
صندوق سراج فلسطني 1 
 نخيل فلسطني تسعى لتصدر سوق إنتاج التمور املحلي

مؤسسة الفيلم العربي– الجامعة األمريكية في الشارقة 

تفتخر الهــــالل لــــلمشاريــــع بــــدعــــم مــــنصة األعــــمال الــــعربــــية الــــرائــــدة فــــي 
مـــــنطقة الشـــــرق األوســـــط - مجـــــلة االقـــــتصادي - فـــــي تـــــطويـــــرهـــــا لـــــفصل 
اإلدارة الجـــديـــد الـــذي يـــعرض مـــقاالت مـــن مجـــلة هـــارفـــرد بـــيزنـــس ريـــفيو 

منشورة باللغة العربية للمرة األولى.  

سـيفتح هـذا املـصدر املـجال لـلمدراء الـتنفيذيـني لـلحصول عـلى مـعلومـات 
قـيمة وهـامـة فـي مـجال األعـمال بـمناقشـته ملـوضـوعـات مـتعلقة بـالـقضايـا 
املحـــــلية واإلقـــــليمية والـــــتي قـــــد ال تـــــناقـــــشها أي مـــــن املـــــنشورات الـــــعربـــــية 
األخـــرى. وتهـــدف الهـــالل لـــلمشاريـــع مـــن خـــالل هـــذه الشـــراكـــة إلـــى ســـد 
هـــذه الـــفجوة فـــي املـــعلومـــات عـــن طـــريـــق مجـــلة مـــرمـــوقـــة كـــهارفـــرد بـــيزنـــس 

ريفيو.  

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

برنامج شركاء النهضة 

وسّــــــعت شـركـة الهـالل لـلمشاريـع إطـار شـراكـتها االسـتراتـيجية مـع مجـلة 
هـــارفـــرد بـــزنـــس ريـــفيو بهـــدف تـــقديـــم الـــدعـــم لـــبرنـــامـــج "شـــركـــاء الـــنهضة" 
الــذي يــسعى إلــى إتــاحــة املــحتوى الــذي يــتناول أهــم الــقضايــا املــتداولــة 

في مجال األعمال للقرّاء.    

تـوفـر مجـلة هـارفـرد بـزنـس ريـفيو الـعربـية املـتوفـرة كمجـلة مـطبوعـة وإلـكترونـية مـختارات يـتم انـتقاؤهـا بـدقـة، تـضم آخـر األخـبار االقـتصاديـة، وعـمود لـتقديـم الـنصائـح بـخصوص ريـادة األعـمال، 
ــــع مـنصة املـعلومـات الـتي تـوفـرهـا املجـلة لـقرّائـها، تتجـلى مـيزات هـذه  ومـقابـالت مـع أهـم رجـال األعـمال فـي املـنطقة، إلـى جـانـب مـواضـيع كـثيرة أخـرى. وعـالوة عـلى تـعزيـز هـذه الشـراكـة لـتَوسّـُ

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

 لقراءة املزيد من مقاالت مجلة هارفرد بزنس ريفيو العربية في مجال األعمال في مجلة االقتصادي، يرجى الضغط هنا •

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

صندوق سراج فلسطني 1 – سامينا اليمستون هولدينغز – ومضة كابيتال – هيدوصوفيا الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

سامينا اليمستون القابضة  
سيراميك رأس الخيمة تحقق زيادة في  العائدات الربعية من 2017 وتسعى للتوسع 

حققت شركة سيراميك رأس الخيمة العاملية املصنّعة للبالط واألدوات السيراميكية، والتي تتخذ من رأس الخيمة مقراً لها، زيادة في إجمالي عائداتها 
بنسبة 4 باملئة لتصل إلى 681.1 مليون درهم إماراتي في الربع األول من 2017، وهي في صدد استطالع فرص التوسع في منطقة الخليج العربي 

والهند.  

وبالرغم من التراجع الذي واجهته الشركة في عائدات األعمال غير الرئيسية بنسبة 7.4 باملئة باملقارنة مع السنة السابقة، شهدت الشركة من جهة أخرى 
انتعاشاً في األرباح التي حققتها من أعمالها الرئيسية في البالط واألدوات الصحية وأدوات املائدة مقارنة بالنصف الثاني من العام الحالي.  

