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أهالً بكم في العدد األول من نشرتنا الدورية لهذا العام، والذي يغطي آخر تطورات أقسامنا املؤسسية األربعة

غلفتينر

غلفتينر تعني رئيساً تنفيذياً جديداً للعمليات

عـيّنت غـلفتينر، وهـي أكـبر شـركـة خـاصـة ومسـتقلة فـي الـعالـم 
إلدارة املــــوانئ والخــــدمــــات الــــلوجســــتية، فــــريــــد كــــاســــتونــــغواي 
رئــيساً تــنفيذيــاً جــديــداً لــلعمليات فــي املجــموعــة، سيشــرف مــن 
مـــــنصبه هـــــذا عـــــلى مـــــساعـــــي تـــــوســـــع الشـــــركـــــة عـــــبر األســـــواق 

املختلفة. 

يـمتلك كـاسـتونـغواي 25 سـنة مـن الـخبرة الـدولـية شـغل خـاللـها 
عـدة مـناصـب فـي قـطاع املـوانئ واملحـطات مـن ضـمنها نـائـب 
رئـــيس الـــعمليات فـــي مجـــموعـــة بـــورتـــس أمـــريـــكا ورئـــيس املـــرفـــأ 
الــــــخارجــــــي للمجــــــموعــــــة فــــــي أوكــــــالنــــــد كــــــالــــــيفورنــــــيا والــــــرئــــــيس 

التنفيذي لعملياته. 

غلفتينر تطلق خدمة جديدة للتخليص الجمركي للشحنات البحرية

كــــشفت شــــركــــة غــــلفتينر فــــي يــــنايــــر عــــن خــــدمــــة "مــــيناء الــــشارقــــة الــــتجاري" (S.P.O.T)، وهــــي خــــدمــــة اســــتراتــــيجية جــــديــــدة 
لتخليص الشحنات البحرية التي توفر إمكانية الربط بني الشارقة ودبي على نحو غير مسبوق.

وســتمكن هــذه الخــدمــة الجــديــدة بــفضل ســرعــتها ومــوقــعها االســتراتــيجي فــي محــطة خــورفــكان مــن خــفض تــكالــيف التســليم 
بنســبة تــصل إلــى 80 بــاملــئة. وبــاإلضــافــة إلــى الحــد مــن الــتكالــيف والــوقــت، يــوفــر املــيناء خــدمــة تخــليص جــمركــي مــتطورة عــبر 
اإلنـترنـت، مـع إمـكانـية الـوصـول عـلى مـدار الـساعـة إلـى الـطرق الـرئـيسية، إضـافـًة إلـى خـدمـة تـفتيش وفـحص الـبضائـع وأخـذ 

عينات الجودة في املوقع ضمن منشأة املستورد.

وقــال فــريــد كــاســتونــغواي، الــرئــيس الــتنفيذي لــلعمليات فــي 
املجــموعــة لــدى غــلفتينر: "تــضمن الخــدمــة الجــديــدة أيــضاً 
أســـــــرع فـــــــترات عـــــــبور وأقـــــــل الـــــــتكالـــــــيف لخـــــــدمـــــــات تســـــــليم 
الــــبضائــــع إلــــى الــــشمال مــــن مــــنطقة الــــبرشــــاء، فــــضالً عــــن 
الـربـط الـشامـل بـني مـختلف مـناطـق دولـة اإلمـارات، كـما أن 
مـــــوقـــــعها االســـــتراتـــــيجي، عـــــلى بـــــعد 10 دقـــــائـــــق فـــــقط مـــــن 
الــطريــق الســريــع E311 و15 دقــيقة مــن الــطريــق الســريــع 
E611، يـــــتيح خـــــفض تـــــكالـــــيف التســـــليم مـــــن املـــــيناء إلـــــى 
مـــوقـــع الـــعميل. وإلـــى جـــانـــب مـــوقـــعها االســـتراتـــيجي الـــذي 
يــــــــمكن الــــــــوصــــــــول إلــــــــيه بــــــــسهولــــــــة، ســــــــيتمتع الــــــــعمالء اآلن 
بـإمـكانـية إتـمام إجـراءات الـتفتيش بـمرونـة ضـمن مـنشآتـهم 

باتصال هاتفي لتخليص الشحنات بسهولة."

وقــد عــبّرت عــدة شــركــات لــلشحن عــن اهــتمامــها بــاالســتفادة مــن الخــدمــة االســتراتــيجية ذات الــقيمة املــضافــة ملــيناء الــشارقــة 
التجاري (S.P.O.T)، إضافة إلى استخدام محطة حاويات خورفكان إلرساء سفنها.

وأضــاف كــاســتونــغواي: "تــقع خــدمــة مــيناء الــشارقــة الــتجاري (S.P.O.T) فــي قــلب الــعمليات الــتجاريــة بــدولــة اإلمــارات، مــا 
يــسهم فــي خــفض وقــت التســليم والــتكالــيف الــنهائــية بــشكل كــبير. فــي الــواقــع، يــعتبر نــحو 75 بــاملــئة مــن قــاعــدة الــشحنات 
املحـلية فـي اإلمـارات أكـثر قـربـاً مـن مـيناء الـشارقـة الـتجاري (S.P.O.T) مـقارنـة بـأي مـيناء آخـر فـي الـدولـة. وبـذلـك سـيتمكن 

العمالء من تقليل الوقت والتكاليف والتخفيف من األثر البيئي الناجم عن تسليم الشحنات".

ميناء ويلمينغتون يستقبل أول سفينة سويدية لشحن املعدن في موسم الشتاء

اسـتقبل مـيناء ويـلمينغتون فـي ديـالويـر أولـى شـحناتـه 
مــــن املــــعدن الــــسويــــدي SSAB ملــــوســــم الشــــتاء عــــلى 
مــــــــــــنت m/v Amazoneborg فــــــــــــي 10 ديــــــــــــسمبر، 
والــــــــتي يــــــــتوقــــــــع أن يــــــــليها ســــــــبع شــــــــحنات تســــــــتلمها 

ويلمينغتون في موسم شتاء 2019-2018. 

وتسجـــل هـــذه الـــشحنة الـــتي تـــزن 11,600 طـــنا مـــن 
الـــصفائـــح والـــبكرات املـــعدنـــية الـــتي وصـــلت عـــلى مـــنت 
m/v Amazoneborg، املــوســم الــثالــث عشــر عــلى 
الـتوالـي الـذي يسـتقبل فـيه مـيناء ويـلمينغتون شـحنات 
شـركـة املـعادن الـسويـديـة عـالـية الـجودة مـن الـصفائـح 
املـــعدنـــية والـــصفائـــح الـــباردة والـــساخـــنة املـــلفوفـــة فـــي 

البكرات.

وقـال إريـك كـايـسي الـرئـيس الـتنفيذي لـلميناء فـي هـذه املـناسـبة: "يشـرفـنا فـي غـلفتينر األمـريـكية أن نـواصـل مـسيرة خـدمـتنا 
لشــريــكنا الــبارز لــنضمن ســالمــة إجــراءات مــناولــة وتــوزيــع مــنتجاتــه املــعدنــية عــالــية الــجودة لــقاعــدة عــمالئــه واســعة االنــتشار، 

ونحن نتطلع ملوسم جديد من الخدمات والعمل املثمر."

يـعتبر مـيناء ويـلمينغتون أول محـطة بحـريـة رئـيسية عـلى نهـر ديـالويـر ومـنفذاً ومـركـزاً لـوجيسـتياً رئـيسياً ملجـموعـة مـتنوعـة مـن 
الـــبضاعـــة املـــعدنـــية، ويـــتيح االســـتيراد عـــبر مـــنشأة ويـــلمينغتون الـــتابـــعة لـــغلفتينر األمـــريـــكية ضـــمان اســـتمرار تـــوصـــيل هـــذه 
املــنتجات لــلعمالء فــي الــوســط الــغربــي مــن ديــسمبر وحــتى مــارس وهــي فــترة تــكون مــوانئ جــريــت اليــكس الــتي هــي املــعبر 

املعتاد لهذه املنتجات مغلقًة لدواعي املالحة.

