـــــوجـــــيهية طـــــورتـــــها وكـــــالـــــة مـــــيرســـــي كـــــوربـــــس 
لـلمعونـات اإلنـسانـية بهـدف تـعزيـز االقـتصاد الـعاملـيمن مـن خـالل وضـع رواد األعـمال 
واملــــهنيني ذوي الــــخبرة واملــــتطوعــــني مــــن مــــوظــــفي الشــــركــــات واملــــؤســــسات فــــي بــــيئة 
تــفاعــلية يســتطيعون مــن خــاللــها الــحصول عــلى الــدعــم والــتوجــيه. وفــرت ورشــة عــمل 
الـــتصميم واالكـــتشاف مـــنصة اجـــتمع عـــليها فـــريـــق عـــمل مـــايـــكرومـــنتور وأعـــضاء مـــن 
فـريـق عـمل الهـالل لـلمشاريـع وطـالب جـامـعيون وشـركـاء الـبرنـامـج مـثل شِـــــل وغـلوبـال 
إنفسـتمنت بـانـك وغـيرهـم، وذلـك بهـدف اسـتطالع الـفرص املـتاحـة فـي الـوقـت الـحالـي 
إليــــجاد حــــلول للتحــــديــــات الــــتي تــــواجــــهها جــــهود إطــــالق هــــذه املــــنصة فــــي املــــنطقة. 
نــاقــش الــحاضــرون مــجاالت ريــادة األعــمال وتــقديــم الــتوجــيه واإلرشــاد فــي املــنطقة، 
وقـامـو بتحـديـد املـقايـيس األسـاسـية املـطلوبـة لـتصميم مـنصة مـايـكرومـنتور إلـكترونـية 
خـاصـة تـناسـب شـريـحة املتحـدثـني بـالـلغة الـعربـية. تـمخض عـن ورشـة الـعمل تـطويـر 

برنامج تجريبي للمنصة في اإلمارات العربية املتحدة.

الهالل للمشاريع شريك محدود في ومضة مينا فينتشرز 1.

        أعـــلنت شـــركـــة آيـــرس غـــارد، الشـــركـــة الـــرائـــدة عـــاملـــياً فـــي حـــلول الـــدفـــع اإللـــكترونـــي بـــتقنية بـــصمة 
الــعني، والــتي تتخــذ مــن املــملكة املتحــدة مــقرا لــها، عــن إتــمام صــفقة اســتثمار مــن قــبل وحــدة الخــدمــات 
املـــصرفـــية الـــتجاريـــة فـــي مجـــموعـــة غـــولـــدمـــان ســـاكـــس الـــعاملـــية. أســـس شـــركـــة آيـــرس غـــارد عـــام 2001 
رئــيسها الــتنفيذي الــحالــي عــماد مــلحس ورُديــن وكــريــم قــعوار، وكــانــت الشــركــة قــد حــازت عــلى اســتثمار 
مـــن صـــندوق جـــروثـــجيت كـــابـــيتال فـــي جـــولـــة ســـابـــقة فـــي عـــام 2010 بـــصورة رأس مـــال أســـهم الـــنمو، 
جـاءت فـي وقـت كـانـت آيـريـس غـارد فـيه محـدودة االنـتشار والخـدمـات، حـيث كـانـت تـركـز فـي املـقام األول 
عــلى أغــراض األمــن والــتعريــف. تــوســع نــطاق آيــريــس غــارد فــأصــبحت تخــدم أنــظمتها مــاليــني الــعمالء 
الـذيـن ال يـملكون حـسابـات مـصرفـية مـن خـالل أنـظمة EyePay® املـبتكرة، والـتي تسـتخدمـها مـنظمات 
األمــم املتحــدة ومــؤســسات املــعونــات الــحكومــية فــي جــميع أنــحاء الــعالــم. تــعتمد هــذه املــنظمات الــدولــية 

واملــؤســسات الــحكومــية عــلى أنــظمة آيــرس غــارد لــتقديــم املــساعــدات املــالــية مــن خــالل تــزويــد املســتفيديــن 
بـتحويـالت نـقديـة ومـساعـدات عـينية وأغـذيـة بـاسـتخدام تـكنولـوجـيا بـصمة الـعني. تـعتبر أنـظمة آيـرس غـارد املـبتكرة مـناسـبة بـشكل خـاص لـألشـخاص الـذيـن ال يـملكون 
حـسابـات مـصرفـية، مـثل الـعمال املـهاجـريـن، واألشـخاص املهجـريـن، والـالجـئني، وضـحايـا الـكوارث الـطبيعية، ومـتلقي مسـتحقات الـرعـايـة االجـتماعـية. تـسمح أنـظمة 
آيــرس غــارد لــهؤالء األفــراد الــقيام بــعمليات الــسحب الــنقدي، وصــرف قــسائــم الــغذاء، والــتحويــالت املــصرفــية اإللــكترونــية بــاســتخدام بــصمة الــعني فــقط لــلتحقق مــن 
هـويـتهم، وضـمان مـعامـالت مـالـية آمـنة. هـذه الحـلول تـقلل إلـى حـد كـبير مـن مـحاوالت االحـتيال والـغش، وتـضمن وصـول املـساعـدات اإلنـسانـية الـى أصـحابـها فـقط.  
تــعتبر أنــظمة EyePay® جــاهــزة لــلتعامــل مــع مــنظومــة الــبيانــات املــوزعــة بــلوك تشــني املــتطورة، حــيث تــقوم آيــرس غــارد حــالــيا بــالشــراكــة مــع مــنظمات األمــم املتحــدة 
بـتمكني املـنتفعني مـن شـراء السـلع واسـتالمـها مـن خـالل بـصمة الـعني، وتـسويـة الـقيود والـحسابـات مـباشـرة مـع الــبلوك تشـني. يـعتبر هـذا املشـروع مـن أكـبر تـطبيقات 
أنــظمة بــلوك تشــني الــذكــية لــتفرع خــاص مــن مــنظومــة إِثــيريــوم لــتقديــم املــساعــدات اإلنــسانــية حــتى اآلن. ويــتم تــوثــيق الــبيانــات مــن خــالل أنــظمة بــصمة الــعني الــتي 
صـممتها آيـرس غـارد، حـيث تـعتبر بـصمة الـعني هـي املـفتاح الـذي ال يـمكن ضـياعـه أو سـرقـته أو نـسيانـه أو تـزويـره. وعـلق الـرئـيس الـتنفيذي لشـركـة آيـرس غـارد عـماد 
مـلحس: "نـحن متحـمسون جـدا السـتثمارغـولـدمـان سـاكـس، مـع خـبرتـهم املـتميزة فـي دعـم الشـركـات الـرائـدة فـي تـكنولـوجـيا فـني تـيك الجـديـدة. ويـعد هـذا االسـتثمار 
بـمثابـة اعـتراف وتـقديـر عـال ألنـظمة الـدفـع الـرائـدة EyePay® ولـتطلعات الـنمو الـقويـة للشـركـة. يـأتـي هـذا االسـتثمار فـي الـوقـت املـناسـب الـذي تسـتعد فـيه الشـركـة 

لتوسيع شبكة خدماتها التجارية في مناطق عديدة حول العالم'.

 افــــتتح مشــــروع كــــافــــا أنــــد تــــشاي، وهــــو أول مــــشاريــــع حــــاضــــنة األعــــمال لــــدى الهــــالل 
لـلمشاريـع، أبـوابـه فـي مـرسـى الـسيف والـجامـعة األمـريـكية فـي الـشارقـة، هـذا املشـروع 
الــذي ُولِــد مــن وحــي الــتقالــيد والــنكهات الــعربــية األصــيلة. صُــــــــــمم مــرســى الــسيف إحــياءً 
لـــلثقافـــة والـــتراث اإلمـــاراتـــي لـــتقدم هـــذه الـــوجـــهة املـــميزة لـــروادهـــا مـــن ســـكان اإلمـــارات 
وســـياحـــها أجـــواًء اســـتثنائـــية مـــن األصـــالـــة الـــعربـــية. أمـــا فـــرعـــنا الـــرئـــيسي فـــي الـــجامـــعة 
األمـــريـــكية فـــي الـــشارقـــة، فـــأصـــبح مـــركـــزاً مـــفعماً بـــالـــنشاط االجـــتماعـــي بـــما يـــقدمـــه مـــن 
جــلسات الــحكواتــي، ولــيالــي االســتعراضــات الــحية والــفعالــيات الــثقافــية الــتي تــتم عــلى 
مـدار الـسنة. وبـاإلضـافـة إلـى ذلـك، أضـفى كـشك كـافـا أنـد تـشاي املـتنقل روحـاً إبـداعـية 
فـــي مهـــرجـــان الـــشارقـــة لـــريـــادة األعـــمال 2017، وســـاهـــم فـــي جـــمع الـــتبرعـــات ملـــرضـــى 
السـرطـان فـي مـسيرة "لـنحيا" الـخيريـة الـتي اسـتمرت فـعالـياتـها عـلى مـدى 24 سـاعـة. 
والـتزامـاً مـنه بـممارسـة أعـمالـها عـلى أسـس مسـتدامـة، يـتعاون مشـروع كـافـا أنـد نـشاي 
مــع مــمولــني يــراعــون فــي مــنتجاتــهم ســالمــة الــبيئة ، كــما ويــقدم لــزبــائــنه قــهوة مــعدة مــن 
حـبوب الـنب الـقادمـة مـباشـرة مـن حـقولـها، وتـربـط املشـروع عـالقـات مـباشـرة مـع مـزارعـي 
الــقهوة. هــذا وتــصنع جــميع األكــواب وألــبسة الــكادر مــن مــواد قــابــلة لــلتدويــر. ويســتطلع 
قــسم الهــالل لــلمشاريــع الــناشــئة خــطط تــوســعة لــعالمــة كــافــا أنــد تــشاي الــتجاريــة عــلى 

املستوى املحلي والعاملي. 

