
تي في إم كابيتال هيلثكير بارتنرز
"دخول سوق جنوب شرق آسيا"

على الرغم من تسليط الضوء على عمليات تطوير املهارات وريادة األعمال التي تجري في مختلف أنحاء منطقة الشرق األوسط 
على موقع "ومضة" إال أن املنصة اإللكترونية تحرص على تطويرها واالرتقاء بها إلى املستوى التالي حيث بدأت دخول مجال 
املوجات الصوتية (أو باألحرى موجات الواي فاي) من خالل أحدث وسائلها إلشراك الجمهور وهي سلسلة النشرات الصوتية 

الخاصة بومضة كابيتال. سوف تقوم الشركة بدعوة ضيوف من مختف أنحاء الشرق األوسط لنشر املعرفة والوعي خاصة فيما 
يتعلق بمجال التكنولوجيا حيث ستتنوع املوضوعات بني القضايا التقنية والحديث عن الشركات الناشئة في مجال التقنية في 

املنطقة. 

في الحلقة االفتتاحية من السلسلة الصوتية تحت عنوان "مرحباً بكم في ومضة كابيتال" التي قدمها شريك ومضة كابيتال 
"فارس غندور" تمت استضافة الرئيس التنفيذي "فادي غندور" والشريك اإلداري "خالد تلهوني ملناقشة استراتيجية استثمار 

ومضة كابيتال وتقديم النصيحة للشركات الناشئة. 

لالستماع إلى الحلقة األولى من سلسلة ومضة كابيتال الصوتية يرجى النقر هنا.

 ومضة كابيتال، التابعة ملنصة ومضة، تستثمر في أعمال
 تحولية في منطقة الشرق األوسط والتي تدعم رواد األعمال في

 تحقيق طموحاتهم

 شركة الهالل لالستثمارات هي القطاع املسؤول عن األسهم الخاصة واالستثمارات البديلة األخرى لدى الهالل للمشاريع. ومن خالل رؤيتها بعيدة املدى، تتوجه استراتيجية الهالل لالستثمارات نحو
الحفاظ على محفظة متوازنة من خالل االستثمار في مختلف فئات األصول بما في ذلك األسهم الخاصة ورأس املال املخاطر واالستثمارات املهيكلة األخرى

بعد مرور خمسة أعوام فقط على تأسيسها، تمكنت مبادرة بيرل، التي تعد الهالل للمشاريع أحد شركائها املؤسسني، من تحقيق قائمة ضخمة من اإلنجازات في مختلف دول املنطقة. بوصفها مؤسسة 
تسعى لرعاية وترسيخ ثقافة املساءلة والشفافية، كان ألعمال مبادرة بيرل كبير األثر في إحداث تغيير على الصعيدين التثقيفي واالقتصادي، وبالتالي إتاحة الكثير من الفرص للمنطقة على الصعيد 

العاملي. 

نظرة على أهم إنجازات مبادرة بيرل للفترة من 2010 حتى 2015:
• التقارير – نشرت مبادرة بيرل 7 تقارير تركز على منطقة الخليج وتتراوح بني دراسات وأدلة إرشادية وتقارير بحثية ودراسات حالة ومعلومات 

وبيانات بما في ذلك أحدث تقاريرها الصادر بعنوان: "دليل عملي ملكافحة الفساد في منطقة الخليج"
  الوصول للجامعات – حصلت مبادرة بيرل على مشاركة 5980 طالبا من 25 جامعة من مختلف دول الخليج في ورش عمل وندوات •

ومسابقات دراسات الحالة رفيعة املستوى.
  املنتديات – استضافت مبادرة بيرل 65 مائدة مستديرة في املدن الكبرى في منطقة الخليج حيث جمعت بني 5480 من قادة األعمال الذين •

شاركوا خبراتهم وأفكارهم وتجاربهم وأفضل ممارسات أعمالهم بهدف تعزيز ورفع معايير املساءلة والشفافية والحوكمة املؤسسية.

إلى جانب النجاح الذي حققته املؤسسة إلى اآلن، كشف اجتماع مجلس املحافظني الذي عقد في الدوحة، قطر عن خطط مبادرة بيرل االستراتيجية لعام 
2016. تظل رؤية مبادرة بيرل، الرامية إلى املساهمة في تشكيل اقتصاد مزدهر في منطقة الخليج، ثابتة ومدعومة بقطاع خاص قوي يتبنى مبادئ 

الحوكمة الجيدة كأحد ركائز النمو املستدام. وأول هذه األهداف هو توسعة نطاق البرامج واملبادرات الحالية بحيث تضم مجموعة من البرامج حول "تنفيذ 
ممارسات النزاهة في دول مجلس التعاون الخليجي في القطاعني العام والخاص" بالتعاون مع مبادرة سيمنز للنزاهة. إضافة إلى ذلك، سوف تركز مبادرة 

بيرل بصفة خاصة على قطاع الشركات الصغيرة واملتوسطة والشركات الناشئة إلى جانب إطالق تقرير دراسة حالة موسع من دول مجلس التعاون 
الخليجي يهدف إلى بناء برنامج "التنوع في قيادة األعمال" الخاص بها.

www.pearlinitiative.org:ملعرفة املزيد عن مبادرة بيرل يرجى زيارة املوقع

الهالل للمشاريع هي شريك مؤسس في مبادرة بيرل

 استضافت دبي مؤخرا فعالية مؤتمر دبي العاملي السادس
 والعشرين "املؤتمر العاملي حول القيادة لتحقيق تميز
 األعمال واالبتكار" والذي جمع بني أهم قادة األعمال

 وأكثرهم تأثيار في املنطقة ملناقشة كيفية التكيف مع التغير
 السريع في التكنولوجيا وبيئة األعمال املعاصرة من أجل
 تحقيق اقتصاد مستدام. وقد كان موضوع هذا العام هو

 "تمكني مجالس اإلدارة بما يجعلها أدوات لالبتكار والتميز"
 حيث تمت مناقشة الوسائل التي تمكن األعمال وقادتها من

 البقاء على مستوى املنافسة إلى جانب تحفيز االبتكار
 وتحقيق االستجابة املؤسسية الالزمة

 وقد تمت دعوةنيراج أغروال، املدير التنفيذي للهالل
 للمشاريع، إللقاء كلمة خاصة خالل الفعالية مسلطاً الضوء
 على كيفية الربط بني االستارتيجية واالبتكار ودعم اإلبداع
 على مختلف مستويات سلسلة القيمة وتحقيق أقصى فائدة

للمجتمع من االبتكار في مجال األعمال

 وقد أوضح نيراج أغراوال خالل حديثه أن من يعيشون
 ويعملون في الخليج يتمتعون بمازيا التخطيط والحوكمة
 املنفذة بشكل جيد ونأخذ اإلمارات العربية املتحدة على
 سبيل املثال. فقد تمكنت الدولة من تحويل التصوارت

 واألفكار إلى واقع، ليس ذلك فحسب ولكنها تمكنت من
 تشييد بنية تحتية قوية وتبني أفضل املمارسات. كما تمتاز
 دولة اإلمارات بقدرتها على وضع التصوارت لتحقيق نمو
 اقتصادي واستقرار اجتماعي على مستوى واسع ويأتي

 االبتكار في مركز هذه الخطط والتصورات

 وأشار نيارج أنه يجدر ذكر نموذج الهالل للمشاريع التي تبنت هذه األفكار حيث أوضح كيفية قيام الشركة التي يقع مقرها في الشارقة وتعمل على نطاق عاملي، من تحويل التصورات واألفكار
املبتكرة إلى أعمال مربحة مع التركيز بصفة خاصة على الحوكمة واملواطنة املؤسسية

 منذ قرابة أربعة عقود، كانت مجموعة الهالل أول شركة في الشرق األوسط تدخل مجال تجارة الشحن من خالل شركة املوانئ والخدمات اللوجستية التابعة لها "غلفتينر" وتطوير محطة حاويات
 الشارقة. تحول العالم من تجارة الشحنات السائبة إلى الشحنات املعبئة في حاويات قبل بناء محطة حاويات الشارقة في 1976 بأعوام قليلة، وقد نتج عن قرار بناء محطة الحاويات وضع دولة