 غلفتينر شركة تابعة للهالل للمشاريع واألكبر من بني الشركات العاملة تحت مظلة منصتها املؤسسية الهالل للمشاريع
التطويرية

جاما للطيران

جاما للطيران تحصد صفقتني تصل قيمتهما إلى 116 مليون جنيه استرليني

نـال قـسم الـعمليات األرضـية والـجويـة األوروبـية لشـركـة جـامـا لـلطيران الـعاملـية لـطيران رجـال األعـمال، عـقَدْي مـهمات خـاصـة 
تصل قيمتهما إلى 115.5 مليون جنيه استرليني (أي ما يعادل 545.6 مليون درهم إماراتي) في ديسمبر. 

سـتستمر إحـدى هـاتـني االتـفاقـيتني املـبرمـتني ملـدة 11 سـنة تـبدأ فـي أبـريـل سـيتولـى الـقسم بـموجـبها تـوفـير خـدمـات لـوجسـتية 
لـــلصيانـــة وقـــطع الـــغيار دعـــماً لـــثمانـــية طـــائـــرات لـــلمهمات الـــحكومـــية الـــخاصـــة. ومـــن املـــتوقـــع أن تـــولـــد هـــذه االتـــفاقـــية إجـــمالـــي 

إيرادات بقيمة 88 مليون جنيه استرليني خالل فترة العقد. 

وحــــــاز الــــــقسم كــــــذلــــــك عــــــلى صــــــفقة جــــــديــــــدة 
لخـمس سـنوات تـبدأ فـي يـولـيو لـتقديـم الـدعـم 
الـــلوجســـتي ألربـــع طـــائـــرات مـــهمات خـــاصـــة 
بـــــما فـــــي ذلـــــك خـــــدمـــــات الـــــتعديـــــل والـــــصيانـــــة 
وعــــمليات الــــطيران لهــــذه الــــطائــــرات. ويــــتوقــــع 
لهـذا الـعقد أن يـأتـي بمجـموع إيـرادات تـصل 
إلـــــى 27.5 مـــــليون جـــــنيه اســـــترلـــــيني خـــــالل 

هذه الفترة. 

وتــــــتوقــــــع جــــــامــــــا لــــــلطيران أن تــــــتمكن بــــــفضل 
هــاذيــن الــعقديــن مــن تــغطية مــصاريــفها فــي 

2019 وأن تحقق األرباح فيما بعد ذلك. 

وقــد أصــدرت الشــركــة أيــضاً طــلب شــراء بــقيمة 20 مــليون جــنيه اســترلــيني الســتالم ثــالث طــائــرات هــيليكوبــتر مــن نــوع إيــر 
بص H145 في الربع األخير من 2019. 

سـتوظـف جـامـا لـلطيران هـذه الـهيليكوبـترات لـدعـم الـعقد طـويـل األجـل الـقائـم والـذي سـيبدأ فـي يـونـيو، فـي الـوقـت الـذي تـعتزم 
جاما التكفل بنفسها بتقديم العنصر الدوار عوضاً عن االستعانة باملقاولني الفرعيني. 

وعـــلق الـــرئـــيس الـــتنفيذي لـــجامـــا لـــلطيران مـــروان خـــالـــق: "تـــساهـــم هـــذه الـــعقود مـــتوســـطة وطـــويـــلة األجـــل الـــتي يـــحفل سجـــلنا 
بمثيالتها في تحسني قدرتنا على توقع نتائج إيراداتنا وتعزيز مكاسبنا إلى حد كبير على املديني املتوسط والطويل."

جروثجيت كابيتال

آيريس جارد تدخل سوق الرعاية الصحية عبر شراكة مع منصة البلوكتشني

نــجحت شــركــة آيــريــس جــارد املــختصة بجــمع الــقياســات الــحيويــة 
عـبر قـزحـية الـعني فـي دخـول سـوق الـرعـايـة الـصحية عـبر تـعاونـها 
مـــع شـــبكة بـــايـــشنتري الـــتي تـــقدم خـــدمـــات الـــبلوكتشـــني املـــختصة 

باملجال الصحي ومقرها في سان فرانسيسكو. 

وتـركـز الشـركـتان فـي إطـار هـذا الـتعاون عـلى تـوفـير خـدمـات الـتعرف عـلى املـرضـى املسـتخدمـني لـبرنـامـج بـايـشنتري بـتكنولـوجـيا 
الـهواتـف آي بـاي الـتابـعة آليـريـس غـارد. وسـيتم ربـط الـقياسـات الـحيويـة املسـتنبطة عـبر قـزحـية الـعني للمسـتخدمـني بـبيانـاتـهم 
الــصحية املسجــلة عــلى شــبكة بــي تــوي نــت بــلوكتشــني الــتابــعة لــبايــشنتري، مــما ســيضمن للمســتخدمــني وســيلة مــوثــوقــة وآمــنة 

للتعامل عبر اإلنترنت. 

وقـــال الـــرئـــيس الـــتنفيذي آليـــريـــس جـــارد عـــماد مـــلحس أن هـــذا الحـــل املـــزدوج "مـــن شـــأنـــه أن يـــزيـــد مـــن اطـــمئنان املســـتخدمـــني 
لـتأكـدهـم مـن جـودة تـكنولـوجـيا الـقياسـات الـحيويـة والـبلوكتشـني الـتي يـوظـفها مـقدمـي الخـدمـات الـصحية والـتي هـي األكـثر دقـة 
عــلى اإلطــالق، مــما ســيضمن أعــلى مســتويــات الــقياس والــخصوصــية والــثقة فــي الــتعرف عــلى الــهويــات وإقــرارهــا فــي مــجال 

الرعاية الصحية."

وتخطط بايشنتري الختبار هذا الحل املزدوج بإجراء تجارب إكلينيكية طبية هذا العام. 

أفيردا تنال عقد عمل ملدة 20 عاماً في املغرب

أبـــــرمـــــت أفـــــيردا املـــــغربـــــبة الـــــتابـــــعة لشـــــركـــــة 
أفــــــــــيردا إلدارة املخــــــــــلفات فــــــــــي اإلمــــــــــارات، 
عـــقداً سيســـتمر لعشـــريـــن عـــامـــاً مـــع بـــلديـــة 
طــــــــنجة لــــــــتقدم ضــــــــمن إطــــــــارهــــــــا خــــــــدمــــــــات 

متطورة إلدارة املخلفات. 

وســتوظــف هــذه الشــركــة الــتي يــعمل لــديــها 
3,500 مــــوظــــفاً فــــي املــــغرب، 200 مــــهنياً 
آخـــــــراً لـــــــفريـــــــقها وســـــــتستثمر مـــــــليار درهـــــــم 
مـــــــــــغربـــــــــــي (مـــــــــــا يـــــــــــعادل 384,780,000 
درهــــماً إمــــاراتــــياً) ملــــعالــــجة نــــفايــــات مــــديــــنة 

يقطنها أكثر من مليون نسمة. 