فـازت شـركـة غـلفتينر، أكـبر شـركـة خـاصـة مسـتقلة فـي الـعالـم إلدارة املـوانئ، بـجائـزة 
"أفـضل مـشغل مـوانئ" خـالل حـفل تـوزيـع جـوائـز "سـيتريـد لـلقطاع البحـري 2017" 
فـي الشـرق األوسـط وشـبه الـقارة الـهنديـة وأفـريـقيا لـلعام الـثانـي عـلى الـتوالـي، وذلـك 
فـي أكـتوبـر مـن الـعام الـجاري. وتـعتبر جـوائـز "سـيتريـد لـلقطاع البحـري" الـتي تـنظم 
لـلسنة الـرابـعة عشـرة مـنصة مـهمة لـتكريـم املـساهـمات املـميزة للشـركـات الـعامـلة فـي 
الـقطاع البحـري فـي دول الشـرق األوسـط وشـبه الـقارة الـهنديـة وأفـريـقيا. وقـد اسـتلم 
الــجائــزة تــوم نــاولــيرتــس، مــديــر عــام شــركــة مــومــنتوم لــوجيســتيكس، والــتي تــمثل قــسم 
الخــدمــات الــلوجســتية كــطرف ثــالــث الــتابــع لــغلفتينر بــالــنيابــة عــن الشــركــة خــالل حــفل 
تـــوزيـــع الـــجوائـــز فـــي دبـــي. وقـــد بـــرزت غـــلفتينر مـــن ضـــمن الشـــركـــات املـــنافـــسة الـــتي 
ضـمت مـوانئ دبـي الـعاملـية ملـنطقة اإلمـارات، ومـوانئ أبـوظـبي، ومحـطة بـوابـة البحـر 
األحــمر، والشــركــة الــسعوديــة الــعاملــية لــلموانئ، ومــيناء صــحار واملــنطقة الحــرة. وقــد 
اخـــتارت لـــجنة الـــتحكيم املـــؤلـــفة مـــن نـــخبة مـــن الـــخبراء الـــفائـــزيـــن مـــما يـــزيـــد عـــن 70 
مــرشــحاً نــهائــياً ضــمن 20 فــئة. وشــملت مــعايــير الــتحكيم الــتي قــيّمها خــبراء الــلجنة 
كـــــالً مـــــن الـــــتميز الـــــتشغيلي الـــــشامـــــل، والـــــحفاظ عـــــلى أعـــــلى مـــــعايـــــير الـــــكفاءة فـــــي 

التكاليف وسلسلة التوريد، واألتمتة، وخدمة العمالء.

غلفتينر 
غلفتینر تفوز بجائزة أفضل مشغل موانئ ضمن جوائز سیترید للقطاع البحري 2017

تـصدرت ومـضة كـابـيتال الئـحة فـربـيس الشـرق األوسـط ألكـثر املسـتثمريـن نـشاطـاً لـعام 2017، 
الــــالئــــحة الــــتي تــــبرز املــــنظمات الــــتي تــــدفــــع بعجــــلة ريــــادة األعــــمال فــــي جــــميع أنــــحاء الشــــرق 
األوسـط وشـمال أفـريـقيا عـن طـريـق االسـتثمار الـتمويـلي. وتـضم الـالئـحة مجـموعـة مـن شـركـات 
رأس املـال االسـتثماري بـاإلضـافـة إلـى شـركـات االسـتثمار املـالئـكة وشـركـات األسـهم الـخاصـة 
وصــناديــق رأس املــال االســتثماري للشــركــات ومســرعــات األعــمال وحــاضــنات املــشاريــع. وتــقدر 
االســــتثمارات الــــتي نــــفذتــــها ومــــضة كــــابــــيتال مــــنذ إنــــشائــــها بــــقيمة 60 مــــليون دوالر أمــــريــــكي 
خـــصصتها لـــدعـــم املـــشاريـــع الـــناشـــئة مـــتعددة املـــجاالت والـــقطاعـــات، كـــاإلعـــالن واإللـــكترونـــيات 
االســـتهالكـــية واألزيـــاء والـــتكنولـــوجـــيا الـــدقـــيقة واألغـــذيـــة واملشـــروبـــات. وتـــحتضن مـــحفظة ومـــضة 
كـــابـــيتال شـــركـــة كـــريـــم أحـــاديـــة الـــقرن لحجـــز ســـيارات األجـــرة  وغـــيرهـــا مـــن الشـــركـــات الـــناشـــئة 
املـصنفة مـن ضـمن الئـحة فـوربـيس الشـرق األوسـط فـي الـعالـم الـعربـي لـعام 2017، كلغجـري 

كلوزت وممزوورلد ويالكومبير وأرايبيا ويذير.

ومضة كابيتال 
اريس غارد املدعومة من جروثجيت تُتم آخر جوالتها التمويلية التي ضختها وحدة الخدمات املصرفية 

التجارية لدى غولدمان ساكس                   

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

العدد الثاني و العشرون: نوفمبر ٢٠١٧

األخبار التشغيلية
الهالل للمشاريع - غلفتينر – الهالل للمشاريع الناشئة

االستثمارات االستراتيجية

املواطنة املؤسسية 

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

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

الهالل للمشاريع هي شركة تابعة ومملوكة بالكامل ملجموعة الهالل
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   ومضة كابيتال   
 ومضة كابيتال تصنف كأكثر املستثمرين نشاطاً في العالم العربي حسب فوربيس الشرق األوسط

غلفتينر شركة تابعة للهالل للمشاريع

الهالل للمشاريع شريك محدود في ومضة مينا فينتشرز

سامينا اليمستون القابضة  
سيراميك رأس الخيمة تعلن نتائجها املالية للربع الثالث من 2017

أعـلنت شـركـة سـيرامـيك رأس الـخيمة نـتائـجها املـالـية لـلربـع الـثالـث مـن الـعام الـجاري املـنتهي بـتاريـخ 30 تـسجيلها بـصافـي أربـاح بـقيمة 84.7 مـليون درهـم، مـا يـشكل 
ارتـفاعـاً بنسـبة 365 بـاملـئة عـن عـلى أسـاس املـثل بـاملـثل. أمـا إجـمالـي اإليـرادات، فـقد وصـل إلـى 705.2 مـليون درهـم إمـاراتـي مـحققاً زيـادة بنسـبة 9.2 بـاملـئة مـقارنـة 
مــع الــفترة ذاتــها مــن الــعام الــسابــق. سجــلت الشــركــة أداًء قــويــاً بــارتــفاع إيــرادات األعــمال األســاســية بنســبة 14.1٪ عــلى أســاس ســنوي إلــى 643.6 مــليون درهــم، 
مـدعـومـة بـنمو قـوي فـي اإلمـارات والـسعوديـة والـهند وبـنغالديـش، مـشكلة أعـلى مسـتوى تـمكنت مـن تـحقيقه بنسـبة 92٪ مـن إجـمالـي اإليـرادات نـتيجة السـتمرار تـنفيذ 
خــطة خــلق الــقيمة. وقــد انحــدرت إيــرادات األعــمال غــير األســاســية بنســبة 24 بــاملــئة عــلى أســاس املــثل بــاملــثل، وذلــك تــماشــياً مــع اســتراتــيجية الشــركــة الــرامــية إلــى 
الـتخارج مـن األعـمال الـفرعـية. وعـلق عـبداهلل مـسعد، الـرئـيس الـتنفيذي للمجـموعـة: "حـققت سـيرامـيك رأس الـخيمة تـقدمـاً قـويـاً فـي عـام 2017، ونـحن مسـتمرون فـي 
تـــنفيذ مـــبادرات خـــطة خـــلق الـــقيمة مـــن خـــالل االســـتثمار فـــي تـــنمية األعـــمال األســـاســـية والـــحفاظ عـــلى كـــفاءة الـــتكالـــيف وزيـــادة حـــصتنا الـــسوقـــية فـــي دولـــة اإلمـــارات 
الــعربــية املتحــدة، وإعــادة هــيكلة عــملياتــنا الــهنديــة وتــنفيذ اســتراتــيجيتنا لــتعزيــز املــزيــد مــن الــربــحية فــي املــملكة الــعربــية الــسعوديــة. وأضــاف: "نــتیجة الســتراتــیجیتنا 

للتخارج من األعمال غير األساسية واألصول املتعثرة، فقد قمنا بتخفیض املیزانیة العمومیة وزیادة الھوامش وتحسني العوائد ملساھمینا."

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.