وقد حصدت الشركة من سوقها اإلماراتي، الذي هو أكبر أسواقها، نمواً في عائداتها بنسبة 5.4 باملئة مقارنة بالسنة املاضية جاء نتيجة لزيادة العائدات من 
أعمال األدوات الصحية والبالط. أما في اململكة العربية السعودية وهي من األسواق الرئيسية للشركة، سجلت الشركة زيادة شديدة وصلت إلى 85 باملئة بما يعادل 51 مليون درهم إماراتي في حني 

كانت قد حققت 27.6 مليون في الربع السابق.  

ونجحت سيراميك رأس الخيمة في الربع األول من هذا العام من توحيد نفوذها في املشروع املشترك ريستوفير راك والذي يشتمل من ضمن مجاالته على أدوات املائدة ومعدات التموين، ومشاريع 
املقاوالت املتكاملة.  

وفي هذه السنة، تتوقع سيراميك رأس الخيمة أن تستحوذ على مصنع سيراميك في الهند بهدف زيادة سعة إنتاجها في هذه الدولة التي تشهد نمواً اقتصادياً كبيراً. كما أنها تبحث في فرص توسيع 
نطاق أعمال التصنيع في منطقة الخليج العربي.  

وصرح الرئيس التنفيذي ملجموعة سيراميك رأس الخيمة عبد اهلل مسعد أن عوامل مراقبة التكلفة، وكفاءة اإلنتاج، وابتكار املنتجات، وصاالت العرض الجديدة في دولة اإلمارات اجتمعت لتساهم في 
تحّسن املبيعات في اإلمارات وأوروبا، كما قال أن  السوق في الخليج العربي بدأت تستقر وهو متفائل، ولكن بحذر، إزاء األوضاع االقتصادية العامة لهذا العام بأكمله.  

وفي إيران، حيث كانت سيراميك رأس الخيمة قد افتتحت مصنعها في 2004 ومن ثم أغلقته في أعقاب الجزاءات الدولية، أعادت الشركة تشغيل إنتاجها العام املاضي. يُؤّمن هذا املصنع مطالب 
السوق املحلية وهو يُشغل نصف سعته اإلنتاجية تقريباً.  

وصرح عبد اهلل مسعد أيضاً أن أداء الشركة في الربع األول من السنة كان كما التوقعات. فكانت تطلعاتهم املعقودة على السوق اإلماراتية في محلها إذ كانت مصدراً هاماً لنمو أعمال الشركة، وهم 
سعداء لرؤية السوق السعودية تنتعش من جديد. وقال أن التوقعات تشير أيضاً إلى تحسن املبيعات في السوق الهندية في النصف الثاني من العام مدعماً بتضخم في اإلنتاج في إيران. وأكد مسعد 

استمرار التركيز على تعزيز الكفاءات االقتصادية، وتحسني الهوامش اإلجمالية وانخفاض املصروفات اإلضافية، وهي األمور التي يعتقد أنها سترفع من أرباح الشركة ومن القيمة للمساهمني." 

املنتدى االقتصادي العاملي، األردن – مؤتمر يوروموني اإلمارات – منتدى األسهم الخاصة وصفقات االندماج – منتدى التأثير االجتماعي واملسؤولية االجتماعية للشركات في الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا  

الهالل للمشاريع 
الهالل للمشاريع تصدر تقرير االستدامة وتقريرها السنوي ٢٠١٦-٢٠١٧  

مجلة هارفارد بيزنس ريفيو بالعربية 
"توقف عن جعل يومك يمضي دون وعي" 

شارك وفد من إداريي شركة الهالل للمشاريع في املنتدى االقتصادي العاملي-الشرق األوسط وشمال أفريقيا- الذي أقيم في األردن في الفترة ما بني 19-21 مايو 2017. استمر هذا املنتدى 
الذي تناول محور "تمكني التحول الجيلي" لثالثة أيام، مستطلعاً أهم القضايا والتوجهات االجتماعية واالقتصادية السائدة على املستوى اإلقليمي، بداية بأزمة الالجئني وحتى مجال ريادة األعمال. 
جمع هذا املنتدى ما يزيد عن 1,200 شخصيات قيادية من الحكومات والشركات من املجتمع املدني جاؤوا من أكثر من 50 دولة، إضافة إلى ممثلني 100 شركة من الشركات العربية الناشئة التي 

ترسم معالم الثورة الصناعية الرابعة.   