ســيركــز هــذا االســتثمار عــلى ابــتكار وبــناء 
وإدارة مــوقــع "شــديــد الحــداثــة" يــتألــف مــن 
مـــــركـــــز ملـــــعالـــــجة الـــــنفايـــــات، ومـــــركـــــز لتحـــــلل 
الــــــنفايــــــات الــــــعضويــــــة، ومــــــركــــــز للتخــــــزيــــــن، 
ومـــكب صـــحي، ووحـــدات الســـتخراج الـــغاز 
الــــــــــحيوي ومــــــــــعالــــــــــجة الــــــــــرشــــــــــاحــــــــــة، حــــــــــيث 

سيُستخدم جزء من الغاز الحيوي الصادر من معالجة النفايات في إنتاج الطاقة التي تشغل املنشآت واملراكز. 

وفـي هـذا الـصدد، أشـار رئـيس أفـريـدا ورئـيسها الـتنفيذي مـالـك سـقار، إلـى تـبني الشـركـة لهـذه االبـتكارات فـي مـواقـع الـعمل 
لـتتمكن مـن زيـادة مـعدل إعـادة تـدويـر الـنفايـات بـأكـثر مـن 25 بـاملـئة بـدءاً مـن الـسنة الـثانـية مـن الـعقد، كـما سـتتمكن مـن تـولـيد 

الكهرباء لتصبح الشركة األولى في املنطقة التي تتمتع باالكتفاء الذاتي من موارد الطاقة. 

وإلــى جــانــب عــملياتــها فــي املــغرب، تــعمل أفــيردا فــي الــغابــون والــكونــغو وجــنوب أفــريــقيا واإلمــارات الــعربــية املتحــدة واملــملكة 
العربية السعودية وقطر وعمان وأيرلندا. 

الهالل للمشاريع مساهم مؤسس في جروثجيت كابيتال

الهالل للمشاريع شريك محدود في صندوق تي في إم هيلثكير بارتنرز األول

سامينا اليمستون القابضة 

سيراميك رأس الخيمة تعلن نتائجها املالية الختامية لعام 2018

وقـــد بـــلغ إجـــمالـــي إيـــرادات الشـــركـــة 2.78 مـــليار درهـــم، وهـــو انـــخفاض طـــفيف بنســـبة 2.8 بـــاملـــئة نـــتيجة لـــتدنـــي مـــساهـــمة 
إيرادات األعمال غير األساسية تماشياً مع االستراتيجية التي تتبناها الشركة لتصفية هذه األعمال. 

وحــققت الشــركــة أعــلى هــامــش ربــح إجــمالــي تــحصده عــلى اإلطــالق بنســبة 33.2 بــاملــئة نــتيجة لــلكفاءات الــتشغيلية ودمــج 
الشركات السعودية وارتفاع األرباح اإلجمالية في السوق اإلماراتية وأعمال مسلتزمات املائدة.

وتسـتمر أعـمال مسـتلزمـات املـائـدة بـإظـهار نـموهـا الـقوي مـع ارتـفاع اإليـرادات بنسـبة 11 بـاملـئة عـلى أسـاس سـنوي لـتصل 
إلى 264 مليون درهم، وتحسن الهامش اإلجمالي املدعوم من األسواق األمريكية واألوروبية واآلسيوية. 

وفـــي تـــعليقه عـــلى هـــذه الـــنتائـــج، قـــال عـــبد اهلل مـــسعد، الـــرئـــيس الـــتنفيذي لـــسيرامـــيك رأس الـــخيمة: "لـــقد كـــان 2018 عـــامـــاً 
مـهماً بـالنسـبة لـسيرامـيك رأس الـخيمة نـظراً لـلنتائـج الـعظيمة الـتي حـصدنـاهـا مـن حـيث إجـمالـي هـوامـش الـربـح وإجـمالـي 
األربــاح الــتي بــلغت 225.1 مــليون درهــم، وال ســيما فــي ظــل أوضــاع الــسوق الــصعبة واالرتــفاع املســتمر بــتكالــيف الــطاقــة 

واملواد الخام والشحن."

وأضــاف: "وبــالــنظر لــلعام 2019، ســيكون هــناك عــدد مــن الــعوامــل الــخارجــية والــتي ســتؤثــر عــلى أعــمالــنا، ولــكننا ســنركــز 
على تعزيز عملياتنا عبر املجموعة مع حماية حصتنا السوقية القوية في اإلمارات والهند وبنغالديش والسعودية."

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.

الهالل للمشاريع تمتلك حصة أقلية في جاما للطيران

 EdCast
الهالل للمشاريع الناشئة تستثمر في شركة أمريكية مختصة بتكنولوجيا الذكاء االصطناعي 

وضـــمت مجـــموعـــة املســـتثمريـــن فـــي هـــذه الـــجولـــة "ســـوفـــت بـــنك" و"REV فنتشـــر بـــارتـــنرز" و"لـــندن فـــانـــد". كـــما ســـتوظـــف 
EdCast هذا املبلغ لتنمية أعمالها في الشرق األوسط وعلى مستوى العالم. 

وفـي تـعليقه، قـال كـارل ميهـتا، الـرئـيس الـتنفيذي ومـؤسـس شـركـة EdCast: "بـفضل هـذا الـتمويـل، سـتتمكن EdCast مـن 
حصد ثمار سعيها لتوفير املعرفة والتدريب املدمجني كلياً في إطار سير األعمال بوتيرة أسرع من أي وقت مضى."

تـقود EdCast تـوجـه الشـركـات عـبر الـعالـم نـحو حـلول الـتعلم الـذكـي بـاسـتخدام تـقنيات الـذكـاء االصـطناعـي والـتعلم اآللـي. 
فــــإن مــــنصة EdCast تــــنتقي أفــــضل مــــصادر املــــحتوى املــــوجــــودة عــــلى تــــطبيقات الــــسحابــــة املــــتعددة وتــــقدمــــها مــــباشــــرة 
للشــركــات فــي ســياق عــملها. كــما تــوفــر هــذه املــنصة املــحتوى املُـختار للشــركــات مــدمــجاً مــع تــطبيقات األعــمال الــرائــدة مــثل 

"سيلزفورس" و"سيرفيس ناو" و"سالك" و"مايكروسوفت أوفيس 365"

وقــــد نــــجحت EdCast مــــنذ تــــأســــيسها فــــي 2013 فــــي تــــقديــــم خــــدمــــاتــــها ملــــليونــــي عــــميل، وال ســــيما "ديــــل إي إم ســــي" 
و"شنايدر إلكتريك" واملنتدى االقتصادي العاملي.

وفــــي تــــعليقه عــــلى هــــذا االســــتثمار، قــــال تــــوشــــار ســــينغفي، مــــديــــر أول للهــــالل لــــلمشاريــــع الــــناشــــئة: "نــــحن واثــــقون بــــقدرة 
EdCast على نشر نظام التشغيل القائم على املعرفة املدعومة بالذكاء االصطناعي الخاص بها على مستوى العالم."

ويـعقب هـذا االسـتثمار اسـتحواذ الهـالل لـلمشاريـع الـناشـئة عـلى حـصة أقـلية فـي شـركـة تـرانـسكورب إنـترنـاشـونـال للخـدمـات 
الـلوجسـتية فـي نـوفـمبر 2018. وقـد يـلغت قـيمة اسـتثمارات الهـالل لـلمشاريـع الـناشـئة إلـى اآلن 61 مـليون دوالر أمـريـكي 

في 20 شركة وصندوق ناشئ في الواليات املتحدة األمريكية والشرق األوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا. 

ومضة كابيتال

شركتا محفظة ومضة كابيتال يال كومبير ومودانيسا تستقطبان مستثمرين جدد

اسـتقطبت شـركـتان مـن مجـموعـة شـركـات مـحفظة ومـضة كـابـيتال مسـتثمريـن جـدد فـي 
يــنايــر، حــيث جــمع مــوقــع يــال كــومــبير الــذي يــساعــد مســتخدمــيه فــي مــقارنــة الخــدمــات 
املـالـية 8 مـاليـني دوالر أمـريـكي مـن مسـتثمريـه الـحالـيني إس تـي سـي فينشـرز وومـضة 
كــابــيتال ومــن مســتثمره الجــديــد أرغــو فينشــرز، فــي حــني أعــلن مــوقــع مــودانــيسا لــتجارة 

املالبس املحتشمة بيعه لحصة أقلية لكل من غولدمن ساكس وومضة كابيتال.