فعاليات ومؤتمرات
 مهرجان الشارقة لريادة األعمال - مبادرة سلسلة التوريد العربية  ـ  األمم املتحدة - منتدى الشارقة لالستثمار األجنبي املباشر -  سوبر ريتيرن الشرق 

األوسط  - مؤتمر الشركات العائلية في الشرق األوسط  - املنتدى اآلسيوي ملالئكة األعمال ومحركات رؤوس األموال

الهالل للمشاريع 
 الهالل للمشاريع تطلق ذراع رأس املال االستثماري للشركات بقيمة 150 مليون دوالر أمريكي

فريش تو هوم 
             الهالل للمشاريع تقود جولة تمويل أولية لشركة فريش تو هوم

أعــلنت شــركــة الهــالل لــلمشاريــع إطــالقــها لــذراع رأس املــال االســتثماري للشــركــات الــتي 
تهــدف مــن خــاللــها إلــى اســتثمار 150 مــليون دوالر أمــريــكي فــي قــطاعــات مــتعددة عــلى 
مــدى الــسنوات الــثالث الــقادمــة، وجــاء هــذا اإلعــالن مــن ضــمن مهــرجــان الــشارقــة لــريــادة 
األعـــمال يـــوم 21 نـــوفـــمبر. ومـــن ضـــمن مـــشاركـــته فـــي املهـــرجـــان، قـــال بـــدر جـــعفر: "تـــتجه 
مـــجتمعاتـــنا فـــي الشـــرق األوســـط نـــحو مـــفترق طـــرق يـــلقي عـــلى عـــاتـــق الـــقطاع الـــخاص 
مـــــهمة دفـــــع عجـــــلة الـــــجيل الـــــقادم مـــــن االبـــــتكار والـــــنمو، وأن يـــــضطلع فـــــي نـــــفس الـــــوقـــــت 
بـمواجـهة أصـعب التحـديـات االجـتماعـية واالقـتصاديـة والـبيئية املنتشـرة فـي املـنطقة. نـحن 
مــوقــنون أنــه وبــاإلضــافــة إلــى الــدور الــهام ألعــمالــنا الــحالــية، يــعد رأس املــال االســتثماري 
للشـــركـــات أداة أســـاســـية فـــعالـــة لـــتحقيق هـــذه األهـــداف. لـــذلـــك، فـــقد آن األوان ألن نـــضع 
هـذا الـجانـب سـريـع الـنمو مـن عـملنا ضـمن إطـار تـشغيلي مـخصص وبـصفة رسـمية. لـذا 
يسـرنـي أن أعـلن الـيوم عـن تـأسـيسنا لـذراع رأس املـال االسـتثماري للشـركـات فـي شـركـة 
الهــالل لــلمشاريــع والــتي ســوف تســتثمر 150 مــليون دوالر خــالل األعــوام الــثالثــة املــقبلة، 

نـطمح لـتخصيص نـصفها لـالسـتثمار بـالشـركـات الـناشـئة فـي مـنطقة الشـرق األوسـط وشـمال أفـريـقيا.” واسـتطرد حـديـثه قـائـالً: "اسـتثمرت الهـالل لـلمشاريـع عـلى مـرّ 
الـسنني فـي عـدد مـن الـقطاعـات سـريـعة الـنمو، مـن املـوانئ والخـدمـات الـلوجسـتية إلـى الـرعـايـة الـصحية، مـما يـؤكـد إدراكـها ألهـمية الـتنويـع فـي أنشـطة األعـمال، هـذا 
إلــى جــانــب نــشاطــنا فــي مــجال رأس املــال االســتثماري للشــركــات الــذي لــم نــكن قــد أعــلنا عــنه مســبقاً. وقــد نــفذنــا فــي الــسنتني املــاضــيتني اســتثمارات مــكثفة بــمعدل 
اســتثمار واحــد كــل شهــر. وفــي األشهــر الســتة املــاضــية وحــدهــا، اســتثمرنــا فــي نــطاق واســع مــن الشــركــات الــناشــئة مــنها شــركــة تــختص بــالــطائــرات ذاتــية الــقيادة 
لـلقطاع الـصناعـي تـقع فـي وادي الـسيليكون، وتـقنيات الـروبـوتـات الجـراحـية، ومـنها مـنصة إلـكترونـية لـتجارة مـصايـد األسـماك فـي الـهند. وقـد دعـمنا كـذلـك مجـموعـة 
مـن رواد األعـمال مـن خـريـجي الـجامـعة األمـريـكية فـي الـشارقـة فـي تـطويـرهـم ملشـروع إداري فـي مـجال الـذكـاء االصـطناعـي”. سـوف تـركـز هـذه الـذراع االسـتثماريـة 
الجـــديـــدة، والـــتي تـــعتبر مـــن أكـــبر مـــنظومـــات رأس املـــال االســـتثماريـــة للشـــركـــات فـــي الشـــرق األوســـط وشـــمال أفـــريـــقيا، عـــلى االســـتثمار االســـتراتـــيجي املـــباشـــر فـــي 

الشركات الناشئة في مختلف مراحل تطورها في جميع أنحاء العالم. 

واســتخلص بــدر جــعفر حــديــثه حــيث قــال: "تــحتل هــذه الخــطوة أهــمية كــبيرة ضــمن االســتراتــيجية بــعيدة املــدى الــتي نــتبناهــا فــي اســتعدادنــا لــلسعي قــدمــاً نــحو بــيئة 
األعمال املستقبلية، وهي تتوافق بشكل مباشر مع طموحاتنا التي نصبو من خاللها إلى االرتقاء بمنطقتنا من مجرد متلقني لألفكار إلى أعلى مراتب االبتكار".

فـــــي ظـــــل مـــــا نشهـــــده الـــــيوم مـــــن اســـــتحواذ مـــــوضـــــوع الـــــثورة الـــــصناعـــــية الـــــرابـــــعة عـــــلى 
الـــنصيب األكـــبر مـــن الـــنقاشـــات والتحـــديـــات املـــعنية بـــمجال األعـــمال فـــي جـــميع أنـــحاء 
الـعالـم، يـتصدر مـلتقى "بـناء االقـتصاد الـرقـمي فـي الـعالـم الـعربـي" املُقام فـي الـشارقـة 
الـــــجهوَد اإلقـــــليمية املـــــكرســـــة الســـــتطالع الـــــطرق الـــــتي تســـــتطيع الـــــقيادات فـــــي مـــــنطقة 
الشـرق األوسـط وشـمال أفـريـقيا أن تـتعاون فـيها لخـلق اقـتصادات أكـثر قـوة، وإلرشـاد 
الشــــباب نــــحو ريــــادة األعــــمال ولــــرســــم مــــعالــــم الــــثورة الــــصناعــــية الــــرابــــعة. نُــــِفذت هــــذه 
الـفعالـية بـتنظيم مـن مجـلس األعـمال اإلقـليمي ملـنطقة الشـرق األوسـط وشـمال أفـريـقيا 
وبـــالـــتعاون مـــع املـــنتدى االقـــتصادي الـــعاملـــي، قـــامـــت فـــيه الـــشيخة بـــدور بـــنت ســـلطان 
الـــــقاســـــمي، رئـــــيس هـــــيئة الـــــشارقـــــة لـــــالســـــتثمار والـــــتطويـــــر (شـــــروق)، ورئـــــيس مجـــــلس 
األعـمال اإلقـليمي ملـنطقة الشـرق األوسـط وشـمال أفـريـقيا الـتابـع لـلمنتدى االقـتصادي 
الـعاملـي، بـكشف السـتار عـن مـبادرة جـديـدة بـعنوان "مـبادرة سـلسلة الـتوريـد الـعربـية" 
تهــــدف إلــــى حــــّث الشــــركــــات عــــلى زيــــادة تــــوظــــيفهم للخــــدمــــات الــــتي تــــقدمــــها املــــشاريــــع 
الــناشــئة والشــركــات الــصغيرة واملــتوســطة فــي بــرامــج املشــتريــات الــخاصــة بــهم بحــلول 

2020.  وبهــذه املــناســبة، ألــقى بــدر جــعفر، الــرئــيس الــتنفيذي لشــركــة الهــالل لــلمشاريــع خــطابــاً ســلط فــيه الــضوء عــلى الــتزام الهــالل لــلمشاريــع بــدعــم الشــركــات 
الـصغيرة واملـتوسـطة، مسـتعرضـاً بـرنـامـج املشـتريـات لـدى الشـركـة عـلى مـدى سـنتني، ومـركـزاً عـلى املـكاسـب املـحققة مـن زيـادة تـوظـيف خـدمـات الشـركـات الـصغيرة 
واملـتوسـطة فـي سـلسلة الـتوريـد الـخاصـة بـالشـركـة.  يـسعى بـرنـامـج الهـالل لـلمشاريـع "تحـدي 20 بحـلول ’18" لـلوصـول إلـى مـشاركـة بنسـبة 20 بـاملـئة مـن الشـركـات 
الـــــصغيرة واملـــــتوســـــطة فـــــي عـــــملية املشـــــتريـــــات مـــــن ضـــــمن مـــــحفظة الشـــــركـــــات 
الـــعامـــلة تـــحت مـــظلة الهـــالل لـــلمشاريـــع عـــلى مســـتوى الـــعالـــم بحـــلول 2018. 
وانـطالقـاً مـن أهـداف وتـطلعات تـشغيلية قـويـة، أثـمرت عـن هـذا الـبرنـامـج زيـادة 
عـــدد الشـــركـــات الـــناشـــئة الـــتي تـــعمل مـــع الهـــالل لـــلمشاريـــع بـــثالثـــة أضـــعاف 
لـتصل إلـى 1,040 شـركـة بـالـكامـل. لـذلـك، وأخـذاً بـاالعـتبار لـلمكاسـب املـحققة 
نـــتيجة لـــلمشاركـــة املـــكثفة مـــن الشـــركـــات الـــصغيرة واملـــتوســـطة، عـــدلـــت الهـــالل 
لـلمشاريـع النسـبة الـتي كـانـت قـد حـددتـها فـي الـبدايـة ملـشاركـة هـذه الشـركـات 
فـي سـلسلة الـتوريـد بحـلول 2018 مـن 20 بـاملـئة إلـى 35 بـاملـئة. ووضـح بـدر 
جـــــــعفر فـــــــي ســـــــياق خـــــــطابـــــــه أيـــــــضاً كـــــــيف اســـــــتطاعـــــــت الشـــــــركـــــــة أن تـــــــتجاوز 
التحــــــديــــــات الــــــتي كــــــانــــــت تــــــواجــــــهها عــــــند الــــــتعامــــــل مــــــع الشــــــركــــــات الــــــصغيرة 
واملـتوسـطة، مُــنِهياً حـديـثه بـطرح تـوصـيات تـساعـد عـلى تـعزيـز املـنظومـة الـعامـة 
للشــركــات الــصغيرة واملــتوســطة فــي املــنطقة. ملــزيــد مــن املــعلومــات عــن دراســة 

حالة الهالل للمشاريع، يرجى الضغط على هذا الرابط.  