ً  اإلماارت في مقدمة املبتكرين في هذا القطاع. واليوم، أصبحت شركة غلفتينر أكبر شركة خاصة على مستوى العالم لتشغيل محطات الحاويات وتحتل محطة حاويات خورفكان التابعة لها مركزا
 ضمن أكبر ثالثة موانئ على مستوى العالم

 من ناحية االبتكار في مجال الحوكمة، تميزت الهالل للمشاريع أيضا بتأسيس واطالق مبادرة بيرل، وهي مؤسسة تابعة للقطاع الخاص أنشئت بالشاركة مع مكتب األمم املتحدة للشاركات بهدف
 رعاية وترسيخ ثقافة املساءلة والشفافية. وقد حظت املؤسسة بمشاركة اآلالف من الرؤساء التنفيذيني وعدد متنامي من الشركات في بارمجها وفعالياتها. واليوم، تضم عضوية املؤسسة 60 شركة

 اإلمارات واقليمية ومتعددة الجنسيات، ومن املتوقع أن يزيد هذا العدد ليصل إلى 100 شركة خالل عامني. إضافة إلى ذلك، عملت مبادرة بيرل مع 5980 طالبا في 25 جامعة في مختلف أنحاء منطقة
 الخليج من خالل ورش العمل واملنتديات واملحاضارت ومسابقات دراسة الحالة رفيعة املستوى كما استضافت ندوات مائدة مستديرة في كبرى املدن في منطقة الخليج والتي ضمت مجتمعة 5480 من

  قادة األعمال

فضال عن ذلك، تم تحميل 3600 من مؤشرات األداء الرئيسية على لوحة متابعة على جهاز"آي باد" بحيث يمكن لصاحب السمو نائب الرئيس ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم، متابعتها بصفة أسبوعية. وقد أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على ضرورة قيام كافة الجهات الحكومية والخاصة بااللتزام بأفضل معايير األداء في خدمة ورضا العمل

 وفي ختام كلمته أفاد نيراج بأنه على الرغم من وجود نتائج مذهلة الستراتيجيات االبتكار في دول مجلس التعاون الخليجي، إال أن التحديات ما زالت قائمة ما يمثل فرصة لتعزيز روابط االبتكار بني
 كافة الجهات املعنية. وتشرف دولة اإلمارات العربية املتحدة اآلن على عملية تحول ضخمة حيث ستعتمد الحياة فيها على االبتكار والتميز

 املدير التنفيذي للهالل للمشاريع، يلقي كلمة حول االبتكار وتميز األعمال خالل مؤتمر دبي العاملي السادس والعشرين نيراج أغراوال 

في ظل وجود قوى ومؤثرات جديدة في السوق مثل بطء النمو االقتصادي والحد من األسواق االئتمانية 
وغيرها، يتعني وضع عملية خلق القيمة التشغيلية على رأس أولويات قطاع األسهم الخاصة. لقد ولت 

األيام حني كان في استطاعة شركات األسهم الخاصة خلق القيمة من خالل عمليات موازنة األرباح 
والتوسع املتعددة ونتيجة لذلك يعد إجراء تحسينات تشغيلية على صعيدي التكلفة واإليرادات الخاصة 

بالشركات املستثمر بها من املصادر األساسية لخلق القيمة في قطاع األسهم الخاصة. وفي ظل عدم وجود 
منهج محدد يمكن تطبيقه من أجل تحقيق التميز التشغيلي، قامت شركات األسهم الخاصة بتجربة العديد 

من النماذج يتم تحديد كل منها من خالل البنية التحتية للقيمة التشغيلية التي تتمكن الشركات من 
خلقها. وعليه، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو كيف يمكن لشركات إدارة األسهم الخاصة خلق 
القيمة على مستوى مختلف استراتيجيات االستثمار؟ طبقاً ملا يراه توشار سينغفي، نائب الرئيس 

للتطوير املؤسسي واالستثمار لدى الهالل للمشاريع، هناك العديد من الجوانب التي يجب أخذها بعني 
االعتبار.

تقوم شركات األسهم الخاصة بتوليد العوائد بثالث طرق: الهندسة املالية والهندسة التشغيلية وهندسة الحوكمة.

االهھنددسة االماليیة 

تضم الهندسة املالية مجموعة من االستراتيجيات املختلفة بما في ذلك استخدام الديون لتمويل االستثمار، وتغيير هيكل 
رأس املال الخاص بالشركة املستثمر بها إلى جانب مواجهة والحد من االلتزامات الضريبية. فإلى جانب زيادة العوائد على األسهم بدرجة كبيرة، يسهم تنفيذ خطة الهندسة املالية بطريقة صحيحة 

في دعم التطوير الفعال وتوسيع نطاق فرص الشركة ويشمل ذلك: التوسع الجغرافي وعمليات االستحواذ وكذلك أرباح املالكني. ومع ذلك، فنتيجة لألزمة املالية وبرغم انخفاض معدل العوائد، أدت 
القيود التنظيمية إلى جفاف التمويل املصرفي لعمليات الشراء باالرتهان.  كما أصبحت عمليات موازنة األرباح، وهي واحدة من األدوات األخرى املستخدمة لخلق القيمة من قبل شركات األسهم 

الخاصة، تواجه العديد من التحديات من أجل تحقيق النتائج املرجوة مع زيادة وتعدد وسائل التقييم ذلك إلى جانب زيادة املنافسة نتيجة لزيادة رأس املال غير املستخدم. إن متوسط ُمعامل الشركة 
(قيمة الشركة/اإليردات قبل خصم الفوائد والضرائب واإلهالكات) الخاص باالستحواذ للفترة من 2010 حتى 2015 هو 10.6 مقارنة بـ 8.9 في األعوام الخمسة السابقة، وعليه أصبح مفهوم (الشراء 
بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع) صعب التحقيق. ومن هنا، شهد تأثير الهندسة املالية على العوائد وخلق القيمة انحسارا كبيرا خالل األعوام القليلة املاضية ومع استمرار املستويات املنخفضة من 

املديونية وأقساط االستحواذ املرتفعة، من املتوقع أن يستمر هذا التوجه على املدى القصير واملتوسط.
 

من هذا املنطلق يتبني أن الهندسة التشغيلية وهندسة الحوكمة هما األداتني الرئيسيتني لخلق القيمة في خارطة األسهم الخاصة اليوم. 

الهندسة التشغيلية
تتوجه عملية إضافة القيمة التشغيلية نحو تعزيز القيمة األساسية لألعمال والتي تنعكس على نمو اإليرادات. يمكن تحقيق ذلك من خالل توجيه عمليات اإلدارة نحو املهنية وتطبيق أفضل املمارسات 

والوصول إلى األسواق الجديدة وتوسيع نطاق وبصمة األعمال وتنظيم العمليات واالستعانة بأدوات تحقيق فعالية التكلفة. ومع ذلك، فإن التركيز املتعنت على الحد من التكاليف كاستجابة لألزمة املالية 
يعني أنه لن يتوفر "الكسب السريع" بما يكفي إلجراء التحسينات التشغيلية. نتيجة لذلك، فإن القدرة على إيجاد قيمة تشغيلية سوف تعتمد بصورة متزايدة على قدرة الشركات على تطوير وتنمية 

األعمال وتحسني إجمالي إيردات شركات محفظتها.