وقـد نـجح مـوقـع يـال كـومـبير الـذي يـعد أول مـوقـع ملـقارنـة الخـدمـات املـالـية فـي املـنطقة مـنذ تـأسـيسه فـي 2016 بـتوسـيع نـطاق 
مــنصته لتســتحوذ عــلى 75 بــاملــئة مــن كــافــة املــعامــالت الــتي تــتم فــي مــجال الــتأمــني عــلى الشــبكة، وتــتوقــع الشــركــة إصــدار 

بوليصات تأمني بقيمة تزيد عن 50 مليون دوالر أمريكي هذا العام. 

أمــا مــوقــع مــودانــيسا الــتركــي الــذي أطــلق فــي 2011، فــيوفــر خــدمــاتــه عــبر 130 دولــة، مــقدمــاً لــعمالئــه أكــثر مــن 70,000 
مـنتجاً مـن مـا يـزيـد عـن 650 مـصمماً ومـورداً. وسـيوظـف املـوقـع الـتمويـل لـدعـم مـساعـي تـوسـعه الـعاملـي والخـطط الـتي يـعتزم 

خاللها تأسيس مراكز لوجستية جديدة في أوروبا والشرق األوسط لتسريع تسليم منتجاته للعمالء. 

الهالل للمشاريع شريك محدود في ومضة مينا فينتشرز 1

  ديدي تشوكسينغ
ديدي تشوكسينغ تطلق خدمات ائتمانية وخدمات تمويل جماعي سعياً للتنويع

وتـضم اإلضـافـات الجـديـدة للشـركـة خـدمـات إدارة الـثروات، والخـدمـات االئـتمانـية واإلقـراض والـتمويـل الجـماعـي لـألمـراض 
الحرجة، إذ تستهدف جميع هذه الخدمات العمال املؤقتني بعقود قصيرة األمد. 

وتـضع هـذه الخـدمـات شـركـة ديـدي فـي مـنافـسة مـع مسـتثمرهـا عـلي بـابـا الـقابـضة املحـدودة ونـظيرهـا الـتكنولـوجـي تـينسينت 
هولدينغز ليميتد.

وتـعكف شـركـة ديـدي الـتي تـضم مجـموعـة داعـميها كـالً مـن أوبـر تـيكنولـوجـيز إنـك األمـريـكية، وأبـل إنـك، وسـوفـت بـنك جـروب 
كـورب الـيابـانـية، عـلى إعـادة تـنظيم أعـمالـها املحـلية فـي سـياق تـوسـعها عـاملـياً بـطرح خـدمـات جـديـدة فـي أمـريـكا الـجنوبـية 

وأستراليا.

الهالل للمشاريع تمتلك حصص ممتازة من السلسلة B-1 في ديدي تشوكسينغ.

بنتريست

بنتريست توظف غولدمن ساكس وجيه بي مورغان لقيادة اكتتابها العام

وظّـــف مـــوقـــع بـــنتريســـت الـــذي يـــوفـــر ملســـتخدمـــيه مـــنصةً 
لنشـــر ومـــشاركـــة الـــصور وبـــاألخـــص فـــي مـــجال األزيـــاء 
والـطعام، كـالً مـن غـولـدمـن سـاكـس جـروب إنـك وجـيه بـي 
مـورغـان تـشيس أنـد كـو لـقيادة جـولـة اكـتتابـه الـعام الـتي 

ستقام الحقاً هذا العام. 

وتـتزامـن اسـتعدادات بـنتريسـت لـلطرح الـعام األولـي مـع 
مـــواجـــهة شـــركـــات الـــتواصـــل االجـــتماعـــي كفيســـبوك إنـــك 
وتـــــويـــــتر إنـــــك لـــــلمهاجـــــمة واالنـــــتقادات الـــــسياســـــية نـــــظراً 
ملــــــــــــــــخاوف بــــــــــــــــخصوص الــــــــــــــــخصوصــــــــــــــــية واالنــــــــــــــــحيازات 

السياسية، وهي تحديات تمكنت بنتريست من تالفيها. 

وبــنتريســت الــتي بــلغت قــيمتها 12 مــليار دوالر أمــريــكي فــي آخــر جــولــة جــمع تــمويــل أجــرتــها فــي 2017 هــي مــن ضــمن 
مجــموعــة مــن الشــركــات الــتكنولــوجــية الــناشــئة والــعالمــات االســتهالكــية املــعروفــة الــتي ســتشارك فــي اكــتتابــات عــامــة ســتصل 
قــــيمتها إلــــى عــــدة مــــليارات فــــي 2019، ومــــن بــــني هــــذه الشــــركــــات أوبــــر ولــــيفت وإيــــر بــــي إن بــــي. ومــــن املــــحتمل أن تجــــمع 
بـــنتريســـت حـــوالـــي 1.5 مـــليار دوالر أمـــريـــكي فـــي هـــذا االكـــتتاب الـــعام والـــذي مـــن املـــرجـــح أن يـــتم فـــي الـــنصف األول مـــن 

 .2019

ومـع نـمو بـنتريسـت مـنذ تـأسـيسها فـي 2010، أصـبحت الشـركـة تـضم 1,600 مـوظـفاً يـعملون فـي 13 مـديـنة حـول الـعالـم 
مـثل شـيكاغـو ولـندن وبـاريـس وسـاو بـاولـو وبـرلـني وطـوكـيو. ووصـل مجـموع مسـتخدمـيها الـفعالـني فـي سـبتمبر املـاضـي إلـى 

250 مليون مسخدم شهرياً.

تـمّول بـنتريسـت مـوقـعها مـن خـالل املـساحـات اإلعـالنـية الـتي تـضعها بـني الـصور الـتي يـوسّــــــمها املسـتخدمـون عـلى املـوقـع، 
وحققت في 2018 عائدات بقيمة 700 مليون دوالر أمريكي، أي أكثر من ضعف ما حققته من عائدات في 2017.

فيكاريوس

فيكاريوس سيستمز تبتكر نظام ذكاء اصطناعي يمكن الروبوتات من اتباع التوجيهات اإلرشادية

ـــه هـذه الـروبـوتـات لـتتولـى كـتابـة  تـحتاج الـروبـوتـات فـي الـعادة إلـى بـرمـجة لـتتمكن مـن إنـجاز وظـائـفها، إال أنـه مـن املـمكن أن تُـوجّـَ
اإلرشــادات الــتي تــحتاجــها بــنفسها بــمساعــدة مــن خــاصــية الــتعلم اآللــي. يســتطيع الــحاســوب الــذهــني املــرئــي الــذي ابــتكره 
ديــــليب جــــورج، املــــؤســــس املــــشارك والــــباحــــث لــــدى فــــيكاريــــوس أيــــه آي، وزمــــالؤه أن يســــتوعــــب األفــــكار واملــــفاهــــيم األســــاســــية 

املصاحبة لإلرشادات التخطيطية ومن ثم ترجمتها إلى أفعال. 