ألـــقى بـــدر جـــعفر، الـــرئـــيس الـــتنفيذي لشـــركـــة الهـــالل لـــلمشاريـــع، كـــلمة خـــتامـــية فـــي مـــنتدى 
األمــم املتحــدة رفــيع املســتوى عــن االبــتكار والــتكنولــوجــيا الــذي أقــيم فــي مــقر األمــم املتحــدة 
الـــرئـــيسي فـــي نـــيو يـــورك يـــوم 18 ســـبتمبر قـــبيل انـــعقاد الـــدورة الـــثانـــية والســـبعني للجـــمعية 
الـــعامـــة لـــألمـــم املتحـــدة ، قـــائـــالً: "تـــتيح الـــتغيرات الـــتكنولـــوجـــية الـــتي تـــتقدم بـــوتـــيرة ســـريـــعة 
فـرصـاً غـير مسـبوقـة لـالبـتكار، ومـن الـضروري أن نسخـر قـوة االبـتكار الـتكنولـوجـي ملـواجـهة 
التحـــــديـــــات االقـــــتصاديـــــة واالجـــــتماعـــــية والـــــبيئية الـــــصعبة." أوضـــــح بـــــدر جـــــعفر أن ســـــباق 
االبـتكار الـتكنولـوجـي قـد سـاهـم فـي إنـتاج فـائـض مـن األفـكار املـبتكرة لـألعـمال وحـقق قـيمة 
قـياسـية ألصـحاب األسـهم، حـيث قـال: "كمسـتثمر يـتطلع لـتحقيق أثـر اجـتماعـي مـضاعـف 
لـرأس املـال الـذي اسـتثمره، فـإنـني غـالـباً مـا أجـد صـعوبـة فـي إيـجاد الـرابـط بـني الـعديـد مـن 
هــــذه األفــــكار املــــبتكرة والحــــلول املــــرجــــوة للتحــــديــــات الــــتي تــــواجــــه مــــاليــــني األشــــخاص فــــي 
الــعالــم. وهــذه املــسؤولــية تــقع عــلى عــاتــق املســتثمريــن املــهووســني بــإيــجاد الشــركــة الــقادمــة 
الـــتي ســـتدخـــل نـــادي «الـــيونـــيكورن»، وهـــو مـــا يـــطلق عـــلى الشـــركـــات الـــناشـــئة الـــتي تـــحقق 

قـيمة مـليار دوالر، بـدالً مـن اهـتمامـهم بـإيـجاد الحـلول الـتي يـمكن أن تـؤثـر إيـجابـياً فـي حـياة مـليار شـخص”. وأشـار إلـى أن تـوفـر بـيئة تـتيح فـرصـاً مـتكافـئة لـلقطاع 
الـــخاص لـــلتنافـــس فـــي مـــجال االبـــتكار الـــتكنولـــوجـــي هـــو مـــن الـــضروريـــات لـــتحقيق الـــتنمية الـــعادلـــة والـــشمولـــية، لـــتحقيق أهـــداف األمـــم املتحـــدة الســـبعة عشـــر لـــلتنمية 
املسـتدامـة. ونـوه إلـى أن مـا نـحتاجـه فـعلياً أكـثر مـن مـحاولـة إنـشاء مـراكـز لـالبـتكار فـقط، هـو إنـشاء مـراكـز لـالبـتكار املـؤثـر حـول الـعالـم، أي سـاللـة جـديـدة مـن املـناطـق 
الــجاذبــة لــالبــتكار تــركــز عــلى الــجانــب االجــتماعــي بــحيث تــعطي الشــركــات األولــويــة لــتسخير الــتكنولــوجــيا لخــدمــة اإلنــسان والــبيئة بــشكل شــمولــي، مــن خــالل جــعل 
احــتياجــات املــجتمع مــكونــاً أســاســياً فــي عــملياتــها وخــلق قــيمة مشــتركــة لجــميع أصــحاب املــصلحة .ولــفت إلــى أن مــنطقة الشــرق األوســط وشــمال إفــريــقيا وشــعوبــها 
الـفتية الـنابـضة بـالـحياة كـمثال عـلى األسـواق غـير املسـتغلة، والـتي تـزخـر بـإمـكانـات هـائـلة لـتطويـر مـراكـز لـالبـتكار املـؤثـر، وتـوسـيع نـطاق الـفرص املـتاحـة أمـام األجـيال 
الـقادمـة. وأشـار أيـضاً إلـى ضـرورة تـطويـر مـراكـز االبـتكار املـؤثـر هـذه عـلى نـحو يـتناسـب مـع التحـديـات اإلقـليمية، مـضيفاً، "إن لـم نـبحث عـن حـلول محـددة تـناسـب 
االحــتياجــات املحــلية وتحــديــات املــجتمع الــفريــدة، فــإن الــتأثــير غــير املــقصود للحــلول الــتكنولــوجــية الــتي تــتبع نــهج ’مــقاس واحــد يــناســب الجــميع‘ ســيؤدي إلــى تــفاقــم 
التحـديـات خـالل الـسنوات الـقادمـة الـتي سنشهـد فـيها اخـتفاء الـعديـد مـن الـوظـائـف".تـأكـيداً عـلى أهـمية الـتكنولـوجـيا، قـال بـدر جـعفر: "ليسـت الـتكنولـوجـيا مـن يـدفـع 
عـملية الـتغيير، بـل هـي تـمّكن الـتغيير. كـما أن الـتكنولـوجـيا بحـّد ذاتـها ليسـت عـامـالً لـلتغيير بـل هـي أداة. نـحن، األشـخاص املـتصلون، عـمالء الـتغيير. سـوف يـحكم 

علينا التاريخ إن كنا قد استخدمنا هذه األدوات ملصلحة اإلنسانية أو ملفاقمة األخطاء البشرية.” 
 

وفـي حـثّه للجـمهور عـلى االنـتقال مـن مـرحـلة الـحوار إلـى الـعمل، ذكـر بـدر جـعفر ثـالث خـطوات عـمل فـي كـلمته الـختامـية لـبناء مـنظومـة مـرنـة تـدعـم االبـتكار. وتـتضمن 
هذه التوصيات التي غالباً ما يتم إغفالها:  

إنشاء وحماية بيئة ذات فرص متكافئة مدعومة بممارسات الحوكمة املؤسسية الرشيدة،   -1

وتبني التنوع واالختالف بكافة أشكاله،  -2

وتطبيق منهجية متعددة التخصصات تعتمد على العلوم وأيضاً اإلنسانيات.  -3

یـذكـر أن فـعالـیة األمـم المتحـدة رفـیعة المسـتوى ھـذه، والـتي أقـیمت بـعنوان «االبـتكار مـن أجـل أھـداف الـتنمیة المسـتدامـة» فـي مـقر األمـم المتحـدة لـمدة یـوم واحـد، كـان قـد دعـا لـھا 
األمـین الـعام لـألمـم المتحـدة وحـملة األمـم المتحـدة لـلعمل مـن أجـل أھـداف الـتنمیة المسـتدامـة. وشـملت الـفعالـیة سـلسلة مـن الـحوارات الـتفاعـلیة، والـندوات الـحواریـة، والـكلمات 

الرئیسیة التي ألقت الضوء على دور التكنولوجیا واالبتكار في دفع وتیرة التنمیة المستدامة وحل أكثر التحدیات العالمیة الملحة.

انـــطالقـــاً مـــن الـــتزامـــها بـــتعزيـــز مـــضمار ريـــادة األعـــمال عـــلى املســـتوى اإلقـــليمي، شـــاركـــت الهـــالل 
لـلمشاريـع فـي مهـرجـان الـشارقـة األول لـريـادة األعـمال الـذي عـقده مـركـز الـشارقـة لـريـادة األعـمال 
(شـــراع) يـــومَـــيْ 21 و 22 نـــوفـــمبر. حـــمل هـــذا املهـــرجـــان عـــنوان "أيـــقظ روحـــك الـــريـــاديـــة"، واجـــتمع 
تـحت مـظلته مـا يـزيـد عـن 1,500 مـن طـالٍب ورواِد أعـمال، ومـهنيني مـختصني ومـسؤولـني حـكومـيني 
ومســـتثمريـــن مـــحتملني، لـــالحـــتقال بـــريـــادة األعـــمال وتـــبادل املـــعارف بـــخصوص املـــنظومـــة الـــحيويـــة 
للشــركــات الــناشــئة عــلى املســتوى الــوطــني، وذلــك مــن خــالل ســلسلة مــن الــحوارات وورشــات الــعمل 
واألنشـــطة الـــعملية والـــفعالـــيات الـــتي أتـــاحـــت لـــلمشاركـــني الـــتعارف وتـــبادل الـــخبرات.  وشـــارك بـــدر 
جـعفر، الـرئـيس الـتنفيذي للهـالل لـلمشاريـع، فـي لـجنة نـقاش رئـيسية كـان مـن ضـمنها أيـضاً عـارف 