وبالنظر إلى الوضع الحالي للنمو االقتصادي العاملي، فإن خلق القيمة عن طريق الهندسة التشغيلية يعد تحدياً صعباً. فطبقا لدراسة أجرتها مجموعة بوسطن االستشارية؛ من أجل أن يحقق 
املستثمر معدل عوائد داخلي بنسبة 25% في ظل وضع السوق الحالي يتعني على الشركة أن تحقق معدل نمو سنوي في إيراداتها قبل خصم الفوائد والضرائب واإلهالكات بنسبة 11%. ومن أجل 

تحقيق هذه املهمة، قامت شركات القطاع الخاص بتبني مجموعة من النماذج التشغيلية من بينها بناء القدرات التشغيلية الداخلية إما من خالل إيجاد شركاء تشغيلني على درجة من الفعالية أو 
تشكيل فرق تشغيلية كاملة تتمتع بخبرة في القطاع، أو االستعانة بشبكة من املستشارين الخارجيني لقيادة عملية خلق القيمة التشغيلية. تحتاج عملية بناء القدرات إلى استثمار فعال في عمليات 

األعمال ورأس مال بشري وخطط طويلة األجل. وأيا كان النموذج التشغيلي الذي سيتم تطبيقه يتعني توحيد املعايير الخاصة بممارسات تحسني العمليات التشغيلية سواء فيما يتعلق بإجمالي 
اإليرادات أو صافي الربح بحيث يتم بعد ذلك تطبيقها على مستوى كافة شركات املحفظة. يتطلب النجاح في خلق القيمة التشغيلية باتباع هذا املنهج عقد نوع جديد من الشراكة بني الشركاء/

املستثمرين واملوظفني القائمني على العمليات التشغيلية وإدارة الشركة على أن يشمل ذلك التوجه نحو املهنية وتطبيق طرق جديدة لتشكيل الفرق مع تحديد املهام واملسؤوليات بصورة أكثر وضوحاً.

من هذا املنطلق، تحتاج شركات القطاع الخاص واملؤسسات االستثمارية إلى التركيز بصفة مستمرة على خلق القيمة من خالل دورة استثمار كاملة قبل تنفيذ االستثمار املبدئي. يتم تشكيل الرؤية 
بناء على القضايا التي يتم تحديدها والفرص املتاحة مثل نمو اإليرادات وزيادة هامش الربح. يتم استخدام تلك الرؤية بعد ذلك من أجل بدء عدد من مبادرات تحسني األداء. وفي هذا السياق، تضم 

أفضل املمارسات ذات الصلة وضع خارطة طريق تذكر تفصيال أهم األنشطة وتسلط الضوء على النتائج املتوقعة وتحدد املسؤوليات واملراحل الرئيسية وتضع املعايير ولوحات املتابعة الرئيسية من أجل 
متابعة األداء. يتعني تنفيذ خطط "الكسب السريع" في أقرب وقت ممكن للحصول على ثقة أصحاب املصلحة في املهمة التي سيتم تنفيذها في املستقبل لتوليد العائدات النقدية الالزمة لتمويل 

االستثمارات طويلة األجل. يتم خلق القيمة عن طريق االستعانة بإطار عمل شامل لتحويل نظريات االستثمار إلى نتائج فعلية، ويشمل ذلك ما يلي:

وضع خطط الستيفاء املتطلبات االستراتيجية •
تحديد املصادر الرئيسية لخلق القيمة وترتيب أولوياتها وتنفيذها بما في ذلك تحسني العمليات التشغيلية عالية التأثير •

إطالق املبادرات الالزمة لتعزيز تحقيق اإليرادات وتحسني هامش الربح وزيادة فعالية رأس املال •
إيجاد أدوات التمكني الرئيسية (املوظفون والعمليات والنظم) من أجل إحداث عملية انتقال دائمة في األداء. •

وفي السياق اإلقليمي، تظل الهندسة التشغيلية وهندسة الحوكمة األدوات األساسية لخلق القيمة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. وبالنظر إلى أن نسبة 85% من األعمال في املنطقة 
مملوكة لشركات عائلية، فهناك القليل من الشركات التي تسمح باالستعانة برأس املال الخاص بأطراف خارجية وما يتطلبه ذلك من تقليل حجم سيطرتها على األعمال. وقد أدى ذلك، مقترنا بالفجوة 
املتزايدة في توقعات التقييم، إلى  الزيادة الضخمة في رأس املال غير املستخدم مقابل عدد أقل من الصفقات ما يؤدي إلى زيادة القيمة التقديرية لألصول والقضاء على فرص خلق القيمة. وعلى 

الرغم من الطفرة في الصفقات الضخمة التي زادت من حجم عمليات الدمج واالستحواذ العاملية خالل عام 2015 إلى قيمة قياسية بلغت 4.6 تريليون دوالر، إال أن إجمالي قيمة املعامالت بني 
األطراف في الشرق األوسط بلغت 12.7 مليار دوالر فقط في عام 2015 طبقاً لوكالة طومسون رويترز. 

هندسة الحوكمة
يمكن لصناديق األسهم الخاصة واملستثمرين من خالل هندسة الحوكمة تحسني ممارسات الحوكمة املؤسسية وتعزيز اإلدارة في الشركات من خالل تنفيذ أفضل املمارسات مع التركيز على األهداف 

بعيدة املدى. يشمل ذلك تأسيس هيكل مجلس إدارة قوي ومستقل (يمتاز بتوازن مالئم بني املدراء التنفيذيني واملستقلني) مدعوما بلجان قوية، بما يضمن تحقيق الشفافية وتطبيق سلوكيات العمل 
األخالقية والنزاهة واألهم من ذلك وضع خطط تركز على األهداف (من خالل خيارات األسهم والسندات املرتبطة باألداء) لضمان االتساق الكامل ولتحفيز اإلدارة على تحقيق األهداف طويلة األجل.

تعمل الحوكمة املؤسسية الجيدة على تعزيز القيمة بعدة طرق منها:
أوال، تعطي إشارة إيجابية للمستثمرين وتعزز ثقة السوق – األمر الذي يؤثر بدوره على قيمة الشركة حيث أثبتت العديد من الدراسات أن الشركات ذات أطر الحوكمة الجيدة تجذب  •

املستثمرين بصورة أكبر.
ثانياً، يعمل إطار الحوكمة على الحد من املخاطر ويمثل الفرق بني نجاح وإخفاق األعمال كما يعمل على منع االحتيال والحفاظ على استدامة قيمة أعمال الشركة. فضال عن ذلك، يؤدي  •

تطبيق الحوكمة الجيدة إلى إدارة أقوى وتخصيص املوارد واألصول بصورة أفضل وإجراء تحسينات أكثر فعالية. 
أخيرا، يمكن للحوكمة املؤسسية الجيدة أن تؤثر على التكلفة الرأسمالية لألعمال. وعليه، فإن الحوكمة الجيدة والضوابط الداخلية القوية تعد من العوامل األساسية لتحقيق وتعزيز القيمة  •

طويلة األجل، حيث إن أطر العمل القوية تؤدي إلى زيادة فعالية استخدام رأس املال وجذب املستثمرين بتكلفة رأسمالية أقل. 

إن الحوكمة املؤسسية هي أحد الجوانب التي يجب مراقبتها ومتابعتها خالل كافة مراحل االستثمار بداية من مرحلة ما قبل االستحواذ حتى مرحلة التخارج للتأكد من أن الشركة تعد استثمارا جذاباً 
للمستثمرين املحتملني. تختلف كل شركة عن األخرى وعليه يجب أن يتم تخصيص احتياجات الحوكمة املؤسسية طبقا لطبيعة كل شركة لضمان الحد من املخاطر وزيادة القيمة ألقصى درجة.

في منطقة الشرق األوسط، مثلها في ذلك مثل األسواق الناشئة األخرى، تتمثل القضايا املتعلقة بالحوكمة في غياب البنية التحتية ألسواق رأس املال املتطورة واملؤسسات القانونية املختصة 
باملعامالت املالية، األمر الذي يحد من إلزامية العقود ونفاذها. إضافة إلى ذلك، وبالنظر إلى الخبرة املحدودة لدى املديرين في مجال التعويضات املرتبطة باألسهم في منطقة الشرق األوسط، فإن 
تأثيرات الضرائب املعقدة في بعض املناطق إلى جانب عدم توفر األسواق السائلة لتقييم هذه السندات بصورة عادلة، فإن هيكل التعويضات املشار إليه ال يلقى استحساناً، حيث يفضل املديرون 

املكافآت النقدية قصيرة األجل، األمر الذي يزيد من صعوبة الربط بني حوافز املديرين واألهداف طويلة األجل. 