وقــد تــعلم هــذا الــحاســوب مــا يــزيــد عــن 500 مــفهوم عــام، مــثل "تجــميع الــقطع الــخضراء عــلى الــيمني" و"تــرتــيب الــقطع بــشكل 
دائــري"، وذلــك عــن طــريــق دراســة صــوٍر لــلفعل الــوظــيفي املــعنّي قــبل الــتنفيذ وبــعده. وعــندمــا يــتلقى الــنظام مجــموعــة إرشــادات 
لــوظــيفة جــديــدة مــع صــور قــبل الــتنفيذ وبــعده، يــتفحص الــنظام جــميع املــفاهــيم الــسابــقة الــتي كــان قــد تــعلمها ومــن ثــم يــختار 

وينفذ األفعال التي تساعده في بلوغ هدفه. 

اخـــتبر فـــريـــق جـــورج هـــذا الـــنظام الـــتشغيلي بـــواســـطة مـــقبَضنْي روبـــوتـــينَْي يحـــركـــان الـــقطع عـــلى ســـطح طـــاولـــة، حـــيث تَـــفّحص 
الـروبـوتـان إرشـادات مـرئـية ونـفذوا إثـر ذلـك مـهامـهما، مـثل تـفريـق الـليمون عـن الـلومـي ووضـع عـبوات مـختلفة األلـوان فـي صـف. 
وكــانــت اســتجابــة الــروبــوتــني صــحيحة أيــضاً عــندمــا غــيّر الــباحــثون بــعض املــعطيات مــثل نــوع الــقطع املــطلوب تحــريــكها أو لــون 

سطح الطاولة.  

أيون

"أيون" تسلط الضوء على مجال النقل املستدام في القمة العاملية لطاقة املستقبل 2019

وتـــعتزم أيـــون الـــتي أُطـــلقت فـــي 2018 إحـــداث تـــغير جـــذري فـــي شـــبكات الـــنقل بـــاخـــتالف وســـائـــلها عـــبر كـــافـــة مـــدن الشـــرق 
األوسـط. ولـتضمن سـهولـة حـصول كـافـة املسـتخدمـني عـلى حـلول نـقل مسـتدامـة ومـيسورة الـتكلفة، تـوفـر أيـون سـيارات تسـال 
عـــبر مـــنصة كـــريـــم املـــعروفـــة بخـــدمـــات طـــلب الـــنقل. وتـــقدم أيـــون الـــدعـــم ملـــختلف املـــؤســـسات والـــفعالـــيات فـــي الحـــد مـــن آثـــارهـــا 

البيئية. 

وفـي تـعليقه عـلى هـذا الـسياق، قـال سـامـر شـقير، مـديـر أول للهـالل لـلمشاريـع االبـتكاريـة وعـضو مجـلس اإلدارة الـتنفيذي فـي 
"أيـون" أن دولـة اإلمـارات قـد تـكون فـي طـليعة دول الـعالـم فـي تـقديـم حـلول مـتكامـلة فـي مـجال الـنقل املسـتدام فـي ضـوء مـا 
تـتبناه مـن رؤى وأهـداف طـموحـة مـثل رؤيـة 2021. ومـن خـالل أيـون، تـسعى الهـالل لـلمشاريـع لـتحقيق األسـبقية فـي مـشاركـة 
الـقطاع الـخاص فـي مـجال تـعزيـز االسـتدامـة عـبر اتـخاذ خـطوات عـملية لـتغيير سـلوكـيات الـركـاب. وأشـار إلـى أهـمية تـعاون 
الهـــالل لـــلمشاريـــع مـــع الـــقمة الـــعاملـــية لـــطاقـــة املســـتقبل ودعـــمها لـــلقمة الـــتي تـــقدم مـــنصة مـــؤثـــرة تـــشجع عـــلى الـــحوار والـــعمل 
بــفعالــية لــتحقيق مســتقبل مســتدام. وأشــار ســامــر إلــى أن هــذا الــتعاون هــو تــجسيد لــإلقــبال الشــديــد الــذي يحــظى بــه مــجال 
الـنقل املسـتدام فـي اإلمـارات، مـؤكـداً عـلى حـرص الهـالل لـلمشاريـع عـلى الـحفاظ عـلى زخـم هـذا الـتوجـه لـلوصـول إلـى نـظام 

نقل منعدم االنبعاثات. 

الفعاليات
املنتدى االقتصادي العاملي، دافوس 2019

الشركات العائلية تدفع عجلة التنمية املستدامة في الشرق األوسط

وقـال بـدر جـعفر فـي مسـتهل كـالمـه: "تجسـد الشـركـات الـعائـلية جـوهـر عـالـم الـتجارة، ويـربـطها بـاملـوظـفني وأصـحاب املـصلحة 
واملــجتمعات رابــطاً وثــيقاً. تــقوم عــالقــتنا بــأصــحاب املــصلحة املــعنيني بشــركــتنا عــلى أســاس وثــيق مــن املــعرفــة بــعملنا والــقيم 
الــــتي تتجســــد بــــنا. ولــــذلــــك فــــإن الســــبيل لــــتحقيق الــــنجاح واســــتدامــــته فــــي هــــذا الــــعصر الــــذي تحــــركــــه الــــثورة الــــصناعــــية هــــو 
بـاالسـتفادة مـن هـذه الـعوامـل اإليـجابـية الـتي نـمتلكها وأن نـبقى فـي نـفس الـوقـت واقـعيني ومـدركـني لـألمـور الـتي يـجب عـلينا 

أن نغيرها في أنفسنا لنعزز من تقدمنا."

ويـفيد مـؤشـر Family 500 أن أكـبر 500 شـركـة عـائـلية فـي الـعالـم تـحقق مـبيعات سـنويـة بـقيمة 6.5 تـرلـيون دوالر أمـريـكي 
وتـــوظـــف أكـــثر مـــن 21 مـــليون فـــرداً، أي مـــا يـــكفي لـــجعل هـــذه الشـــركـــات ثـــالـــث أكـــبر  اقـــتصاد فـــي الـــعالـــم مـــن بـــعد الـــسوقـــني 
األمــريــكية والــصينية. تــساهــم الشــركــات الــعائــلية فــي الشــرق األوســط وشــمال أفــريــقيا بنســبة 85 بــاملــئة مــن الــناتــج املحــلي 
اإلجــمالــي غــير الــنفطي، وســتورّث هــذه الشــركــات مــمتلكاتــها وثــرواتــها الــتي تــساوي تــرلــيون دوالر لــلجيل الــتالــي فــي غــضون 

السنوات الخمس إلى العشر املقبلة.

وقـد مـيّز الـنقاش مـا بـني الشـركـات الـعائـلية وغـيرهـا مـن الشـركـات، فـعلى نـقيض الـعديـد مـن الشـركـات الـتي يـتم تـقييم آثـارهـا 
املــالــية كــل ربــع ســنة، تــتمتع الشــركــات الــعائــلية بــقدرة أكــبر عــلى انــتهاج اســتراتــيجية بــعيدة األمــد تهــدف إلــى خــلق الــقيمة 
واســتدامــتها، وهــذا مــا يــمنح الشــركــات الــعائــلية مســتوى أعــلى مــن الــثقة والــوالء بــاملــقارنــة مــع غــيرهــا مــن الشــركــات. ويــشير 
مــؤشــر إيــدملــان لــلثقة أن الشــركــات الــعائــلية تــتمتع بــثقة أكــبر مــما تحــظى بــه غــيرهــا مــن الشــركــات الــعامــة والــحكومــية وحــتى 

املنظمات غير الحكومية. 

وفـي تـعليقه عـلى هـذا الـسياق، أضـاف بـدر جـعفر: "أمـامـنا خـياران، إمـا أن نـعتبر هـذه الـثقة املـمنوحـة لـنا مـن املسـلمات، أو 
أن نسخــــرهــــا لــــتكون دافــــعاً لــــنا لــــلتعاون مــــع أصــــحاب املــــصلحة لــــجعل هــــذه الــــثورة محــــركــــاً يــــقودنــــا نــــحو تحســــني األوضــــاع 

العاملية، األمر الذي سيكون كفيالً بتعزيز هذه الثقة التي نحظى بها أكثر فأكثر."