وشارك توشار سنغفي، نائب الرئيس، التطوير املؤسسي واالستثمارات، في جلسة حملت عنوان "سياسات وممارسات لخطة عمل تنافسية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا" محفزاً النقاش 
بمالحظات وأفكار الفتة، وقد تناولت الجلسة نماذج للممارسات السائدة في القطاعني العام والخاص التي تعزز التنافسية من خالل االبتكار وريادة العمال في الشرق األوسط وشمال أفريقيا.  

وفي هذه الجلسة، طرح توشار منظور القطاع الخاص وشدد على دور التنافسية واالبتكار في إعادة إحياء االقتصاد اإلقليمي وأيضاً في التعامل مع القضايا االجتماعية الشائكة، كمشكلة بطالة 
الشباب. وأبرز الجهود الحثيثة التي تكرسها دولة اإلمارات العربية املتحدة من أجل تنمية اقتصاد تنافسي من خالل االبتكار، وتطوير البنية التحتية وخلق سوق فعالة للعمل واملنتجات.  

واخــتتم تــوشــار حــديــثه بــاســتعراض شــراكــة مــبتكرة بــني الــقطاعــني الــعام والــخاص، وهــي الشــراكــة الــقائــمة بــني شــركــة الهــالل لــلمشاريــع وشــراع ‒ مــركــز الــشارقــة لــريــادة األعــمال بــصفتها شــريــكاً مــؤســساً 
لـتخصص ريـادة األعـمال االجـتماعـية لـدى املـركـز. وبـفضل مـا تـقدمـه هـذه الشـراكـة مـن تـوجـيه وإرشـاد، ودعـم وتـمويـل أولـي لـرواد األعـمال الشـباب الـصاعـديـن ضـمن إطـار بـرنـامـج مـمنهج، سـترتـقي هـذه 

الشراكة بمستوى االبتكار وتدفع عجلة النمو االقتصادي والترابط االجتماعي والحفاظ على البيئة في دولة اإلمارات العربية املتحدة واملنطقة األوسع.  

 www.weforum.org ملزيد من املعلومات عن املنتدى االقتصادي العاملي، يرجى زيارة هذا الرابط

من الشمال إلى اليمني: املدير التنفيذي في الهالل للمشاريع رافي كومار؛ واملدير املالي األول في شركة نفط الهالل زكي حسن؛ ومدير التطوير املؤسسي واالستثمارات في الهالل 
للمشاريع غادة عبد القادر؛ واملدير التنفيذي في الهالل للمشاريع نيراج أغرافال؛ ونائب الرئيس-التطوير املؤسسي واالستثمارات في الهالل للمشاريع توشار سينغفي. 

املنتدى االقتصادي العاملي، األردن 
الهالل للمشاريع تشارك في املنتدى االقتصادي العاملي بخصوص الشرق األوسط وشمال أفريقيا 2017 

احتفلت شركة نخيل فلسطني لالستثمار الزراعي مؤخراً بمبادرة تعاون مع مؤسسة "بروباركو" الفرنسية، الذراع التمويلي للقطاع الخاص التابع 
للوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) ، والتي تضمنت إبرام إتفاقية تمويل إقراضي بقيمة 10 مليون دوالر أمريكي. 

يسطر هذا التمويل اإلقراضي أول اتفاقية شراكة تخوضها شركة بروباركو مع القطاع الخاص الفلسطيني وأول استثمار لها في فلسطني 
وسيكون دافعاً كبيراً للنهوض بالبنية التحتية للقطاع الزراعي والصناعي في فلسطني، وباألخص من خالل زيادة حجم أعمال التبريد والزراعة. 
من املتوقع أن يخلق هذا التعاون ما يقارب 350 وظيفة موسمية وأن يضخ في االقتصاد الفلسيطني ما يزيد عن 10 مليون دوالر أمريكي من 

إيرادات العملة األجنبية.  

وقد رّكزت الشركة في 2016 على 
الشروع في تنفيذ استرتيجية توسع طويلة 
األمد تهدف الشركة من خاللها إلى أن 
تتصدر السوق الفلسطينية في إنتاج 

التمور. ومؤخراً، استكملت الشركة صفقة إستحواذ لكامل أسهم شركة السلطان للفواكه 
الطازجة، وهي شركة رئيسية إلنتاج تمور املجهول في أريحا، وتمتلك ما يزيد عن 15,100 
شجرة في مزارعها، وسيؤدي ذلك إلى زيادة مساحة األراضي املزروعة بأشجار النخيل 

اململوك لشركة نخيل فلسطني إلى ما يفوق 4,000 دونم في األغوار الفلسطينية. 