على مدار األعوام القليلة املاضية، تم بذل جهود كبيرة من أجل تحديث وزيادة جودة الحوكمة املؤسسية في منطقة الشرق األوسط والتي تعد أحد العناصر األساسية من أجل حماية وتنمية القيمة. 
وفي التقرير األخير الصادر عن الهالل للمشاريع تحت عنوان "الحوكمة املؤسسية لتعزيز التنافسية في منطقة الشرق األوسط"، ذكرنا عدد من النقاط العامة التي توضح الفوائد التي تعود من تطبيق 

مبادئ الحوكمة الجيدة في األسواق الناشئة، من بني هذه النقاط ما يلي:

الشركات ذات الحوكمة الجيدة تجذب استثمارات وفرص تجارية أكبر وتعد أكثر جاهزية للتعامل مع بيئة االقتصاد غير املستقر كما أنها تعد أكثر استدامة على املدى البعيد. •
تعد أسواق األسهم الخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي أكثر انفتاحاً أمام استثمارات مؤسسية أكبر، وعليه فإن الحوكمة الجيدة لدى الشركات املدرجة تعد من أهم عوامل جذب  •

االستثمارات املؤسسية األجنبية.  
تعتمد استدامة الشركات العائلية وتجنب تدمير القيمة على هياكل الحوكمة املؤسسية القوية التي تمكن املؤسسة من وضع خطة خالفة مالئمة وإيجاد وتطوير الخبرة الفنية الالزمة لدعم  •

االبتكار والتوسع على الصعيد الدولي
يعد وضع معايير حوكمة مالئمة للشركات اململوكة للدولة من العوامل األساسية إليجاد مساحة للتعاون بني الشركات الخاصة والشركات اململوكة للدولة ولتحسني مستوى الثقة بني هذه  •

الشركات.

يقدم التقرير توصيات محددة إلجراء إصالحات على السياسة من شأنها املساعدة في تحسني الوضع الحالي للحوكمة في الشركات الخاصة في منطقة الشرق األوسط. يشمل ذلك اإلفصاح 
والشفافية من خالل أطر الحوكمة وتقديم متطلبات محددة للشركات الخاصة التي يشارك في رأس مالها مساهمني متعددين أو الشركات الكبرى، وتعزيز دور الرقابة املالية في الشركات ووزارة 

االقتصاد فيما يتعلق باإلفصاح عن املعلومات وتقديم أدوات لحماية أصحاب حصة األقلية، وتعزيز املعايير الراسخة في قوانني الشركة وجذب األعمال العائلية واملشاريع الصغيرة واملتوسطة.

التحوالت الفعالة من أجل خلق القيمة

في إطار التحول الواضح من الهندسة املالية إلى خلق القيمة التشغيلية وهندسة الحوكمة األكثر فعالية، يتعني على شركات األسهم الخاصة وأقسام االستثمار لدى الشركات التركيز على تطوير 
قاعدة قوية من املهارات داخل الشركة وشركات محفظتها االستثمارية. يشمل ذلك األشخاص ذوي الخبرات املختلفة التي تتجاوز الخبرات املالية مثلما كان سائداً في السابق. يتطلب هذا التعقيد في 

التحول نحو خلق القيمة من الشركات التكيف مع بيئة السوق املتطورة والتحول نحو املهنية في عمليات اإلدارة وتغيير املمارسات التي لم تعد ذات فعالية. وسوف يكون بمقدور الشركات التي تتمكن 
فقط من التحول بسرعة وفعالية من التفكير كمستحوذ إلى التفكير كمسؤول عن خلق القيمة أن تحقق التميز الذي سيفصل بني الفائزين والخاسرين في املستقبل.

تفخـــر شـــركـــة الهـــالل لـــلمشاريـــع بـــدعـــم بـــوابـــة األعـــمال الـــعربـــية الـــرائـــدة 
"االقــتصادي" فــي قــسم اإلدارة مــن خــالل اســتضافــة مــقاالت هــارفــارد 

بيزنس ريفيو باللغة العربية ألول مرة.

وسـوف يـمثل ذلـك مـصدراً يـمكن املـسؤولـني الـتنفيذيـني مـن الـوصـول إلـى 
املـــــعلومـــــات فـــــي مـــــجال األعـــــمال واملـــــجاالت ذات الـــــصلة واملـــــوضـــــوعـــــات 
املـتعلقة بـالـقضايـا املحـلية واإلقـليمية والـتي قـد ال يـتم مـناقشـتها فـي أي 
مـن املـنشورات الـغربـية الـبارزة. وتهـدف الهـالل لـلمشاريـع مـن خـالل هـذه 
الشــراكــة إلــى ســد هــذه الــفجوة فــي املــعلومــات عــن طــريــق مجــلة مــرمــوقــة 

مثل هارفرد بزنس ريفيو.

يـــتم نشـــر مـــقال جـــديـــد مـــن مـــقاالت هـــارفـــرد بـــزنـــس ريـــفيو شهـــريـــاً عـــلى 
مــوقــع االقــتصادي، يــمكن االطــالع عــلى أحــدث مــقال "أهــال بــاألســالــيب 

الجديدة لسبر الخبرات ... وداعاً للسير الذاتية" هنا.

يــمنح االقــتصادي أيــضاً لــقرائــه فــرصــة املــشاركــة فــي الــرســالــة اإلخــباريــة 
الــــــتي يــــــصدرهــــــا شهــــــريــــــاً والــــــتي تســــــلط الــــــضوء عــــــلى أحــــــدث األخــــــبار 

واملقاالت. للمشاركة في الرسالة اإلخبارية أنقر هنا.

www.ae.aliqtisadi.com  

توشار سينغفي، نائب الرئيس للتطوير املؤسسي واالستثمار

احتفلت الهالل للمشاريع بعالقتها املثمرة مع الجامعة األمريكية في الشارقة والتي تمتد ألعوام وأثمرت عن فرصة لدعم عدد من املبادرات التعليمية التي تهدف إلى تطوير الطالب وتأهيلهم ليصبحوا 
صناع التغيير وقادة املستقبل.

خالل األشهر األخيرة، تمت دعوة أعضاء إدارة الهالل للمشاريع للمشاركة في فعالية رواد األعمال الشباب في الجامعة األمريكية في الشارقة بالتعاون مع مركز الشارقة لريادة األعمال من أجل 
تقديم خبراتهم املهنية والنصح والتشجيع لطالب الجامعة األمريكية في الشارقة في إطار استعدادهم لدخول عالم األعمال و/أو اختيار مسار تعليمي مناسب. وقد شارك في أنشطة الفعالية ما يقرب 
من 300 طالب والذي اختتم بمسابقة حول الشركات الناشئة. ومن بني الفرق التي يبلغ عددها 24 فريقا والتي قدمت مشروعات أعمال للجنة التحكيم، تم اختيار 5 فرق لتلقي الدعم املالي. وقد تلقى 

الفريق الفائز "Synapse" الذي قدم مشروعا عبارة عن منصة على اإلنترنت ملفاوضات املشتريات بني الشركات الصغيرة واملتوسطة واملوردين، جائزة بقيمة 10 آالف درهم كتمويل لبدء العمل على 
تنفيذ املشروع بينما حصلت الفرق الباقية على ألف درهم لكل فريق كمساهمة في تمويل أفكارهم. 

"املعلومات التي يحتاج رواد األعمال معرفتها عن قانون دولة اإلمارات 
العربية املتحدة"

تعد معرفة كافة جوانب النظام والعملية القانونية الالزمة إلنشاء شركة ما من أهم عناصر 
عملية التأسيس بأكملها ال سيما مع عدم استقرار الهيكل القانوني في املنطقة وما يمكن 
أن يظل أو يلغى. وقد كامت كيرستي سموملان، املستشار القانوني الرئيسي لدى الهالل 

للمشاريع بمناقشة هذه النقاط بالنسبة ملختلف أنواع الشركات والجهات الحكومية في 
دولة اإلمارات وما يتعني أخذه بعني االعتبار عند اإلعداد لتأسيس وإدارة شركة.