ولـكن مـن جـهة أخـرى، تـواجـه الـعديـد مـن الشـركـات الـعائـلية فـي الـعالـم، بـما ذلـك املـوجـودة فـي الشـرق األوسـط، مجـموعـة مـن 
التحــديــات املــرتــبطة بــسوء أنــظمة الــحوكــمة الــتي تــعيق ســعيها لــتحقيق االســتدامــة، وعــادة مــا تتســبب بفشــل انــتقال ثــرواتــها 
ومــمتلكاتــها وحــتى نــفادهــا. وهــذا مــا دفــع الــعديــد مــن الشــركــات الــعائــلية إلــى تــبني نــموذج أعــمال يــقوم عــلى أســس الــحوكــمة 
املـؤسـسية الـرشـيدة. ووفـقاً لـتقريـر بـحثي أصـدرتـه مـبادرة بـيرل مـؤخـراً، وهـي مـنظمة غـير ربـحية رائـدة تـسعى إلـى نشـر ثـقافـة 
مــن الــشفافــية واملــساءلــة، فــقد اعــتبر 89 بــاملــئة مــن مجــموع 350 شــركــة تــم اســتبيانــها فــي مــنطقة الخــليج أن تــبني مســتوى 

أعلى من معايير الحوكمة املؤسسية محوري الستمرارية األعمال ونموها في املنطقة.  

وتـناول الـنقاش أيـضاً قـدرة الشـركـات الـعاملـية عـلى تـولـي قـيادة جـهود االسـتثمار فـي نـماذج األعـمال الـتي تـركـز عـلى خـدمـة 
املــــجتمعات والــــتي تــــتمكن مــــن مــــعالــــجة الــــعديــــد مــــن التحــــديــــات الــــتي يــــواجــــهها الشــــرق األوســــط، وال ســــيما مــــا يــــتعلق مــــنها 
بـــاملـــشكالت الـــبيئية واإلنـــسانـــية وتـــوفـــير فـــرص الـــعمل. وقـــدم بـــدر جـــعفر مـــثاالً عـــلى ذلـــك بـــإلـــقاء الـــضوء عـــلى تـــأســـيس الهـــالل 
لـلمشاريـع لـذراعـها لـرأس املـال االسـتثماري املـؤسـسي، الهـالل لـلمشاريـع الـناشـئة، والـتي تهـدف إلـى تـخصيص 150 مـليون 
دوالر أمـريـكي لـالسـتثمار فـي االبـتكار االجـتماعـي بحـلول 2020 عـبر طـيف واسـع ومـتنوع مـن الـقطاعـات، كـالـتعليم والـرعـايـة 
الـصحية؛ وكـذلـك الهـالل لـلمشاريـع االبـتكاريـة الـتي تـعد حـاضـنة مـؤسـسية تـحتضن االبـتكار بـتأسـيس وتـطويـر مـشاريـع تخـلق 
آثــار وقــيم مــلموســة تخــدم املــجتمع والــبيئة، كــاملشــروع املــختص بــتوفــير وســائــل الــنقل اإللــكترونــية الــتي تــعكف الشــركــة عــلى 
إطالقها في املنطقة، ومشروع تصميم ألبسة عمل تناسب القطاعات الصناعية في املناخات الحارة على مستوى العالم. 

انــعقد املــنتدى االقــتصادي الــعاملــي فــي دافــوس الــسويســريــة مــن 22 إلــى 25 يــنايــر، وشــارك فــيه مــا يــزيــد عــلى 3000 مــن 
أبرز قادة القطاعات السياسية والثقافية واألعمال من جميع أنحاء العالم، من بينهم أكثر من 60 رئيساً.

املواطنة املؤسسية

جمعية اإلمارات لألمراض الجينية، جمعية اإلمارات للطبيعة-الصندوق العاملي للطبيعة

الهالل للمشاريع تستضيف جلسة نقاش للتوعية بأساليب الحياة الصحية وعلم التخّلق

وتــــــأتــــــي هــــــذه املــــــبادرة فــــــي إطــــــار دعــــــم 
الهــــــالل لــــــلمشاريــــــع لجــــــمعية اإلمــــــارات 

لــألمــراض الــجينية، مســلطة الــضوء عــلى طــرق الــحفاظ عــلى أســلوب حــياة صــحي وأهــمية املــداومــة عــلى الــتماريــن الــصحية 
والتأمل والحصول على ما يكفي من ساعات النوم املتواصل واملحافظة على نظام غذائي صحي. 

وأبــرزت الــدكــتورة مــطر أيــضاً دور املــسوحــات والــفحوصــات الــجينية فــي الــوقــايــة مــن األمــراض، مــشيرة إلــى األهــمية املــتزايــدة 
لحفظ وتخزين الخاليا الجذعية التي تستطيع أن تعيد توليد الخاليا الصحية وتشفي من عدة أمراض وحاالت صحية. 

الهالل للمشاريع تنظم زيارة ميدانية لتنظيف شاطئ في دبي

اســتُهلت الــرحــلة املــيدانــية بــعرض تــوعــوي قــدمــته مجــموعــة اإلمــارات لــلبيئة البحــريــة وضــحت خــاللــه تــأثــير مخــلفات الــبالســتيك 
والزجاج واملعدن ومفاقمتها لتلوث السواحل واإلضرار بالحياة البحرية. 

وعقب االنتهاء من مبادرة التنظيف، استمتع املشاركون بأجواء املجلس التقليدية بالقرب من الشاطئ. 

شركة الهالل للمشاريع هي شركة تابعة ومملوكة بالكامل
ملجموعة الهالل.
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تي في إم كابيتال هيلثكير

ميديكلينيك الشرق األوسط تستحوذ على حصة أقلية في شركة بورن هول إنترناشونال مينا املحدودة

وتــتبع مــيديــكلينيك الشــرق األوســط لشــركــة مــيديــكلينيك إنــترنــاشــونــال، املجــموعــة املــتخصصة بــإدارة املســتشفيات الــخاصــة 
والـتي تنتشـر عـملياتـها فـي كـل مـن جـنوب أفـريـقيا وسـويسـرا ودولـة اإلمـارات، وتـمتلك حـصة تـبلغ 29.9 بـاملـئة فـي مجـموعـة 

سباير هيلثكير باململكة املتحدة التي تمتلك 38 مستشفىً. 

ويـــعود الـــفضل لشـــركـــة تـــي فـــي إم كـــابـــيتال هـــيلثكير، الشـــركـــة املـــتخصصة فـــي اســـتثمارات املـــلكية الـــخاصـــة ضـــمن قـــطاع 
الـرعـايـة الـصحية فـي افـتتاح فـرع بـورن هـول فـي الشـرق األوسـط فـي عـام 2010. وجـديـر بـالـذكـر أن مـؤسـس بـورن هـول فـي 
املـملكة املتحـدة، الـبروفـيسور روبـرت إدواردز الـحائـز عـلى جـائـزة نـوبـل فـي الـطب عـام 2010، هـو مـن ابـتكر مـفهوم الـتلقيح 

الصناعي منذ أكثر من أربعني عاماً، وتحديداً عام 1978.