نجحت شركة نخيل فلسطني في تأسيس أسواق محلية ودولية لجميع أنواع التمور التي 
تنتجها وتعزيز مكانتها التشغيلية فيها، مبرزة ما تملكه من مقومات تصدير مذهلة بالنسبة 

لشركة لم تتجاوز مسيرتها البضع سنوات.  

برونو جويت، مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في القدس، وبشار مصري، ممثالُ لباديكو القابضة 
وصندوق سراج فلسطني، وزهير مناصرة، الرئيس التنفيذي لشركة نخيل فلسطني 

في سياق جهودنا املكرسة لتعزيز مجال الفنون في العالم العربي، تفتخر شركة الهالل للمشاريع بدعمها ملؤسسة الفيلم العربي، وهي 
مؤسسة غير ربحية التي تدعم املختصني بصناعة األفالم العرب وتحتفي بهم على مستوى العالم، بصفتها راعٍ أملاسي.  

وبفضل الدعم الذي يقدمه الرعاة املؤسسون لهذه املؤسسة املنشأة حديثاً في دبي، ستتمكن املؤسسة من تشجيع نموِّ واستمراِر جهود 
املهنيني العرب املختصني بمجال صناعة األفالم وأعمالهم في جميع أنحاء العالم، ليكونوا مصدر إلهام لألجيال العربية الصاعدة املهتمة 

بهذا التوجه، وليدعموا املواهب الفتية في تطوير معارفهم الثقافية، ورسم معالم مستقبل سينيمائي باهر.  

ومن خالل مجلسها اإلداري الذي يضم مختّصني ذوي باع طويلة في مجال صناعة األفالم، تسعى املؤسسة ألن يكون لها دور جوهري 
في تطوير مجال التدريب في صناعة األفالم اإلبداعية وإنتاج األفالم الوثائقية والصور املتحركة في جميع أنحاء منطقة الشرق األوسط 

وشما أفريقيا.  

 www.arabfilm-institute.org ملزيد من املعلومات عن مؤسسة الفيلم العربي، يرجى زيارة هذا الرابط

انطالقاً من النجاح الذي أحرزته حلقة النقاش األولى التي عقدتها شركة الهالل للمشاريع بخصوص االستدامة في 2016، أقمنا حلقة نقاش أخرى تناولت موضوع عالقة التغيرات املناخية بدولة 
اإلمارات العربية املتحدة والشركات العاملة بها، قدمتها مديرة االستدامة لدى جمعية اإلمارات للحياة الفطرية تمارا ويثرز في شهر مايو.  

حضر الحلقة ما يزيد عن 50 موظف وإداري من مجموعة الهالل، حيث استُهلَّت باستطالع آليات تغير املناخ، تلى ذلك نقاش عن أنماط استهالك الطاقة في اإلمارات.  

بينت املتحدثة إثر ذلك اآلثار املدوية الناجمة عن تغير املناخ واملؤثرة في جميع القطاعات الرئيسية لالقتصاد العاملي. تتسبب التغيرات في املناخ بتأجيج األحداث الجوية الوخيمة، وبالتالي، تنخفض 
كفاءة أنظمة القوة واألنظمة الهندسية، كما تتعطل البنية التحتية للنقل، وتزداد التهديدات على الصحة العامة، هذا باإلضافة إلى تفاقم املخاطر املناخية على املؤسسات املالية.  

اطّلع الحاضرون على الجهود املكرسة محلياً وعاملياً في مجال االستدامة، مثريني الحوار بآرائهم ومداخالتهم بخصوص الوسائل التي يمكن اتباعها للحد من تغير املناخ على املستويات املؤسسية 
والفردية.  

  uae.panda.org ملزيد من املعلومات عن جمعية اإلمارات للحياة الفطرية-الصندوق العاملي للبيئة، يرجى زيارة هذا الرابط

 الهالل للمشاريع راٍع سنوي بالتيني لجمعية اإلمارات للحياة الفطرية - الصندوق العاملي لبيئة

مؤسسة الفيلم العربي 
الهالل للمشاريع راٍع أملاسي ملؤسسة الفيلم العربي 

 نخيل فلسطني لالستثمار الزراعي هي أحد استثمارات صندوق سراج فلسطني ١. الهالل للمشاريع شريك
محدود في صندوق سراج فلسطني ١.