"الحصول على الدعم لتمويل أفكارك”

مــــع زيــــادة حــــركــــة ريــــادة األعــــمال وازدهــــار االســــتثمارات فــــي املــــنطقة، اغــــتنمت غــــادة عــــبد 
الــقادر، مــديــر الــتطويــر املــؤســسي واالســتثمار، هــذه الــفرصــة لــتقديــم رؤيــتها لــلطالب حــول 
كـــيفية تـــقييم خـــطط األعـــمال مـــن وجـــهة نـــظر املســـتثمر، حـــيث أوضـــحت لـــلحضور الخـــطوات 
الــــهامــــة الــــالزمــــة بــــدايــــة مــــن وضــــع خــــطة األعــــمال واإلعــــداد لــــعرضــــها بــــما فــــي ذلــــك تحــــديــــد 

متطلباتك من املستثمر إلى كيفية إجراء العرض التقديمي للفكرة. 
   

"الفكرة الهامة: االبتكار وريادة األعمال”

يعد بناء ثقافة ريادة األعمال واالبتكار بني شباب املنطقة كاستجابة للمرحلة االنتقالية ما 
بعد االعتماد على النفط من أهم األولويات عندما يتعلق األمر باملناهج الدراسية. فإلى 

جانب وجود هيئة من قادة األعمال اإلقليميني، تحدث توشار سينغفي، نائب الرئيس 
للتطوير املؤسسي واالستثمار عن موضوع االبتكار ودوره في نجاح األعمال حيث إنه 

يتعلق بمناخ األعمال الحالي ويجذب اهتمام العقول الشابة في املنطقة.
وقد تم منح الطالب فرصة حضور ندوة للحديث عن املهارات والخصائص الالزم توافرها 

في املبتكر من أجل تحقيق النجاح وما يتعني على الحكومات واملجتمع فعله أو ما يفعلونه 
حاليا من أجل تشجيع املزيد من اإلبداع، وكيف يمكن للجامعات بناء روح ريادة األعمال 
لدى حديثي التخرج. وقد أشار توشار، إلى جانب تقديم نظرة متعمقة حول هذه النقاط، 

إلى وجود عناصر هامة لبدء شركة جديدة والتي يتعني على رواد األعمال الشباب 
وضعها في االعتبار، من بني هذه العوامل: وجود رؤية قوية والتركيز وإعداد خطة 

استراتيجية ثابتة لجمع التمويل وتنفيذ أبحاث موسعة بشأن الصناعة وكبرى الشركات 
العاملة بها، ومعرفة السوق، واختيار نوعية التحفيز الصحيحة واملالئمة لكل دولة ال سيما 

في هذه املنطقة من أجل تسهيل عملية البدء ألقصى درجة ممكنة.

 الهالل للمشاريع هي شريك الجامعة األمريكية في الشارقة

 غادة عبد القادر، مدير التطوير املؤسسي واالستثمار في الهالل للمشاريع تقدم رؤيتها بشأن العوامل
 الرئيسية لوضع خطة أعمال وعرضها بنجاح

 توشار سينغفي، نائب الرئيس للتطوير املؤسسي واالستثمار لدى الهالل للمشاريع يقدم رؤيته بشأن دور
االبتكار في ممارسة األعمال

اغتنمت الهالل للمشاريع الفرصة ملد يد العون للمجتمع ولتعلم املزيد عن 
ثقافة دولة اإلمارات العربية املتحدة واملبادارات الخاصة التي يتم تنفيذها 

من أجل حماية البيئة. ومن خالل دعم شريكتها في مجال املواطنة 
املؤسسية "جمعية اإلمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع الصندوق العاملي 

لصون الطبيعة" تم توجيه املتطوعون نحو محمية ساحلية حصرية على 
أطراف إمارة دبي من أجل زراعة أشجار القرم والتي تعد من العوامل 

األساسية للحفاظ على النظام البيئي والحياة الفطرية والحد من االحترار 
العاملي، وكذلك شارك املتطوعون في عرض تقديمي تفاعلي حول املخاطر 

البيئية والحلول ذات الصلة في املنطقة.

أطلقت الهالل للمشاريع سلسلة من األحاديث والخطابات حول االستدامة 
تحت عنوان "فعالية الطاقة في القطاع الخاص" وذلك في إطار مبادرات 

املواطنة املؤسسية الداخلية خالل العام. رحب الحضور بالسيدة نادية 
رشدي، مدير مشاريع تمويل الطاقة واملناخ لدى جمعية اإلمارات للحياة 

الفطرية-الصندوق العاملي لصون الطبيعة، والتي ترأس عملية تطوير 
األبحاث لدعم فعالية املؤسسات في دولة اإلمارات على نطاق واسع وعقد 
الشراكات من أجل تعزيز الحوار واتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأن زيادة 

فعالية الطاقة واملياه. اشتمل جزء من عملها أيضا على قيادة عملية تحليل 
املخاطر املناخية الخاصة بالجمعية من أجل تقديم نظرة مسبقة على 

التأثير املتوقع للتغيرات املناخية في الدولة. من خالل استضافة ندوات 
وحلقات نقاشية مثل التي تم تقديمها للهالل للمشاريع بشأن الفعالية من 

منظور القطاع الخاص، وتقديم رؤية حول كيفية الحد من التأثيرات 
والتكيف معها، تهدف نادية إلى إيجاد سياق محلي للمفاوضات الدولية 

بشأن املناخ من منظور دولة اإلمارات العربية املتحدة.
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 الهالل للمشاريع هي عضو بالتيني في جمعية اإلمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع الصندوق العاملي
 لصون الطبيعة

 قضى موظفو الهالل للمشاريع يوماً في محمية إماراتية بصحبة جمعية اإلمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع الصندوق العاملي
 لصون الطبيعة من أجل زراعة أشجار القرم، وقد تعرفوا على املبادارت املحلية لحماية البيئة اإلقليمية

 نادية رشدي، مدير مشاريع تمويل الطاقة واملناخ (جمعية اإلمارات للحياة الفطرية-الصندوق العاملي لصون الطبيعة) تطلع
 .موظفي الهالل للمشاريع على الوسائل الفعالة لتحقيق فعالية الطاقة في القطاع الخاص

 النشرة الدورية
  العدد 14: يونيو 2016

نعمل في العديد من القطاعات الرئيسية لالقتصاد العاملي
 األخبار التشغيلية - استثمارات األسهم الخاصة - املواطنة املؤسسية - الفعاليات - الرؤية

غلفتينر – جاما للطيران – قطاع الشركات الناشئة
األخبار التشغيلية

  استقبال غلفتينر لسفينة يو إيه إس سي الضخمة بسعة 15000 حاوية نمطية
 "استقبال محطة حاويات خورفكان ألكبر سفينة صديقة للبيئة"

 تشكيل استراتيجية جاما للطيارن الخاصة بمنطقة آسيا واملحيط الهادئ
 "جاما هاتشيسون تكشف عن عزمها على إنشاء قاعدة ثابتة"

 قطاع الشركات الناشئة يستعد إلطالق أول أعماله
 "اختبار النماذج التجريبية للوصول إلى النتيجة املثلى"

األسهم الخاصة
 تي في إم كابيتال هيلثكير بارتنرز – هيدوصوفيا مينا – ومضة مينا فينشرز

هيدوصوفيا مينا
"أوبر الصني تتغلب على املعوقات"

ومضة مينا فينشرز 1
"حجز سيارة كريم أصبح أكثر سهولة مع ‘إنترتينر‘"

"ومضة تقدم سلسلة نشرات صوتية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا"