نـــــقفي، الـــــرئـــــيس الـــــتنفيذي ملجـــــموعـــــة أبـــــراج، وفـــــادي 
غــــندور، رئــــيس املجــــلس الــــتنفيذي لــــومــــضة كــــابــــيتال، 
حـــيث أكـــد بـــدر فـــي حـــديـــثه عـــلى مـــا يحـــمله رأس املـــال االســـتثماري للشـــركـــات مـــن مـــقومـــات لـــلتقدم فـــي املـــنطقة وعـــلى 
مسـتوى الـعالـم.  سـّلط بـدر جـعفر الـضوء عـلى مـسيرة رأس املـال االسـتثماري للشـركـات واصـفاً إيـاهـا بـالـرحـلة املـثيرة، 
وبــاألخــص فــي الــسنوات الخــمس املــاضــية، مــشيراً إلــى أن رأس املــال االســتثماري للشــركــات يــشكل نــحو 40 بــاملــئة 
و50 بـاملـئة مـن مجـموع االسـتثمارات األمـريـكية واآلسـويـة عـلى الـتتالـي. ونـوه إلـى أن مـعدل حـياة الشـركـات الـيوم يـقدر 
بــما يــقارب 12 ســنة، وتــشير اإلحــصاءات إلــى أن مــا يــزيــد عــن 40 بــاملــئة مــن الشــركــات املــدرجــة عــلى قــائــمة فــورتشــني 
500 ســـتنقرض فـــي الـــعقد املـــقبل.  وتـــوضـــيحاً لـــتركـــيز الهـــالل لـــلمشاريـــع عـــلى رأس املـــال االســـتثماري، أضـــاف بـــدر 
جــعفر: "ويــا لــها مــن فــكرة مــخيفة، األمــر الــذي ســيدفــع بــالشــركــات الــكبيرة أكــثر مــن ذي قــبل لــالســتثمار فــي املــشاريــع 
الـناشـئة. لـقد نـشأ إرثـنا فـي مـجال الـنفط والـغاز، إال أنـنا قـد غـيرنـا مـسار تـوجـهنا مـع مـرور الـسنني نـحو رؤوس األمـوال 
االســـتثماريـــة، إذ أنـــها تـــرســـي روافـــد أهـــدافـــنا املـــؤســـسية الـــتي نـــسعى مـــن خـــاللـــها إلـــى تـــنويـــع املـــواهـــب ودعـــمها. وقـــد 

اســتثمرنــا خــالل األشهــر الســتة املــاضــية فــي مشــروع نــاشئ واحــد كــل شهــر.” ومــن جــانــبه، ألــقى ســامــر شــقير، نــائــب مــديــر الهــالل لــلمشاريــع الــناشــئة، خــطابــاً عــن 
مــجال االســتثمار املــالئــكي عــلى املســتوى اإلقــليمي، مشــدداً عــلى الــدور الــهام الــذي يــؤديــه املســتثمرون املــالئــكة فــي خــلق مــنظومــة حــيويــة ورصــينة لــقيام الشــركــات 

الناشئة في دولة اإلمارات وفي جميع أنحاء املنطقة.

شــــدد نــــائــــب رئــــيس قــــطاع الشــــركــــات الــــناشــــئة لــــدى شــــركــــة الهــــالل لــــلمشاريــــع 
سـامـر شـقير عـلى أهـمية الحـد مـن تـكالـيف إطـالق املـشاريـع الجـديـدة وتـسهيل 
إجـــــراءات الـــــعنايـــــة الـــــالزمـــــة مـــــن أجـــــل دعـــــم املـــــشاريـــــع والشـــــركـــــات الـــــصغيرة 
واملـــتوســـطة، وجـــاء ذلـــك مـــن ضـــمن مـــشاركـــته فـــي مـــنتدى الـــشارقـــة لـــالســـتثمار 
األجـــــنبي املـــــباشـــــر يـــــوم 18 ســـــبتمبر. وفـــــي ســـــياق حـــــديـــــثه، نـــــوه ســـــامـــــر بـــــأن 
إجـراءات الـعنايـة الـالزمـة الـتي تـتم فـي حـالـة املـشاريـع الـناشـئة عـلى املسـتوى 
اإلقـليمي تـفوق تـلك الـتي تـتم فـي الـواليـات املتحـدة ضـغوطـاً وصـعوبـة. ووصـف 
كـذلـك االعـتبارات الـبيوروقـراطـية واإلفـالس وقـوانـني الـديـون والـتكالـيف املـرتـفعة 
املــترتــبة عــلى إطــالق الشــركــات واملــشاريــع بــأنــها عــوائــق أخــرى تــواجــهها جــهود 
إطـالق املـشاريـع الـناشـئة فـي الشـرق األوسـط. ووضـح سـامـر أنـه وبـالـرغـم مـن 

ما تبذله حكومة اإلمارات من جهود لتعزيز مجال ريادة األعمال، ما تزال هناك حاجة لوعي أكبر بخصوص املراحل املبكرة من االستثمار.   

واسـتخلص سـامـر حـديـثه مـشيراً إلـى أن االسـتثمار بـاملـشاريـع الـناشـئة يـشكل مـخاطـرة أكـبر مـن غـيرهـا مـن املـشاريـع، األمـر الـذي يـثبط املسـتثمريـن املـعتاديـن عـلى 
االسـتثمار فـي الشـركـات الـقائـمة الـتي تـتميز بـعائـداتـها الـواضـحة ومـخاطـرهـا املـعتدلـة سهـلة الـقياس، وأضـاف أنـنا نـتقدم بـوتـيرة سـريـعة نـحو االضـطالع بـما يـتطلبه 

التعامل مع االستثمارات في مراحلها املبكرة والتي تشكل مخاطرة كبيرة، وهذا بفضل انفتاحنا على التوجهات السائدة في العالم أجمع.

شـاركـت شـركـة الهـالل لـلمشاريـع فـي لـجنة نـقاشـية تـناولـت آخـر الـتوجـهات 
الــــــسائــــــدة فــــــي مــــــجال إدارة األعــــــمال واالقــــــتصاد واالســــــتثمار واألســــــهم 
الـــخاصـــة ورأس املـــال االســـتثماري، أقـــيمت ضـــمن مـــؤتـــمر ســـوبـــر ريـــتيرن 
الشـــرق األوســـط 2017 الـــذي عـــقد فـــي أبـــوظـــبي يـــوم 23 أكـــتوبـــر.  مـــثَّل 
الهـالل لـلمشاريـع فـي املـؤتـمر نـيراج أغـرافـال، الـرئـيس الـتنفيذي، وتـوشـار 
ســــينغفي، نــــائــــب مــــديــــر الــــتطويــــر املــــؤســــسي واالســــتثمارات، وغــــادة عــــبد 
الــقادر مــديــر الــتطويــر املــؤســسي واالســتثمارات، حــيث شــاركــوا فــي عــدة 
حــلقات نــقاشــية فــي هــذا املــؤتــمر الــسنوي.  تحــدث وفــد الهــالل لــلمشاريــع 
فـــــي عـــــدة حـــــلقات اســـــتطلعت مـــــواضـــــيع مـــــتنوعـــــة مـــــنها الـــــتحول الـــــرقـــــمي 
املــزعــزع لــألســهم الــخاصــة، وتــقييم الــقيمة الــتشغيلية، وتــعزيــز اإلمــكانــات، 

وتحديد معدل تدفق الصفقات املجدية في املنطقة.  

           وفـــي الـــلجنة الـــتي حـــملت عـــنوان "تحـــديـــد وتـــقييم مـــعدل تـــدفـــق الـــصفقات املجـــديـــة"، تحـــدث نـــيراج عـــن الـــوســـائـــل االســـتراتـــيجية لـــتخصيص وتـــوزيـــع رؤوس 
األمـوال، مـوضـحاً الـطرق الـتي يسـتطيع املسـتثمرون مـن خـاللـها االسـتفادة مـن الـفرص الـتي تحـمل مـقومـات الـنجاح وتـقييمها بـصورة صـحيحة فـي بـيئة االسـتثمار 
الــحالــية. وفــي جــلسة عــن تــأثــير الــزعــزعــة الــرقــمية لــألســهم الــخاصــة، تحــدث تــوشــار عــن مــسار تــطور الــتكنولــوجــيا لــتصبح طــاقــة أســاســية ومــزعــزعــة كــذلــك لــلقطاع 
املـــؤســـسي، وتـــطرق أيـــضاً ملـــا تـــقدمـــه الـــرقـــمنة مـــن فـــرص هـــائـــلة للمســـتثمريـــن يـــتمكنون مـــن خـــاللـــها مـــن رفـــع مســـتوى الـــقيمة. وســـلط إثـــر ذلـــك الـــضوء عـــلى املـــعايـــير 
الـرئـيسية الـتي يـتعني عـلى املسـتثمريـن اسـتطالعـها مـن أجـل تـقييم مـقومـات الشـركـات واالسـتثمارات الـتي يسـتهدفـونـها مـقابـل الـرقـمنة. وفـي مـداخـلتها فـي الـلجنة 
الــتي تحــدثــت عــن "تــقييم قــدرات زيــادة الــقيمة الــتشغيلية"، تحــدثــت غــادة عــن دور الشــركــاء الــتشغيليني فــي دفــع عجــلة زيــادة الــقيمة وشــددت عــلى دور الــحوكــمة 

املؤسسية في خلق التغيير في القطاع املؤسسي في املنطقة. 

شــاركــت غــادة عــبد الــقادر، مــديــر الــتطويــر املــؤســسي واالســتثمارات لــدى الهــالل 
لـــلمشاريـــع، فـــي لـــجنة نـــقاشـــية تـــناولـــت مـــوضـــوع "األســـهم الـــخاصـــة مـــقابـــل رأس 
املــــال االســــتثماري" جــــاءت مــــن ضــــمن مــــؤتــــمر الشــــركــــات الــــعائــــلية فــــي الشــــرق 
األوســط الــذي أقــيم فــي 26 أكــتوبــر فــي دبــي. وقــد ســلطت الــضوء فــي حــديــثها 
عــلى االخــتالفــات الــرئــيسية بــني هــذيــن الــنوعــني مــن االســتثمارات، مــوضــحة كــيفية 
اســـتطالع كـــل فـــئة مـــن فـــئات األصـــول، كـــما واســـتعرضـــت كـــذلـــك رأيـــها بـــالنســـبة 
لـــلتوجـــهات الـــحالـــية والـــنمو املـــلحوظ لـــرأس املـــال الســـتثماري فـــي مـــنطقة الشـــرق 
األوسـط وشـمال أفـريـقيا. قـدم هـذا املـؤتـمر مـنصة جـامـعة لـلوفـود املـمثلة لـقطاعـات 
األعـــمال املـــتعددة وأتـــاحـــت لـــهم املـــجال لـــتبادل اآلراء بـــخصوص بـــيئة االســـتثمار 

والستطالع آفاق التعاون. 