	الهالل	للمشاريع	شريك	محدود	في	ومضة	مينا	فينتشرز	1.

جمع موقع compareit4me.com املتخّصص في املقارنات املالية ومقره دبي مبلغ 3.5 
مليون دوالر أمريكي من تخارج بعض مستثمريه، وجاء ذلك جزًءا من اإلغالق األولي لجولة 

أكبر من السلسلة "ب" من التمويل املقّررة أن تنتهي في األشهر املقبلة.  

جاءت غالبية هذا املبلغ من املستثمَريْن إس تي سي فينشرز، وومضة كابيتال، حيث 
ضاعفت هاتان الشركتان املبلغ التي كانت قد استثمرتا به في الجولة التمويلية األولى للموقع في 2015. 

وكانت سلطة واحة دبي لليسليكون وساند بارتنرز من بني املستثمرين الحاليني، والذين يساهمون أيضاً في جولة أكبر من املقرر أن تنتهي في األشهر املقبلة.  

وصرح املوقع بأن هذا التمويل سيستخدم ملساعدة الشركة في تعزيز أعمالها التي توفر باقة متنوعة من خدمات املقارنات املالية والتأمينية، وباقات الهواتف، والعيادات الطبية في دولة اإلمارات 
العربية املتّحدة ومنطقة الشرق األوسط.  

ومنذ إطالق أول بوابة إلكترونية ملقارنة التأمينات على السيارات في دولة اإلمارات العربية املتّحدة في مارس 2016، نمت أعمال التأمني في الشركة إلى مستويات كبيرة حيث يتّم بيع بوليصات 
تأمني بقيمة 1.5 مليون دوالر شهريًّا، وتتوّقع الشركة أن يصل هذا الرقم إلى 5 ماليني دوالر شهريًّا بنهاية عام 2017. 

وعـلق خـالـد طـلحونـي، الشـريـك اإلداري فـي ومـضة كـابـيتال، قـائـالً: " تـمّكنت compareit4me مـن إضـافـة نـموذج عـمل مـوثـوق بـه مـع إطـالق بـوابـة مـقارنـة الـتأمـينات عـلى الـسيارات. ونـحن متحـّمسون 
لـدعـم مـؤسّـــــسي الشـركـة فـي تـطويـر هـذه الـعالمـة مـن األعـمال الـتجاريـة فـي دولـة اإلمـارات الـعربـية املتّحـدة وإطـالقـها فـي أسـواق جـديـدة فـي مـنطقة الشـرق األوسـط. ونـحن مـتأكّــدون مـن وجـود قـّصة نـجاح 

كبيرة أخرى في األفق". 

وبلغ معدل النمّو السنوي للشركة في مبيعات التأمينات على السيارات 600٪ اعتبارًا من شهر أبريل 2017، ما جعلها وبهامش كبير، أكبر مجّمع للتأمينات في دولة اإلمارات العربية املتّحدة 
وأحد أكبر موزعي التأمينات في البالد. كما شهدت الشركة نمّو في القيمة اإلجمالية للبوالص املباعة بنسبة تتخطّى 400٪، حيث بلغت املبيعات من خمس إلى سبع مرات أكثر من تلك للشركات 

املناِفسة األقرب منها خالل الفترة نفسها. 

وقد جمعت الشركة حتّى اآلن ما يزيد عن 9 ماليني دوالر تضمنت 2.4 مليون دوالر ُجمعت في جولة تمويل تكميلي أجريت في سبتمبر املاضي. 

يسعدنا أن نشارككم تقرير االستدامة الخاص بنا بعنوان "اإلشراك الهادف"، وتقريرنا السنوي بعنوان 
"املجتمع. الغاية. األداء." لـ ٢٠١٦-٢٠١٧.  

في العدد الرابع من تقرير االستدامة الذي نصدره سنوياً، نستعرض مسيرتنا نحو تحقيق خطة االستدامة 
التي وضعناها ألنفسنا والتقدم الذي أحرزناه في تحقيق رؤيتنا لالستدامة املتمثلة في "تمكني النمو 
املستدام"، وذلك ضمن إطار سعينا لتعزيز الحوكمة الرشيدة، والتنمية االقتصادية واالجتماعية، وتمكني 

املواهب، والحفاظ على البيئة في منطقتنا وفي العالم أجمع.  