املواطنة املؤسسية
 الجامعة األمريكية في الشارقة – جمعية اإلمارات للحياة الفطرية-الصندوق العاملي لصون الطبيعة

الجامعة األمريكية في الشارقة
"الهالل للمشاريع تقدم الخبرة واملشورة لطالب الجامعة األمريكية في الشارقة" 

 جمعية اإلمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع الصندوق العاملي لصون الطبيعة

 "موظفو الهالل للمشاريع يشمرون عن سواعدهم لغرس أشجار القرم"

 "فعالية الطاقة في القطاع الخاص"

الفعاليات والتقارير
 مؤتمر دبي العاملي – مبادرة بيرل

 مؤتمر دبي العاملي

 "نيراج أغراوال يلقي كلمة خاصة عن االبتكار من أجل تحقيق األعمال"

مبادرة بيرل تحتفل بمرور خمسة أعوام من اإلنجازات

"تعزيز معايير الحوكمة املؤسسية في املنطقة"

الرؤية املؤسسية
رؤية حول األسهم الخاصة – هارفرد بيزنس ريفيو

رؤية حول األسهم الخاصة: توشار سينغفي

"أسرار خلق القيمة"

مقاالت هارفرد بيزنس ريفيو بالعربية
"وداعاً للسير الذاتية… أهالً باألساليب الجديدة لسبر الخبرات"

الهالل للمشاريع هي شركة تابعة ومملوكة بالكامل ملجموعة الهالل

الهالل للمشاريع | ص.ب ٢٢٢٢ | الشارقة، اإلمارات العربية املتحدة
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 تمكنت مجلة "كونتينر مانجمنت" من إجراء حوار مع فليمنغ دلجارد وتسليط الضوء على نجاحاته املهنية وملحة عن الحياة الشخصيةللرجل املسؤول عن قيادة شركة املوانئ والخدمات اللوجستية
 الرائدة بصفته الرئيس التنفيذي لشركة غلفتينر.

 
 حدثنا عن موطنك ونشأتك

 لقد كبرت في أودينس ثالث أكبر مدينة في الدنمارك، وهي موطن الكاتب هانس كريستيان أندرسن وملك الدنمارك والنرويج
وانجلترا امللك كانوت. إنها مدينة رائعة وتقع على ضفة النهر حيث كنت أذهب للصيد في طفولتي

 كيف بدأ عملك في قطاع األعمال البحرية؟
 كان صهري يعمل كوسيط شحن وقد رأيت أن املجال يبدو شيقاً. بعد ذلك وأثناء فترة املراهقة علمت أن صديقي التحق

 بالعمل في شركة شحن وكان ذلك في اعتقادي فرصة رائعة لذلك اخترت فعل الشيء نفسه والتحقت ببرنامج تدريب
 الخريجني لدى مايرسك في 1986

 
 من خالل عملك في مختلف أنحاء العالم، ما هي أوجه الشبه واالختالف بني األماكن  املختلفة التي عملت

بها؟
 

 كانت جميع تجاربي وخبارتي حول العالم رائعة وكل منها لها طابع خاص ولدي ذكريات محببة فيها جميعاً. ولكن من بني
 مختلف األماكن التي عملت بها فإن لإلمارات العربية املتحدة مكانة خاصة حيث كانت أول بعثة لي إلى الخارج في عام

 1988. ومنذ ذلك الحني اعتدت على العودة مرات عديدة إلى اإلمارات وقد كنت محظوظا بذلك حيث شهدت تطور املنطقة من
 الناحية الشخصية ومن ناحية األعمال كذلك. بالنسبة لجمال الطبيعة والتجارب الفريدة فليس هناك مكان يضاهي جنوب أفريقيا حيث الجبال واملساحات الخضراء والبحيرات والشواطئ

 الساحرة.وهناك العديد من األماكن األخرى التي يصعب نسيانها بما فيها بودابيست حيث تزوجت وأنجبت طفلي األول، وهامبورغ حيث رزقت فيها بطفلي الثاني، وبكني حيث الثقافة الرائعة وكينيا
حيث توليت أول منصب إداري

 نعلم أنك واصلت الدارسة طوال حياتك إلى جانب العمل، هل تعتقد أنه يجب علينا جميعا الحرص على االثنني معا؟
 أعتقد أنه يتعني علينا جميعا زيادة معرفتنا وتعلم أشياء جديدة وسد فجوات التعليم التي تظهر من وقت آلخر مع تقدم أعمالنا ومسيرتنا املهنية. وتضيف فرصة العمل في أماكن مختلفة في الخارج
 إلى رحلة اإلثراء العلمي حيث تمنحك فهم ثقافي أوسع وشبكة عالقات عاملية قوية. وقد درست في نيويورك ولندن وهما مدينتني مذهلتني في هذا الصدد. كما استمتعت أيضا بالحياة والدارسة في

فيالدلفيا حيث تمتاز بالتركيز الكبير على التعليم والفنون

 ماذا عن حياتك الشخصية؟
 أنا متزوج من جوان من إنجلترا، وقد تعرفت عليها عن طريق أخيها حيث إنه أحد أصدقائي املقربني وقد تزوجنا في 1996، ورزقنا باثنني من األبناء األكبر يدرس إدارة األعمال حاليا ويريد العمل في

قطاع الخدمات اللوجستية في املستقبل أما االبن األصغر ال ازل أمامه عامني قبل أن يتخذ القرار بشأن تخصصه الدارسي

 ماذا تفعل في وقت فارغك؟
 أحب لعب الجولف وأمارس رياضة االسكواش عدة مرات في األسبوع. عندما كنت في الجامعة لعبت الكرة الطائرة كثيرا وقد فاز فريقي ببطولة املدارس على مستوى الدولة. وكذلك أحب

 مشاهدة كرة القدم كثيرا ولكن ال أدعي أنني أتمتع بأي مهارة فيها إلى جانب اهتمامي بالرياضة، فأنا أحب الطبخ خاصة املأكوالت اإليطالية والتايلندية واستمتع كذلك بشواء شرائح اللحم. خالل
األعوام التي قضيتها في أفريقيا استمتعت برحالت السفاري واستكشاف مناطق نائية جديدة كما تسلقت عدد من القمم مثل قمة كينيا وكليمنجارو أعلى قمة في أفريقيا

 ما البصمة التي تود تركها في نهاية حياتك املهنية؟
 ثمة العديد من املجاالت التي أود املشاركة فيها بما في ذلك إيجاد املهارات وتعزيز وتنمية قدرات الشباب في هذا القطاع. ومع ذلك، إذا تمكنت من اختيار جانب واحد سوف يكون مساعدة القطاع

 في تحسني معايير السالمة. يتعني علينا منح موظفينا الشعور باألمان عند ذهابهم للعمل كل يوم بأنهم سيعملون في مكان آمن وسيعودون إلى منازلهم وأسرهم بأمن وسالم

على الرغم من أنها ليست املرة األولى التي تستقبل 
فيها غلفتينر أكبر السفن في موانئها املنتشرة في 

مختلف أنحاء املنطقة، كان استقبال محطة حاويات 
خورفكان لسفينة "لينة" واحداً من أهم األحداث 
بالنسبة للشركة حيث تبلغ سعة السفينة 15000 

حاوية نمطية وتعد بذلك أكبر سفينة تدخل امليناء حتى 
تاريخه. تعد السفينة "لينة" جزء من أحدث 

صفقات"يو إيه إس سي" بقيمة 2.3 مليار دوالر 
والتي ضمت 17 سفينة صديقة للبيئة نظرا كفاءتها 

البيئية واستخدامهاألحدث التقنيات وانخفاض 
انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون.