وفـي هـذه املـناسـبة، قـالـت هـدى أبـو جـمرة، الـرئـيس الـتنفيذي ملجـموعـة بـورن هـول إنـترنـاشـيونـال والشـريـك املـؤسـس لشـركـة تـي 
فـي أم كـابـيتال هـيلثكير: "يـسعدنـا الـعمل مـع مـيديـكلينيك الشـرق األوسـط كشـريـك اسـتراتـيجي رائـد لـتعزيـز املـسيرة الـناجـحة 
ملــركــز بــورن هــول لــإلخــصاب فــي دولــة اإلمــارات وعــموم مــنطقة الشــرق األوســط وشــمال أفــريــقيا الــتي تــوفــر مــقومــات مــشجعة 
لــنمو قــطاع الــعالجــات املــساعــدة عــلى اإلنــجاب، خــاصــًة وأن ارتــفاع مســتويــات الــعقم الــناجــم عــن الــعوامــل الــوراثــية وعــوامــل 

نمط الحياة ال يقابله العدد الكافي من عيادات اإلخصاب الحديثة وعالية الجودة."

ســيتولــى مــركــز بــورن هــول فــي إطــار هــذه الشــراكــة إدارة عــمليات عــيادة الــعالجــات املــساعــدة عــلى اإلنــجاب فــي مســتشفى 
مـيديـكلينيك الـعني الـتابـع ملجـموعـة مـيديـكلينيك الشـرق األوسـط وتـشغيلها تـحت مـظلة بـورن هـول عـلى أن يـواصـل مـركـز بـورن 
هـــول إنـــترنـــاشـــونـــال مـــينا املحـــدودة لـــإلخـــصاب إجـــراء وإدارة عـــملياتـــه الـــخاصـــة بـــالـــعالجـــات املـــساعـــدة عـــلى اإلنـــجاب بـــشكل 

مستقل وتحت عالمته الحالية.

أعــلنت مــيديــكلينيك الشــرق األوســط عــن اســتحواذهــا 
عــلى حــصة أقــلية فــي شــركــة بــورن هــول إنــترنــاشــونــال 
مـينا املحـدودة، املـركـز الـرائـد فـي عـالج اإلخـصاب فـي 
اإلمــــارات الــــعربــــية املتحــــدة، فــــي شــــراكــــة تــــركــــز عــــلى 
تـوسـيع نـطاق الخـدمـات املـقدمـة فـي مـجال اإلخـصاب 

في املنطقة على املدى البعيد. 

أعـــلنت شـــركـــة ســـيرامـــيك رأس الـــخيمة ش.م.ع. وهـــي إحـــدى 
أكـبر الشـركـات املـصنعة لـلسيرامـيك فـي الـعالـم، عـن نـتائـجها 

املالية للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2018.

حـــققت الشـــركـــة صـــافـــي أربـــاح بـــقيمة 225.1 مـــليون درهـــم 
مسجـــلة بـــذلـــك انـــخفاضـــاً بنســـبة 28.7 بـــاملـــئة بـــاملـــقارنـــة مـــع 
الـــسنة الـــسابـــقة، إال أن صـــافـــي أربـــاح الـــعام 2017 شـــمل 
عــائــدات اســتثنائــية بــلغت 38.6 مــليون درهــم مــن عــملية بــيع 

شركة رأس الخيمة لتأجير املستودعات وإلكترو راك.

أطــــلقت ديــــدي تــــشوكــــسينغ نــــطاقــــاً جــــديــــداً مــــن الخــــدمــــات 
املـالـية فـي يـنايـر فـي سـياق سـعيها لـتنويـع خـدمـاتـها الـتي 
تـقتصر حـالـياً عـلى خـدمـات طـلب وسـائـل الـنقل، وذلـك عـقب 
إعــــادة تــــنظيم شــــامــــلة أجــــرتــــها الشــــركــــة مــــن أجــــل تحســــني 
جـــوانـــب األمـــن والـــكفاءة والـــتي كـــانـــت قـــد أعـــلنت ألول مـــرة 

في ديسمبر. 

ابـــــــــــــتكر املـــــــــــــهندســـــــــــــون الـــــــــــــعامـــــــــــــلون لـــــــــــــدى 
فـــيكاريـــوس سيســـتيم، وهـــي شـــركـــة نـــاشـــئة 
تــــــــــــختص بــــــــــــصناعــــــــــــة الــــــــــــروبــــــــــــوتــــــــــــات فــــــــــــي 
كـــالـــيفورنـــيا، نـــظام حـــاســـوب ذهـــني مـــرئـــي 
يــــتمثل فــــي مــــنصة بــــرمــــجية تــــتصل بــــنظام 
كــــامــــيرا ومــــلقط روبــــوتــــي وتــــكتب بــــرنــــامــــجاً 
إرشــــــاديــــــاً قــــــصيراً لــــــتوجــــــيه الــــــروبــــــوت فــــــي 

إنجازه لوظائفه.

بــرزت شــركــة أيــون الــرائــدة فــي مــجال الــنقل 
املسـتدام الـتي أسسـتها شـركـتا بـيئة والهـالل 
لـلمشاريـع، بـاعـتبارهـا املـزود الـرئـيسي لـلنقل 
املســــــتدام لــــــلقمة الــــــعاملــــــية لــــــطاقــــــة املســــــتقبل 
الـــــتي عـــــقدت فـــــي مـــــركـــــز أبـــــوظـــــبي الـــــوطـــــني 
لـلمعارض فـي الـفترة مـا بـني 14 و17 يـنايـر 


.2019

وتــــماشــــياً مــــع رؤيــــة الــــقمة بــــشأن تــــعزيــــز 
مســــــــــــتقبل االســــــــــــتدامــــــــــــة، نشــــــــــــرت أيــــــــــــون 
أسـطوالً مـن الـسيارات الكهـربـائـية لـتوفـير 
تجــربــة تــنقل مــريــحة ومــراعــية لــلبيئة خــالل 

الحدث العاملي.

اســتثمرت الهــالل لــلمشاريــع الــناشــئة، ذراع رأس 
املـــــــال االســـــــتثماري املـــــــؤســـــــسي الـــــــتابـــــــع لشـــــــركـــــــة 
الهــــالل لــــلمشاريــــع، فــــي EdCast، وهــــي شــــركــــة 
يــقع مــقرهــا فــي وادي الــسيليكون وتشــتهر بــتقديــم 
حـلول سـحابـة املـعرفـة املـدعـومـة بـتكنولـوجـيا الـذكـاء 
االصــطناعــي، وذلــك فــي جــولــة تــمويــل اســتثماري 

بقيمة 33.6 مليون دوالر أمريكي.

تــتبوأ الشــركــات الــعائــلية مــكانــة اســتثنائــية 
وتـــــمتلك إمـــــكانـــــيات فـــــذّة تـــــمكنها مـــــن رســـــم 
مــــعالــــم الــــثورة الــــصناعــــية الــــرابــــعة بــــصورة 
تــــؤكــــد عــــلى خــــلق بــــيئة شــــمولــــية تــــركــــز عــــلى 
تــــــــنمية الــــــــفرد وتــــــــؤمــــــــن لــــــــه فــــــــرص الــــــــنجاح 
والــــــــــتقدم وال تــــــــــسمح بــــــــــالحــــــــــد مــــــــــن قــــــــــيمته 
وحــقوقــه. جــاء ذلــك فــي مــا قــالــه بــدر جــعفر، 
الــرئــيس الــتنفيذي للهــالل لــلمشاريــع ضــمن 
جـــــــلسة عـــــــامـــــــة بـــــــعنوان "حـــــــالـــــــة الشـــــــركـــــــات 
الـــــــــــعائـــــــــــلية" أقـــــــــــيمت فـــــــــــي إطـــــــــــار املـــــــــــنتدى 
االقـــــــــــــــتصادي الـــــــــــــــعاملـــــــــــــــي فـــــــــــــــي دافـــــــــــــــوس 

السويسرية. 