شـــارك تـــوشـــار ســـينغفي، نـــائـــب مـــديـــر الـــتطويـــر املـــؤســـسي واالســـتثمارات، 
فـي لـجنة تـحكيم فـي مـنافـسة سـنويـة أقـيمت فـي سـريـالنـكا لـرواد األعـمال 
الـــــطموحـــــني حـــــملت اســـــم "فينشـــــر إيـــــنجني" ملحـــــركـــــات املـــــشاريـــــع، يـــــوم 11 
أكـــــتوبـــــر فـــــي كـــــولـــــومـــــبو. أجـــــريـــــت هـــــذه املـــــنافـــــسة بـــــتنظيم شـــــبكة املـــــالئـــــكة 
الســــريــــالنــــكية، وحــــضرهــــا مــــا يــــزيــــد عــــن 200 مــــن املــــسؤولــــني الــــحكومــــيني 
وأصــــــــحاب رؤوس األمــــــــوال االســــــــتثماريــــــــة واملســــــــتثمريــــــــن املــــــــالئــــــــكة ورواد 
األعــمال مــن أكــثر مــن 25 دولــة، اجــتمعوا عــلى مــنصة هــذا املــنتدى لــدعــم 
األفــكار الــريــاديــة الــواعــدة مــن جــميع أنــحاء ســريــالنــكا. وقــد عُـــقدت مــنافــسة 
محـــركـــات املـــشاريـــع بـــالـــتوازي مـــع مـــنتدى مـــالئـــكة األعـــمال اآلســـيوي وهـــو 
أكـبر مـنتدى سـنوي لـالسـتثمار فـي الشـركـات الـناشـئة فـي قـارة آسـيا. ومـن 
ضــمن املــتأهــلني الــنهائــيني ال12، اخــتير مشــروع رور مــيديــا، وهــو مــنصة 
إعـــالمـــية جـــنوب-آســـويـــة جـــديـــدة تخـــلق مـــحتوى ذا جـــودة عـــالـــية فـــي خـــمس 
لــــغات هــــي اإلنجــــليزيــــة والــــسنهالــــية والــــتميل والــــهنديــــة والــــبنغالــــية، لــــيكون 

الفائز لعام 2017. 

كُــــرمــت شــركــة الهــالل لــلمشاريــع بــصفتها شــريــكاً مــؤســسياً رئــيسياً لــلجامــعة 
األمـــــريـــــكية فـــــي الـــــشارقـــــة، وجـــــاء ذلـــــك مـــــن ضـــــمن الـــــعشاء الـــــسنوي لـــــتقديـــــر 
الشــركــاء املــؤسســني الــذي أقــامــته الــجامــعة فــي 16 أكــتوبــر فــي دبــي. تــقدم 
الهـالل لـلمشاريـع فـي كـل سـنة اإلرشـاد والـتوجـيه لـرواد األعـمال الـصاعـديـن 
مـــن طـــلبة الـــجامـــعة مـــن ضـــمن فـــعالـــية ريـــادة األعـــمال للشـــباب الـــتي تـــقيمها 
الـجامـعة األمـريـكية فـي الـشارقـة. وفـي 2017، حـضر فـعالـية ريـادة األعـمال 
للشــــباب أكــــثر مــــن 180 طــــالــــب وطــــالــــبة مــــن عــــدة جــــامــــعات فــــي اإلمــــارات، 
مــشكلني 102 فــريــقاً اســتعرض كــل فــريــق مــنهم أفــكاراً لشــركــات نــاشــئة مــن 

ابتكارهم أمام لجنة من الخبراء املشاركني لتقوم بمراجعتها وتقييمها.

رؤيتنا املؤسسية 

أجــرى مشــروع "ثــرايــف غــلوبــال" مــقابــلة مــع بــدر جــعفر، الــرئــيس الــتنفيذي لشــركــة الهــالل لــلمشاريــع، جــاءت ضــمن 
الجلسة االفتتاحية للبرنامج بعنوان "قوة العمل الهادف". 

لـقد أصـبح مـوضـوع الـعمل الـهادف مـحور الحـديـث فـيما يـتعلق بـطريـقة عـملنا ومجـريـات حـياتـنا. فـقد جـاء الـعلم الـيوم 
لـيبرهـن أن الـعمل فـي سـبيل تـحقيق األهـداف هـو بـالـفعل عـنصر جـوهـري فـي كـل جـانـب مـن جـوانـب رفـاهـية الـعيش. 
أمـا عـلى املسـتوى األشـمل، فـتتميز الشـركـات الـتي تـعمل مـن أجـل تـحقيق أهـدافـها عـن غـيرهـا بـأنـها أكـثر قـدرة عـلى 
الــصمود والــتكيف مــع بــيئة األعــمال املــتسمة بــالــتغير املــتواصــل، بــل وبــقدرتــها أيــضاً عــلى الــنمو بــصورة مســتدامــة. 

تحدثنا مع قادة هذا املجال عن أهمية املغزى واألهداف في وقتنا الحالي على الصعيدين الشخصي واملهني.  

كيف اكتشفت ألول مرة الهدف الذي تصبو إلى تحقيقه من خالل عملك؟  

لــطاملــا كــنت منبهــراً بــعملية االبــتكار واخــتراع مــا يــأتــي بــالــفائــدة لــلغير، كــنت أقــضي ســاعــات طــوال فــي طــفولــتي أركــب قــطعة فــوق األخــرى ألصــمم أدوات وأجهــزة 
جـديـدة. وكـما هـو مـتوقـع لـم تـعمل تـصميماتـي بـالـصورة الـتي كـنت أرجـوهـا فـي مـعظم األحـيان، إال أنـني أتـذكـر وبشـدة أنـني كـنت أسـتمد اإللـهام مـن مـقولـة قـرأتـها 
ذات مــرة فــي كــتاب مــدرســي إلديــسون بــخصوص املــصباح الكهــربــائــي: "أنــا لــم أفشــل، بــل وجــدت 10,000 طــريــقة ال يــعمل بــها املــصباح"، فــكانــت هــذه املــقولــة 

بالنسبة لي خالصة القيمة الكامنة في الصمود واملواظبة اإلبداعية.  

لـم تـتوقـف تـجاربـي عـند ذلـك، فـفور تخـرجـي مـن الـجامـعة، خـضت فـي مـضمار إدارة األعـمال منخـرطـاً بـعدة مـجاالت مـنها مـجال الـطاقـة والـنقل والـطيران وتـجارة 
التجـزئـة. شـعرت بـإحـباط ألنـني عجـزت عـن إيـجاد مـغزى محـدد لـلعمل الـذي كـنت أنجـزه، فـما كـان بـي إال أن أتخـذ عـلى عـاتـقي تحـدَي ابـتكار مـشاريـع جـديـدة تخـلق 
الـتغيير. وإثـر سـلسلة مـن اإلخـفاقـات، وثـمرات مـن املـبادرات والـتخارجـات الـناجـحة، انـضممت مـنذ 17 عـامـا إلـى شـركـتنا الـعائـلية حـامـالً بـجعبتي شـغفي بـالـعمل 
الـهادف وفـلسفتي الـريـاديـة لـعلنا نسـتطيع بـها أن نخـلق فـي املـناطـق الـتي نـعمل بـها تـغييراً إيـجابـياً. لـقد أصـبح الـتقارب فـيما بـني هـذه الـتجارب الـتي خـضت بـها، 
والــتي قــد تــبدو وكــأنــها مــتفرقــة، شــغفاً وعــنوانــاً يــرشــدنــي نــحو تــسخير قــوة االبــتكار الــريــادي مــن أجــل خــلق الحــلول ألكــبر التحــديــات الــتي نــواجــهها، ســواء كــانــت 

اجتماعية أو بيئية أو اقتصادية. وببسيط العبارة، هناك محور مشترك تنبثق منه املشاريع التي أقرر االنخراط بها، أال وهو املغزى العميق والهدف السامي.  

كيف تسعى إلى تحقيق أهدافك في سياق عملك اآلن؟ 

أنـا مـؤمـن كـل اإليـمان أن الـفقر لـيس بـقلة املـال بـل بـغياب املـغزى والهـدف، وإن طـبقنا ذلـك عـلى مـجال الـعمل، فـأعـتبر أن املشـروع الـذي ال يـعمل فـي سـبيل تـحقيق 
هـــدف أو مـــغزى هـــو مشـــروع فـــقير بـــغض الـــنظر عـــن األربـــاح الـــتي قـــد يـــحصدهـــا. ونـــحن فـــي شـــركـــة الهـــالل لـــلمشاريـــع نتخـــذ هـــذا املـــبدأ بجـــديـــة قـــصوى إذ نـــطبق 
املـواطـنة املـؤسـسية والـشفافـية فـي جـوهـر عـملياتـنا لـكي نخـلق مـنظومـات مـن الـقيمة املشـتركـة، وقـد رسـمنا مـعالـم واضـحة لـلمنهجية الـتي نـتبعها مـن أجـل الـوصـول 
إلــى هــذه الــرؤيــة، مــنهجيٌة تــقوم عــلى تــعزيــز الــحوكــمة الــرشــيدة والــتنمية االجــتماعــية واالقــتصاديــة وتــمكني املــواهــب والــحفاظ عــلى الــبيئة، ونحــرص عــلى تــبنيها فــي 
جـميع مـا نـقوم بـه مـن أعـمال. وتـحقيقاً لـذلـك، وثـقنا الـتعاون والشـراكـات مـع عـدد مـن مـؤسـسات الـقطاعـني الـعام والـخاص الـتي تـشاركـنا ذات الـقيم واملـبادئ، أذكـر 

منها املنتدى االقتصادي العاملي، والتعليم من أجل التوظيف، وأشوكا، وإنديفور، ومركز الشارقة لريادة األعمال (شراع).  