استقبلت غلفتينر في وقت سابق من العام الجاري العديد 
من السفن الضخمة في ميناء خورفكان بما في ذلك سفينة 

"جولز فيرن" الخاصة بشركة سي إم إيه سي جي إم، حيث 
سجلت غلفتينر خالل مناولتها أعلى عدد للتحركات لسفينة واحدة في تاريخ الشركة والذي بلغ 11756 حركة. استقبلت شركة املوانئ والخدمات اللوجستية كذلك واحدة من أكبر السفن في مينائها وهي 

سفينة سي إم إيه سي جي إم "كرغويلني"إلى جانب سفينة الركاب الخاصة بشركة كونارد "كوين ماري 2"

وإلى جانب املوقع االستراتيجي ملحطة خورفكان خارج مضيق هرمز كمركز للشحن بني السفن والذي يخدم الخليج العربي وشبه القارة الهندية وخليج عمان وسوق شرق أفريقيا، شهدت غلفتينر 
ارتفاع مستويات إنتاجيتها وقدرتها على مناولة سفن كبيرة بسهولة. وجدير بالذكر أن التحديثات التشغيلية املستمرة للمحطة مثل استخدام رافعات جديدة وتطبيق أحدث النظم التكنولوجية مكنت 

الشركة أيضا من النقل الفعال للشحنات األمر الذي أدى إلى إبرام العديد من العقود التي أضافت إلى قاعدة عمالء الشركة املتنامية. 

حقائق سريعة عن محطة خورفكان
السحب – 16.5 متر

طول الرصيف – 2000 متر
عدد الرافعات على الرصيف

مرافئ - 6
املساحة – 70 هيكتار

استقبلت غلفتينر سفينة يو إيه إس سي"لينة" سعة 15000 حاوية نمطية في محطتها في خورفكان، في حدث هام يسلط الضوء على

استقبال أكبر سفينة صديقة للبيئة حتى تاريخه

 "تعرف على املسؤول عن قيادة وتطوير غلفتينر"

فليمنغ دلغارد، الرئيس التنفيذي ملجموعة غلفتينر

 في أعقاب بدء عمليات جاما هاتشيسون في عام
 2015، قامت الشركة باتخاذ خطوات ثابتة تجاه
 وضع استراتيجية خاصة باملنطقة والتي ستمكن

 الشركة من تحقيق عوائد أكبر. تعد جاما
 هاتشيسون واحدة من مجموعة من 45 شركة عاملة

 في قطاع طيران رجال األعمال في الصني ومن
 املتوقع أن تأتي الشركة في املرتبة الثالثة بني أكبر

شركات طيران رجال األعمال بحلول عام 2022
إلى جانب نشاط جاما هاتشيسون الحالي الذي 
يشمل تشغيل ثالث طائرات نيابة عن مالكيها في 

هونغ كونغ، تعمل الشركة على تطوير قدراتها 
ومهاراتها في املنطقة من خالل زيادة قدرات 

املجموعة. قامت الشركة بتأسيس منصة إقليمية 
تقدم خدمات إدارة وصيانة الطائرات ملنطقة آسيا 

واملحيط الهادي والتي تضم الصني وباقي دول 
املنطقة مثل إندونيسيا والفلبني وسوف تستعني بهذه 

املنصة كنقطة انطالق ملزيد من التوسع الجغرافي.

من أهم الجوانب التي تركز عليها استراتيجية التطوير 
الخاصة بجاما هاتشيسون إيجاد حلول ملشكلة نقص األماكن التي تؤدي إلى االزدحام من خالل تأسيس عمليات القاعدة الثابتة والتي ستسمح بالسيطرة على األرض ومساحة اإلقالع الخاصة بها. 

يعد إنشاء عمليات القاعدة الثابتة في األماكن التي تحتاج إليها في مختلف أنحاء العالم، مثل مطار الشارقة الدولي، من الطرق التي ساهمت في تميز جاما كبديل إيجابي لعمالئها. وسوف تقوم 
الشركة باملثل بالنسبة لعملياتها في منطقة آسيا واملحيط الهادي. بالنسبة للخطط املستقبلية، أشارت جاما إلى فكرة توسيع وتعزيز بنيتها التحتية الحالية من خالل التوحيد والجمع بني مناطق طيران 

رجال األعمال والطيران التجاري الخاص بها في كيان واحد.

 جاما للطيارن العامة املحدودة هي إحدى شركات الهالل للمشاريع.

املشروع املشترك بني جاما للطيران وهاتشيسون وامبوا "جاما هاتشيسون" تستفيد من سوق خدمات طيران رجال األعمال في الصني – ومن املتوقع أن 
تحتل املركز الثالث بني أكبر شركات طيران رجال األعمال في السوق بحلول عام 2022. 

من بني مجموعة كبيرة من املشاريع املخطط لإلعالن عنها خالل األشهر القليلة املقبلة، هناك 
تصورات األعمال الفريدة التي تمس اثنني من أهم العناصر السائدة في سوق دول مجلس 

التعاون الخليجي وهما الطقس الحار وازدهار أعمال اإلنشاءات. 

فما هو دور قطاع الشركات الناشئة إذاً؟ انتبه مركز احتضان األعمال إلى أن مالبس العمال 
غير مالئمة للظروف البيئية الصعبة في املنطقة. لذا قام قطاع الشركات الناشئة بتصميم 

مالبس صناعية يتم تصنيعها باستخدام أحدث التقنيات وهي حاليا في مرحلة االختبار. وقد 
تم تصميم هذه املالبس ليس فقط من أجل مواجهة العناصر البيئية من حرارة ورطوبة وغبار 

ولكنها أيضاً تعنى بسالمة هؤالء العاملني. كما تم األخذ بعني االعتبار في هذا التصميم 
الجانب اإلنساني والذي يعد أحد أهم العناصر التي تشكل نموذج أعمال قطاع الشركات 

الناشئة حيث يضمن إعداد العمال بصورة مالئمة ومسؤولة من قبل الشركات. 

وبطبيعة الحال، تحتاج كل فكرة عظيمة إلى عمليات تخطيط واختبار دقيقة لضمان تحقيق 
النتائج املرجوة، لذا قام قطاع الشركات الناشئة باالرتقاء بمرحلة االختبار إلى مستوى مختلف 

تماما من خالل تحديد ثالث توجهات ملشاركة أصحاب املصلحة. ومن منطلق العلم بأن رأي 
األفراد املتصلني واملتأثرين بصورة مباشرة يعد من أهم عوامل نجاح املنتج، قام فريق قطاع 

الشركات الناشئة بزيارة عدد كبير من مواقع اإلنشاءات والحديث مع عدد من العاملني في 
مختلف املناطق في دول مجلس التعاون الخليجي وجمع املعلومات من رؤساء العمال 

ومهندسي السالمة والتي تم استخدامها في إجراء أية تعديالت الزمة على التصميم األصلي. 
بعد عقد عدد من جلسات تبادل األفكار وعدد من املراجعات قام الفريق بوضع 12 تصميما 

مختلفا للمالبس الصناعية يمثل كل منها ابتكارا فريدا وتهدف جميعها إلى الحفاظ على سالمة 
العمال وراحتهم.

بالنسبة ملرحلة االختبار الثانية فتتطلب تقييم الجانب العملي من التصميم، وهو األمر الذي يجري من خالل عقد جلسات مجموعة التركيز ومقابلة كل من له عالقة باألمر بداية من الرؤساء التنفيذيني 
إلى مهندسي الصيانة وموظفي املشتريات ورؤساء العمال والعمال. ومن خالل جمع العديد من اآلراء تمكن قطاع الشركات الناشئة من الحد من عدد تصورات التصميم إلى ثالث تصاميم للزي املوحد. 

وأخيرا وليس آخرا، جاءت مهمة اختبار هذه التصاميم النهائية الثالثة. ومن أجل الحصول على أدق مالحظات ممكنة، أطلق قطاع الشركات الناشئة حملة اختبار مع عمال القطاع الصناعي في 
اإلمارات العربية املتحدة بما في ذلك عمليات التعاون مع غلفتينر في محطتها في خورفكان، وقد شملت عملية االختبار 7 نماذج على مدار عام. 