أما في التقرير السنوي، نبرز التزامنا نحو املوظفني والشركاء وأفراد املجتمعات التي نعمل فيها ونحو تحقيق 
أهدافنا ونحو تعزيز أدائنا وأداء الشركات العاملة تحت مظلتنا كما وأداء استثمارتنا االستراتيجية 

ومشاريعنا الناشئة في حاضنة األعمال املؤسسية التابعة لنا.  

يمكنكم االطاّلع على التقريرين بتنزيلهما (بصيغة ملف PDF وباللغة اإلنجلیزیة) بالضغط على الروابط 
 www.crescententerprises.com :املوجودة على اليمني كما وتتوفر التقارير على موقعنا

سيتم توفير التقارير باللغة العربية قريبا. 

انضم ميناء كانافيرال الذي  تشغل غلفتينر األمريكية GT USA محطة الحاويات املخصصة والتابعة له إلى البرنامج التجريبي للمعالجة الباردة لبضائع العبور 
 GT USA (ترانزيت)، والذي يعد مبادرة أطلقتها هيئة الفحص الصحي للحيوان والنبات التابعة لوزارة الزراعة في الواليات املتحدة. وتعد غلفتينر األمريكية

الذراع األمريكي لشركة غلفتينر، أكبر مشغل موانئ مستقل مملوك للقطاع الخاص في العالم. 

يتيح هذا البرنامج التجريبي إمكانية االستيراد املباشر للفاكهة والخضراوات القادمة من أمريكا الجنوبية إلى املوانئ املوجودة في جنوب شرق الواليات املتحدة 
وذلك بعد خضوعها ملعالجة باردة تستمر ألسبوعني، ومن بعد حصولها على التخليصات الالزمة لعملية التفريغ. تؤمن إجراءات املعالجة الباردة الحماية للسلع من 

ذباب الفاكهة وغيرها من  الحشرات، وتسمح للشحنات التي تحمل بضائع يجب أن تصل بوقت قصير بالحصول على الشهادات املطلوبة للموافقة الجمركية وهي في طريق العبور عوضاً عن 
اضطرارها لالنتظار ملا بعد وصولها إلى الواليات املتحدة.  

سياسهم هذا اإلجراء في تعزيز كفاءات غلفتينر األمريكية التشغيلية املتميزة وجودة خدماتها، كما أنه سيقلل من التكاليف نتيجة للحد من فترات انتظار املنتجات الزراعية وغيرها من السلع 
الخاضعة للمعالجة الباردة في محطة العبور، فضالً عن الحد من تكاليف الحاويات والنقل. 

وتمثل مشاركة ميناء كانافيرال في هذا البرنامج التجريبي خطوة نوعية نحو تطور غلفتينر األمريكية، والتي بدأت نشاطها في 2016  في محطة كانافيرال للشحن. وبفضل خدمة شحن الحاويات 
األسبوعية "بلو ستريم" التي توفرها محطة كانافيرال للشحن، وهي املحطة الوحيدة املخصصة للحاويات في ميناء كانافيرال، أصبحت هذه املحطة نقطة عبور رئيسية للمنتجات الطازجة.  

ونظراً لقرب امليناء من وسط فلوريدا براً وبحراً، وبفضل أوقات العبور املقّلصة، سيتمكن املستوردون من توفير منتجات زراعية ذات جودة أفضل في السوق االستهالكية ذات الطلب العالي.  

غلفتينر هي أول شركة شرق أوسطية تدير موانئ في الواليات املتحدة. وتساهم مشاركة محطة كانافيرال للشحن في هذا البرنامج في تعزيز إمكانيات غلفتينر على مستوى العالم وتدعم سعيها 
املتواصل لالبتكار في مجال الخدمات اللوجستية وإدارة سلسلة التوريد. وفي سياق هذه الجهود، استعرضت شركة غلفتينر الحلول اللوجستية املتطورة التي تقدمها في مايو 2017 خالل قمة 

الشارقة لألعمال في اإلمارات العربية املتحدة، الحدث الذي استضافته غلفتينر بالشراكة مع هيئات حكومية محلية بارزة.  

تضم أعمال غلفتينر في اإلمارات في الوقت الراهن محطة حاويات خورفكان، ومحطة حاويات الشارقة في ميناء خالد، ومستودع الحاويات املحلي في الشارقة. وعلى املستوى العاملي، تنتشر 
أعمال الشركة في الشرق األوسط  واألمريكيتني حيث تتولى مشاريع في أم قصر في العراق، وجدة وجبيل في اململكة العربية السعودية، ورسيف في البرازيل.  