مـن أهـم اإلنـجازات الـتي تـعتبر مـن أولـويـاتـنا خـلُق فـرص الـعمل للشـباب وسـبر مـهاراتـهم وتـأهـيلهم بـاإلمـكانـات الـالزمـة لـتبية مـتطلبات سـوق الـعمل فـي خـضم مـوجـة 
الـزعـزعـة الـتكنولـوجـية، ونـصبو بـذلـك إلـى املـساهـمة فـي سـد ثـغرة الـبطالـة الـحادة الـتي تـعانـيها مـنطقة الشـرق األوسـط وشـمال أفـريـقيا. فـعلى سـبيل املـثال، وكجـزء 
مــن تــعاونــنا مــع املــنتدى االقــتصادي الــعاملــي، تعهــدنــا بــتأهــيل 1,000 شــاب وشــابــة بــاملــهارات األســاســية بــنهايــة 2017 ونــحن نحــرز الــتقدم املــنشود لــتحقيق هــذا 
التعهـــد. وعـــالوة عـــلى ذلـــك، يـــدعـــم عـــملنا مـــن خـــالل مـــبادرة بـــيرل، وهـــي مـــنظمة غـــير ربـــحية بـــقيادة الـــقطاع الـــخاص أُسســـت بـــالـــتعاون مـــع وكـــاالت األمـــم املتحـــدة، 
مـسيرتـنا نـحو تـحقيق أهـداف االسـتدامـة الـتي وضـعناهـا ألنـفسنا، حـيث تـعزز املـنظمة أهـمية انـتهاج الـحوكـمة املـؤسـسية واملـساءلـة مـن قـبل الشـركـات الـعامـلة فـي 

دول الخليج والشرق األوسط من أجل تحقيق النجاح على املدى البعيد.  

هل لديك فكرة واضحة عن املغزى من حياتك؟ كيف تطور ذلك؟ هل تتوقع أن يستمر بالتطور؟ 

فـــي حـــياتـــي قـــضية واحـــدة تـــشغلني، هـــي احـــتمال أن أجـــد نـــفسي مـــقيداً، مـــقيداً كـــأب، كـــرائـــد أعـــمال، وبـــصورة أشـــمل، كـــشخص بـــاســـتطاعـــته أن يـــؤثـــر إيـــجابـــاً 
باألشخاص الذين أتواصل معهم. وبالتالي، أْضَحت مواجهتي لهذه القيود تحدياً مستمراً، تحدياً أستمد منه مغزاي وهدفي.  

لــطاملــا كــان الــتنوع مــسعاي الــذي أصــبو إلــيه وال يــمكنني أن أتــخيل نــفسي فــي عــالــم رتــيب يــضطرنــي إلــى الــقيام بــنفس األمــر يــومــاً تــلو اآلخــر. أؤمــن بــأن تــداخــل 
املــعارف والــخبرات بــني املــجاالت والــقطاعــات املــختلفة يــُمدُّنــا بــإدراك أعــمق وفــهم أكــثر شــمولــية لــلمشكالت الــتي نــواجــهها كــمجتمع، وهــو لــذلــك نــافــذة تــساعــدنــا عــلى 

الرؤية بوضوح أكبر للتعامل مع هذه التحديات.  

فـــي حـــقيقة األمـــر، فـــإن الـــنماذج الـــتي أحـــتذي بـــها هـــم عـــظماء نهـــلوا مـــن بـــحور الـــعلم الـــواســـعة، هـــم مـــن أعـــتقد أنـــهم اســـتطاعـــوا أن يـــتقنوا فـــن تـــنوع الـــتخصصات 
واملـجاالت، كـليونـاردو دافـينشي، وبـنجامـني فـرانـكلني، وعـمر الـخيام، وجـدي. االبـتكار الـحقيقي هـو االبـتكار الـذي يُـولـد عـند نـقطة تـقاطـع اآلداب والـعلوم، وخـير مـثال 
عـلى ذلـك "الـعصر الـذهـبي" اإلسـالمـي فـي الـقرنـني الـثامـن والـتاسـع، تـلك الـفترة الـتي احـتضنت أفـكاراً مـن طـيف واسـع مـن املـجاالت والـثقافـات، مـن عـلماء ومـهنيني 
صـينيني وإغـريـقيني وفـارسـيني. وإن دَل ذلـك عـلى شـيء، فـإنـما يـدل عـلى الـضرورة املـلحة لـتقابـل كـل مـن الـعلم والـثقافـة والـتكنولـوجـيا ووضـع الـسياسـات السـليمة فـي 

نقطة ننطلق منها نحو تعظيم فرص النجاح والرقي التي تحمل معاٍن هادفة سامية على أسس مستدامة لشبابنا وألجيال املستقبل.  

ما هي برأيك السبل التي تمكن املشاريع القائمة اليوم من تحقيق األهداف في سياق عملها؟ وما رأيك بزرع األهداف في الغير؟ 

إن الشــركــات واملــشاريــع هــي أكــثر الــجهات تــفاعــالً مــع األفــراد واملــجتمعات بــشكل يــومــي فــي جــميع أنــحاء الــعالــم، وهــي لــذلــك تــمتلك مــقومــات هــائــلة تــمكنها مــن أن 
تـكون مـحفزات ونـواة الـتغيير لـألفـضل. بـل وتـمتلك املـشاريـع والشـركـات، مـهما كـان شـكلها أو حجـمها، قـدرة ال تـضاهـيها أخـرى لخـلق الـفرص لجـميع أفـراد املـجتمع 

ليس لكسب لقمة العيش فحسب، إنما وتمكنهم أيضاً من االستثمار في الطاقات التي يتحلون بها لتحقيق أهداف ترتقي بهم وبجميع من حولهم أيضاً.  

إنـه ملـن املـشجع أن أرى تـزايـد عـدد الشـركـات الـتي تـتبنى شـيئاً فـشيئاً اعـتقاد أن الهـدف املـجتمعي فـي األسـاس هـو مـيزة تـنافـسية ومجـديـة فـي هـذه الـبيئة سـريـعة 
الــتغير الــتي نــعيشها الــيوم، وأن هــذا الهــدف مــتوافــق تــمامــاً مــع الــنجاح االقــتصادي املــادي وال يــتعارض مــعه أبــداً. ويــتطلب هــذا الــتعاقــد املتجــدد مــا بــني املــجتمع 
وقـطاع الشـركـات عـزمـاً صـارمـاً ومـتفاٍن يـضمن تـكيف الشـركـات بـمطواعـية وديـنامـيكية مـع التحـديـات والـفرص الـسائـدة فـي الـسوق الـحالـية بـما يُـمكِّن هـذه الشـركـات 

من املساهمة في رسم معالم بيئة اقتصادية شاملة على أسس مستقرة ومستدامة.  

يـقال بـأنـنا إن حـددنـا مـا يـشكل أهـمية لـنا نسـتطيع أن نـحققه، إن كـانـت لشـركـتك مـقايـيس محـددة لتحقيق األهـداف املـرجـوة والـرخـاء إلـى 
جانب املقاييس املادية، فما هي؟ وفي حال لم تكن هذه املقاييس محددة، ماذا يمكن أن تكون؟ 

أخــذت األهــداف املــعنية بخــدمــة املــجتمع تــتعدى بــصورة واضــحة األهــداف املــقتصرة عــلى تــحقيق األربــاح، ويُــعزى ذلــك لــبلوغ مــجتمع الشــركــات إلدراك ووعــي بــأن 
الـربـحية مـا هـي إال عـارض مـن عـوارض الـنجاح وليسـت مـصدره. وفـي ضـوء ذلـك، تـحتاج الشـركـات لـكي تـحقق الـنمو املسـتدام واملـسؤول، أن تـضع ألنـفسها أهـدافـاً 
واضـحة املـعالـم وقـابـلة لـلقياس تسـتطيع مـن خـاللـها أن تُـقيِّم وتـوضـح ألصـحاب املـصلحة املـعنيني بـشفافـية مـا تـولـده بـأعـمالـها مـن آثـار. وليسـت هـذه الـشفافـية ملجـرد 
غـرض الـشفافـية، بـل اعـتمادهـا فـي رفـع الـتقاريـر والـنتائـج يخـلق بـال شـك روحـاً مـن املـساءلـة فـي الشـركـات ولـدى اإلدارات، وهـو مـا يـؤدي بـالـنتيجة إلـى رفـع مسـتوى 
الــثقة فــيما بــني أصــحاب املــصلحة الــداخــليني والــخارجــيني. ومــع تــزايــد الــوعــي بــأهــمية عــنصر الــثقة بــاعــتباره الــثروة األهــم فــي مــقر الــعمل، يــتزايــد أيــضاً االهــتمام 

بقياس اآلثار التي تتركها الشركات واملشاريع واإلفادة بخصوصها باعتبارها أداة مؤسسية شديدة األهمية.  