وبعد مرور عامني من العمل املتواصل من أبحاث السوق وعقد شراكات مع شركات تصاميم هندسية وصناعية رائدة إلى مرحلة االختبار على مختلف مستويات الجهات املعنية، وصل قطاع الشركات 
الناشئة إلى املرحلة النهائية من إنتاج أول دفعة من املالبس الصناعية والتي ستقدمها كتصميم تجريبي لعمالئها املحتملني. 

 فريق قطاع الشركات الناشئة في زيارة للعمال في اإلمارات العربية املتحدة لتقديم التصميم التجريبي
 للمالبس الصناعية.

 قطاع الشركات الناشئة هو القطاع املسؤول عن تطوير التصورات املبدئية وتحويلها إلى أعمال مربحة.

لم تعتاد تي في إم كابيتال هيلثكير بارتنرز على االنصراف عن الفرص الجيدة بسبب الوضع االقتصادي غير املستقر، األمر الذي ينطبق 
أيضا على الخطط التي وضعتها مؤخرا لتوسعة نطاق أعمالها في األسواق الناشئة في جنوب شرق آسيا. وكخطوة أولى في هذا االتجاه، 

سوف تستعني تي في إم بشراكتها مع ثالث شركات متخصصة في قطاع الرعاية الصحية في سنغافورة، للعمل كمستشار خارجي 
للفريق الذي يعمل من مقر الشركة في دبي.  

سوف يضم فريق الرعاية الصحية د. رونالد لينغ الذي يتمتع بأكثر من 20 سنة من الخبرة في شركات الرعاية الصحية بما في ذلك األدوار 
املرتبطة باستثمار األسهم الخاصة، وسوف يعمل كشريك لعمليات التشغيل؛ وكارين تاي كو والتي عملت كنائب للرئيس التنفيذي في شركة سنيغهيلث وتتمتع بخبرة طويلة في املؤسسات العامة 

والخاصة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم وستعمل كمستشار أول؛ وهوي هسينغ ما، التي عملت مع مجموعة تي في إم كابيتال وستعمل أيضا كمستشار أول. 

تظل الشركة متفائلة بمشروعها في جنوب شرق آسيا حيث أعلنت أن خبرتها الواسعة ومنهجها في تطبيق أفضل املمارسات في أسواق ناشئة أخرى إلى جانب الواليات املتحدة وأوروبا وكذلك قدرتها 
على التعاون الدولي وتشكيل الشراكات مع مبادرات السياسة الحكومية والقطاع الخاص سوف تمكنها من تحقيق النجاح. 

وقد جاءت أنباء التوسع في أعقاب إعالن تي في إم عن خططها لجمع 300 مليون دوالر لالستثمار في صندوق يركز على األسواق الناشئة تحت اسم تي في إم هيلثكير 3. سوف يستثمر الصندوق 
في ما يصل إلى 12 شركة للرعاية الصحية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا والهند وجنوب شرق آسيا مع التركيز على استثمارات رأس مال النمو. 

الهالل للمشاريع هي شريك محدود املسؤولية في تي في إم كابيتال  

 الهالل للمشاريع هي شريك عام وشريك محدود املسؤولية في هيدوصوفيا مينا

ال شك أن التكنولوجيا تمثل جزءا أساسيا من كافة جوانب حياتنا، ما يفتح الكثير من األبواب في عالم 
األعمال ليس فقط من ناحية إيجاد خدمات ومنتجات جديدة بل وإيجاد منصات من شأنها تغيير طريقة تنفيذ 

العمليات. وتعد أوبر النتيجة املباشرة الستخدام التقنية في قطاع النقل حيث إنها شركة متعددة الجنسيات 
لحجز سيارات األجرة التي تقدم خدمات النقل للركاب عبر تطبيق على اإلنترنت.  

وتحتفل أوبر اليوم بحضورها على الساحة العاملية ومركزها القيادي بني منافسيها في عدد من األسواق. ومع 
ذلك، ومثلها كمثل أي مشروع جديد تم تشكيله لتغيير نظام األعمال املعتاد، سوف يواجه معوقات وهو األمر 

الذي حدث مع أوبر الصني، والتي تخسر ما يقرب من مليار دوالر سنويا في كفاحها أمام منافسيها في 
السوق وتحتاج إلى مواجهة اإلجراءات الثقافية والتنظيمية التي تفرضها الدولة. ولكن طبقا لتصريح الرئيس 

التنفيذي، ترافيس كالنيك، سوف يحتاج األمر إلى عامني فقط من العمل الجاد حتى يؤتي املشروع ثماره. 
وبرغم املعوقات التي تواجهها الشركة حاليا، تمكنت أوبر الصني من تطبيق استراتيجية للنمو من خالل تقديم 
خدماتها في 18 مدينة إضافية في مختلف أنحاء الدولة بإجمالي 50 مدينة حاليا و100 مدينة متوقعة بحلول 

نهاية العام. 

فضال عن ذلك، تبلغ قيمة أوبر حاليا 50 مليار دوالر وقد تمكنت من التوسع على نطاق عاملي بدرجة أكبر وأسرع 
من أي شركة في التاريخ بعمليات منتشرة في 300 مدينة في أكثر من 60 دولة. ومع وجود هذه األرقام التي تدعو للتفاؤل، ليس من الغريب أن نشهد توسع أوبر في باكستان في شهر مارس من 
هذا العام. وقد أطلقت أوبر خدماتها منخفضة التكلفة تحت اسم "UberGo" في الهور بسعر 13.7 روبية باكستانية (13 سنتاً) لكل كيلومتر لجذب أكبر عدد ممكن من العمالء. إضافة إلى ذلك، 
قامت أوبر أيضا بتعديل نموذجها األصلي بحيث يالئم الطابع الباكستاني فأضافت خدمة الدفع نقدا بدال من بطاقة االئتمان إلى جانب إيجاد حلول للمناطق التي يقل فيها استخدام اإلنترنت. 

 تقدم أوبر الصني خدماتها حاليا في أكثر من 50 مدينة في الصني ومن املتوقع أن يزيد هذا
 العدد إلى 100 مدينة بحلول نهاية 2016

إن كريم ليست مجرد خدمة سيارات أجرة، فقد تم إطالقها كشركة رائدة في منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا من أجل إحداث ثورة في عالم النقل والخدمات اللوجستية وتقديم فكرة االقتصاد 

املشترك. على الرغم من أن خدمة السيارات الرائدة التي تعتمد على تطبيق إلكتروني تعد مشابهة 
لخدمات حجز السيارات األخرى مثل أوبر، إال أنها تنتمي لنموذج أعمال مختلف كليا حيث تستخدم 

سيارات خاصة بالشركة وسائقني مرخصني. تم إطالق هذه األعمال الفريدة في دبي عام 2012، 
واليوم تعمل كريم في 27 مدينة في مختلف أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وشهدت 

الشركة نمواً شهرياً بنسبة 30% خالل األعوام األربعة األخيرة.
وفي إطار تطويرها لنموذج أعمالها الناجح في املنطقة، عقدت كريم شراكة استراتيجية مع "إنترتينر" 

حيث أصبحت شركة تقديم الخدمات الرسمية الخاصة بمستخدميه. سوف يتمكن الركاب اآلن من 
حجز سيارات كريم عبر تطبيق "إنترتينر" في دبي وأبوظبي والرياض وجدة وقطر والبحرين والكويت. 

ويتم استخدام سلسلة استثمار من الفئة (ج) بقيمة 60 مليون دوالر مع مجموعة أبراج بوصفها 
املستثمر الرئيسي وبمشاركة من ومضة في عام 2015 من أجل تحفيز التوسع في السوق واالبتكار 

في خدمة سيارات كريم على مستوى أسواقها األساسية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
وباكستان.

 تأسست كريم في دبي في يوليو 2012 وتعمل حاليا في 27 مدينة في مختلف دول منطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا.

 غلفتينر هي إحدى شركات الهالل للمشاريع

 كيرستي سموملان، املستشار القانوني الرئيسي لدى الهالل للمشاريع تناقش القانون اإلماراتي مع طالب
الجامعة األمريكية في الشارقة
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