اســـتضافـــت الهـــالل لـــلمشاريـــع ســـعادة 
الــدكــتورة مــريــم فــاطــمة مــطر، مــؤســسة 
ورئـيسة مجـلس إدارة جـمعية اإلمـارات 
لــــألمــــراض الــــجينية الــــتي تحــــدثــــت عــــن 
أســــــالــــــيب الــــــحياة وعــــــلم التخــــــلق أمــــــام 
مــــــــوظــــــــفي مجــــــــموعــــــــة الهــــــــالل يــــــــوم 17 

يناير.

نـظمت الهـالل لـلمشاريـع زيـارتـها املـيدانـية الـسنويـة 
ملـــوظـــفيها بـــالـــتعاون مـــع جـــمعية اإلمـــارات لـــلطبيعة -
الـــصندوق الـــعاملـــي لـــلطبيعة إلـــى محـــمية جـــبل عـــلي 

البحرية يوم 7 يناير. 

وتـتماشـى هـذه املـبادرة مـع الـتزام الهـالل لـلمشاريـع 
بـتعزيـز االسـتدامـة، حـيث قـدمـت لـلموظـفني الـفرصـة 
لــلتواصــل مــع الــبيئة واملــساهــمة فــي الــحفاظ عــليها، 
وذلــــــك مــــــن خــــــالل مــــــشاركــــــتهم فــــــي حــــــملة لــــــتنظيف 

شاطئ جبل علي. 

رؤيتنا املؤسسية 
مجلة هارفرد بزنس ريفيو بالعربية

5 استراتيجيات إلنجاز املزيد من العمل في زمن أقصر

تـــساهـــم الهـــالل لـــلمشاريـــع عـــبر دعـــمها لـــبرنـــامـــج شـــركـــاء الـــنهضة الـــتابـــع للمجـــلة فـــي تـــمكني مـــجتمع رواد األعـــمال الـــتابـــعني 
لشـركـائـنا املـجتمعيني شـراع، ومـؤسـسة نـماء لـالرتـقاء بـاملـرأة، وبـرنـامـج املـسؤولـية االجـتماعـية للشـركـات الـتابـع ملجـموعـة األهـلي 

القابضة.

لقراءة املقال املذكور أعاله، يرجى الضغط هنا.-
يـمكنكم الـتعرف عـلى بـرنـامـج شـركـاء الـنهضة الـتابـع لـهارفـرد بـزنـس ريـفيو وبـاقـات االشـتراك املـجانـية عـلى -

هذا الرابط. 

وسّـــــــعت شـــركـــة الهـــالل لـــلمشاريـــع إطـــار شـــراكـــتها االســـتراتـــيجية مـــع 
مجـــلة هـــارفـــرد بـــزنـــس ريـــفيو بـــالـــعربـــية بهـــدف تـــقديـــم الـــدعـــم لـــبرنـــامـــج 
"شــــركــــاء الــــنهضة" الــــذي يــــوفــــر لــــلقرّاء الــــعرب بــــمختلف إمــــكانــــياتــــهم 
املـــاديـــة مـــحتوى مـــتميزاً يـــتناول أهـــم الـــقضايـــا املـــتداولـــة فـــي مـــجال 

األعمال. 

الـــــرئـــــيس الـــــتنفيذي للهـــــالل لـــــلمشاريـــــع يـــــترأس لـــــجنة نـــــقاش عـــــن الـــــعطاء الـــــتشاركـــــي فـــــي املـــــنتدى 
االقتصادي العاملي

تــرأس الــرئــيس الــتنفيذي للهــالل لــلمشاريــع بــدر جــعفر لــجنة نــقاش بــعنوان: 
"مســـــتقبل الـــــعطاء الـــــتشاركـــــي: خـــــلق أثـــــر مســـــتدام واســـــع الـــــنطاق"، وذلـــــك 
ضمن املنتدى االقتصادي العاملي الذي عقد في دافوس في 23 يناير. 

وقـــد شـــارك فـــي هـــذه الـــلجنة رواد األعـــمال الـــبارزيـــن بـــيل غـــايـــتس وروهـــيني 
ونــانــدان نــيليكانــي الــذيــن نــاقــشوا أدوار الــقطاعــني الــعام والــخاص فــي دفــع 

عجلة مجال العطاء التشاركي من أجل خلق آثار ونتائج مستدامة. 

وألــــقى الــــنقاش الــــضوء عــــلى الــــدور اإليــــجابــــي ملــــنصات الــــعمل اإلنــــسانــــي 
الــرقــمية والــبنى الــتحتية األخــرى املــتيحة لــلتواصــل الــتي تــساهــم فــي تــعزيــز آثــار قــطاع الــعطاء، كــما شــددت الــلجنة عــلى 
الـحاجـة إلـى اسـتطالع نـماذج جـديـدة لجـمع رؤوس األمـوال لـلتمكن مـن مـطابـقة مسـتويـات اهـتمام املسـتثمريـن ومسـتويـات 

الطلب في السوق. 

وتـولـى فـريـد أيـضاً مـناصـب تـنفيذيـة عـليا فـي كـبرى شـركـات 
تـشغيل املحـطات فـي الـواليـات املتحـدة والـصني وهـونـغ كـونـغ 
وأمــــــــريــــــــكا الــــــــجنوبــــــــية، أشــــــــرف مــــــــن خــــــــاللــــــــها عــــــــلى إجــــــــراء 
تـــــــــحسينات اســـــــــتراتـــــــــيجية وتـــــــــعزيـــــــــز الـــــــــكفاءات الـــــــــتشغيلية 
وتحسـني أداء الشـركـات الـضعيفة، فـضالً عـن املـشاركـة فـي 

عمليات دمج واستحواذات عالية القيمة. 

وقـــال بـــيتر ريـــتشاردز، الـــرئـــيس الـــتنفيذي ملجـــموعـــة شـــركـــات 
غــلفتينر: "ســيتولــى كــاســتونــغواي قــيادة فــريــق عــمل شــركــتنا 
فـــي املـــنطقة لـــتعزيـــز مـــعايـــير الـــجودة لـــديـــنا وضـــمان الـــوفـــاء 
بــــــالــــــتزامــــــنا بــــــتوفــــــير أفــــــضل الخــــــدمــــــات لــــــقطاع الخــــــدمــــــات 
الـــلوجســـتية املـــزدهـــر فـــي األســـواق الـــتي نـــعمل بـــها. ونـــؤمـــن 
بـأن خـبرتـه سـتضيف قـيمة اسـتثنائـية لخـطط تـطويـر أعـمالـنا 
فـــــي األســـــواق املســـــتهدفـــــة وال ســـــيما فـــــي الشـــــرق األوســـــط 

وأمريكا الشمالية وأفريقيا."

وتـــسعى غـــلفتينر الـــتي تـــبلغ طـــاقـــتها اإلنـــتاجـــية فـــي الـــوقـــت 
الـــــــحالـــــــي 6.4 مـــــــليون وحـــــــدة نـــــــمطية إلـــــــى تـــــــوســـــــيع نـــــــطاق 
مـــحفظتها فـــي الـــسنوات العشـــر الـــقادمـــة، لـــتصل أعـــمالـــها 
إلـى ثـالثـة أضـعاف مسـتواهـا الـحالـي عـلى مسـتوى الـعالـم، 
مســــــتقبلًة بــــــذلــــــك أكــــــثر مــــــن 10,000 ســــــفينة، كــــــما تــــــطمح 
لــــزيــــادة طــــاقــــة مــــناولــــة الــــحاويــــات الــــحالــــية بــــثالثــــة أضــــعاف 

أيضاً لتصل إلى 18 مليون وحدة نمطية.

أيون

غلفتينر، جاما للطيران
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جروثجيت كابيتال، تي في إم كابيتال هيلثكير، سامينا اليمستون هولدينجز 

EdCast، ومضة كابيتال، ديدي تشوكسينغ، بنتريست، فيكاريوس
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