ونــحن فــي الهــالل لــلمشاريــع نــقيم تــقدمــنا وأداءنــا مــن خــالل تــقاريــر االســتدامــة الــسنويــة الــتي نــصدرهــا والــتي تســطر نــطاقــاً واســعاً مــن مــؤشــرات االســتدامــة الــتي 
تـتطابـق مـع أهـداف الـتنمية املسـتدامـة لـألمـم املتحـدة. كـما ونحـرص عـلى دمـج أهـداف الـتنمية املسـتدامـة هـذه أيـضاً فـي رؤيـتنا الـتي نـسعى مـن خـاللـها إلـى تـحقيق 
الـــنمو املســـتدام، وهـــي رؤيـــة نـــتبناهـــا فـــي أدائـــنا عـــلى صـــعيد االســـتدامـــة الـــذي يـــقوم عـــلى أربـــعة ركـــائـــز: تـــمكني الـــعمل األخـــالقـــي، وتـــمكني مـــجتمع أقـــوى، وتـــمكني 

املواهب، وتمكني اإلشراف البيئي.  

وعـالوة عـلى الـقيمة االقـتصاديـة الـتي نـضيفها وفـرص الـعمل الـتي نخـلقها، نـقوم كـذلـك بـتقييم جـهودنـا املـبذولـة لخـدمـة املـجتمعات الـتي نـعمل بـها بـنطاقـها األوسـع. 
فــعلى ســبيل املــثال، اســتفاد مــن بــرامــج املــواطــنة املــؤســسية الــتي نــفذنــاهــا فــي 2016 والــتي تــدخــل مــعظمها فــي أعــمالــنا املــؤســسية أكــثر مــن 134,000 فــرد مــن 
مــختلف فــئات املــجتمع. كــما ونحــرص أيــضاً عــلى قــياس مــدى تــقليلنا مــن تــأثــير أعــمالــنا عــلى الــبيئة عــبر مــعايــير محــددة كــالحــد مــن اســتهالك الــطاقــة واملــياه لــكل 

موظف.  

وفـي حـني أنـنا اعـتدنـا الـفصل فـيما بـني تـقاريـر االسـتدامـة والـتقاريـر الـسنويـة الـتي نـصدرهـا، إال أنـنا نـعمل اآلن عـلى دمـج جـميع نـتائـجنا ومخـرجـاتـنا املـؤسـسية فـي 
تـقريـر واحـد مـن 2018 وصـاعـداً إليـمانـنا بـأن تـوحـيد هـذه الـتقاريـر يـساهـم فـي الـتأكـيد عـلى االرتـباط الـوثـيق بـني مـكاسـبنا االقـتصاديـة وإنـجازاتـنا املـجتمعية ضـمن 

محيطنا املؤسسي التشغيلي.  

ويــبقى الهــدف األشــمل الــذي تــنبثق مــنه هــذه املــعايــير إبــراز كــيف يــمكن للشــركــات أن تــدمــج بــوعــي وبــفعالــية احــتياجــات املــجتمع فــي عــملياتــها لــكي تــحقق بــذلــك 
أهـدافـها املـوضـوعـة. ومـن هـذا املـنطلق، يـمكن للشـركـات أن تـحقق أهـدافـها وأن تـحقق األربـاح فـي نـفس الـوقـت مـن دون الـحاجـة إلـى التخـلي عـن أي مـن الـتوجهـني. 
وبــتبنينا لهــذا اإلدراك نــكون قــد دحــضنا أســطورة "نــجاح إحــدى الــتوجهــني يــعني فشــل اآلخــر"، األمــر الــذي سيخــلق بــيئة خــصبة يــنشأ مــنها جــيل يــحتضن أنــجح 

قادة األعمال امللتزمني بخدمة مجتماعتهم واالرتقاء بها.  

ترجمة للمقال املأخوذ عن ثرايف غلوبال في 18 سبتمبر 2017.

أصــدرت كــيرســتي ســموملــان، املســتشار الــقانــونــي لــدى الهــالل لــلمشاريــع، مــقاالً عــن عــوامــل نــجاح تخــطيط 
الــتعاقــب فــي الشــركــات الــعائــلية، فــي عــدد شهــر ســبتمبر الــصادر عــن مجــلة الــقسم وهــي املــنشور املــختص 
بـاالعـتبارات الـقانـونـية لـلمؤسـسات فـي الشـرق األوسـط. نـاقشـت كـيرسـتي فـي مسـتهل مـقالـها أهـمية الشـركـات 
الــــعائــــلية القــــتصاد الشــــرق األوســــط، مــــوضــــحة إثــــر ذلــــك غــــياب التخــــطيط الســــليم لــــلتعاقــــب فــــي مــــعظم هــــذه 
الشــركــات. اســتعرضــت الــكاتــبة أيــضاً كــيفية إعــادة هــيكلة حــصص املــلكية بــاعــتبارهــا إجــراء قــانــونــي مســتدام 
تسـتطيع الشـركـات الـعائـلية املـتنامـية تـبنيه لحـمايـة مـلكيتها عـبر األجـيال. ونـاقشـت كـيرسـتي فـي مـقالـها أيـضاً 
أهـمية مـنظومـات الـحوكـمة املـؤسـسية الـقويـة فـي نـجاح الـتعاقـب املـؤسـسي ألنـها تـرفـع مـن مسـتوى الـشفافـية 
واملـساءلـة فـي الشـركـات. واسـتخلصت حـديـثها مُــعدَِّدة بـعضاً مـن الشـبكات واملـؤسـسات املـختصة الـتي تـدعـم 

الشركات العائلية في مهمة وضعها لخطط التعاقب بكفاءة وفعالية.  

 theoath-me.com لقراءة مقال كيرستي، يرجى الدخول على هذا الرابط

الهالل للمشاريع الناشئة  
 الهالل للمشاريع الناشئة تطلق أولى مشاريعها املحتضنة، كافا أند تشاي، في مرسى السيف والجامعة 

األمريكية في الشارقة

مهرجان الشارقة لريادة األعمال  
الهالل للمشاريع تشارك في مهرجان الشارقة لريادة األعمال

مبادرة سلسلة التوريد العربية    
الهالل للمشاريع تشارك في مبادرة سلسلة التوريد العربية

 األمم املتحدة   
بدر جعفر ينادي بتطوير مراكز عاملية لالبتكار الهادف في منتدى األمم املتحدة رفيع املستوى عن االبتكار 

والتكنولوجيا ـ مؤتمر الشركات العائلية في الشرق األوسط

منتدى الشارقة لالستثمار األجنبي املباشر     
الهالل للمشاريع تسلط الضوء على دعم الشركات الصغيرة واملتوسطة في منتدى الشارقة لالستثمار ر األجنبي املباشر

 سوبر ريتيرن الشرق األوسط   
الهالل للمشاريع تشارك في لجنة نقاش رئيسية في سوبر ريتيرن الشرق األوسط 2017

 مؤتمر الشركات العائلية في الشرق األوسط  
الهالل للمشاريع تشارك في مؤتمر الشركات العائلية في الشرق األوسط

  املنتدى اآلسيوي ملالئكة األعمال وفينشر إينجني ملحركات املشاريع  
  توشار سينغفي يشارك في لجنة تحكيم فينشر إينجني، البرنامج السنوي الرائد لريادة األعمال في سريالنكا

ميرسي كوربس 
الهالل للمشاريع  تستضيف أول ورشة عمل ملايكرومينتور التابعة مليرسي كوربس في الشرق األوسط وشمال أفريقيا

مهرجان الشارقة السينيمائي الدولي للطفل     
 الهالل للمشاريع تدعم مهرجان الشارقة السينيمائي الدولي للطفل للسنة الرابعة على التوالي

الجامعة األمريكية في الشارقة     
 الهالل للمشاريع شريك مؤسسي رئيسي للجامعة األمريكية في الشارقة

مـن مـنطلق الـتزامـها بـتعزيـز مـجال الـفنون لـدى شـريـحة الشـباب فـي مـنطقة الشـرق 
األوســـط، قـــدمـــت الهـــالل لـــلمشاريـــع الـــدعـــم ملهـــرجـــان الـــشارقـــة الـــسينيمائـــي الـــدولـــي 
لــــلطفل الــــذي يــــعتبر أول فــــعالــــية إعــــالمــــية تــــنمويــــة مــــوجــــهة لــــألطــــفال مــــن نــــوعــــها فــــي 
املــنطقة، حــيث أقــيمت لــلسنة الــرابــعة عــلى الــتوالــي مــن 8 وحــتى 13 أكــتوبــر. يــقدم 
هـذا املهـرجـان الـسنوي الـذي أسـس فـي 2013 لـألطـفال والشـباب مـنصة تـضع بـني 
أيـديـهم الـوسـائـل الـتي يـحتاجـونـها لـلتعرف عـلى مـختلف الـثقافـات والتحـلي بـصفات 
الــــتسامــــح والــــتفاهــــم، ولــــتنمية مــــهاراتــــهم الــــفنية. جــــمع املهــــرجــــان هــــذا الــــعام قــــاعــــدة 
جـــماهـــريـــة زادت عـــن 25,000 شـــخص شـــاهـــدوا 124 فـــيلماً صُـــــــــــنع عـــلى أيـــدي ثـــلة 
مــن الشــباب الــصاعــد مــن 59 دولــة مــن حــول الــعالــم. وقــد طــرحــت األفــالم املــعروضــة 
مــحاور عــاملــية تــهم شــريــحة الشــباب مــثل مــوضــوع الــتعاطــف والــحب والفخــر والــتقبل 
ورعــايــة الــحيوانــات. وأجــريــت مــن ضــمن هــذه الــفعالــية مجــموعــة مــن ورشــات الــعمل 
تـناولـت مـواضـيع السـرد الـقصصي والـتصويـر الـفوتـوغـرافـي وأحـدث تـقنيات صـناعـة 

األفالم.

تخطيط التعاقب في الشركات العائلية  
 كيرستي سموملان تكتب مقاالً عن تخطيط التعاقب في الشركات العائلية 

هارفرد بزنس ريفيو بالعربية
ملاذا ال تحدد الكثير من األهداف لنفسك

https://www.thriveglobal.com/stories/13531-harnessing-the-power-of-business-innovation-to-create-solutions
http://www.crescent.ae
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