تواصل غلفتينر حذوها نحو األمام من خالل وضعها الستراتيجية نمو طموحة تعتزم أن تضخم من خاللها حجم أعمالها بثالثة أضعاف في عقد القادم. وتهدف الشركة إلى االستمرار في توسيع 
نطاق عملياتها عن طريق االستثمار في البنية التحتية من أجل تلبية متطلبات عمالئها بتشغيل سفن أكبر وأحدث، وتعزيز إمكانياتها التشغيلية بما يضمن القدرة على مناولة أحجام أكبر في الطلبية 

الواحدة.

مؤتمر يوروموني اإلمارات 
الهالل للمشاريع تشارك في مؤتمر يوروموني اإلمارات 

شارك املدير التنفيذي في شركة الهالل للمشاريع نيراج أغرافال في 
جلسة نقاش ومقابلة بالفيديو في مؤتمر يوروموني اإلمارات الذي أقيم 
في مايو في الشارقة، والذي تناول محور "التمويل واالستثمار من 

أجل اقتصاد مبتكر".  

جمعت منصة املؤتمر شخصيات حكومية بارزة وخبراء دوليني في 
مجال األعمال ملناقشة كيف يمكن لدولة اإلمارات أن تُسرِّع َحذَْوها 

نحو تَصدُّراالقتصاد االبتكاري في الشرق األوسط.  

وفي جلسة النقاش املعنونة "أسواق رأس املال: وقود ملحرك االبتكار؟"، 
شارك نيراج الحاضرين آرائه بخصوص قدرة أسواق رأس املال على 
دفع عجلة االبتكار عن طريق دعم املؤسسات واملستثمرين والشركات 

الناشئة. 
وأبرز نيراج في حديثه ما تبذله اإلمارات من جهود تشريعية لتبقى 
رائدة على املستوى اإلقليمي في تطوير أسواق رأس املال. وسلط 
الضوء على السيولة املتوفرة في الدولة، منوهاً إلى أن رسملة السوق 
مجال ما يزال يحتاج للتحسني. واستطرد مشيراً إلى الدور البارز 
للشركات العائلية في االرتقاء باالقتصاد االبتكاري في املنطقة من 

خالل التركيز على رأس املال الستثمارية واالستثمارات الخيّرة.  

اختتم نيراج جلسة النقاش مشدداً على دور املنظمني في تحفيز مسار االبتكار في كافة املؤسسات املالية، وحاجة األسواق العامة ملواكبة التطورات التكنولوجية واملالية للتمكن من 
تعزيز االقتصاد االبتكاري.  

وفي املقابلة التي أجراها، روى نيراج مسيرة شركة الهالل للمشاريع التي قادتها نحو إحداث تأثيرإيجابي وتنويع محفظة شركاتها، كما أظهر قسم الشركات الناشئة لدى الهالل 
للمشاريع بصفتها عامالً رئيسياً في تحريك األعمال املستدامة واملبتكرة في الظروف االقتصادية الصعبة في الشرق األوسط، مسطّراً جهود شركتنا التي تصب في تعزيز الحوكمة 

والشفافية في املمارسات املؤسسية الهادفة إلى النهوض بمستوى استدامة األعمال.  

منتدى األسهم الخاصة وصفقات االندماج واالستحواذ في الشرق األوسط 
 الهالل للشاريع تناقش محفزات صفقات االندماج واالستحواذ واملخاطر التي تواجهها في المنتدى

شــارك نــائــب املــديــر ‒ الــتطويــر املــؤســسي واالســتثمار لــدى الهــالل لــلمشاريــع تــوشــار ســينغفي 
فــي لــجنة نــقاش رئــيسية بــعنوان "مــحفزات الــنمو فــي مــجال الــدمــج واالســتحواذ وعــوامــل الخــطر 
فـــي الشـــرق األوســـط وشـــمال أفـــريـــقيا" جـــاءت ضـــمن مـــنتدى مـــيرجـــيرمـــاركـــت لـــألســـهم الـــخاصـــة 
وصــــفقات االنــــدمــــاج واالســــتحواذ فــــي الشــــرق األوســــط" الــــذي أقــــيم فــــي دبــــي فــــي شهــــر مــــايــــو 

الحالي.  

وحـضر املـنتدى مـا يـزيـد عـن 200 شـخصية بـارزة لـلبحث فـي الـتوجـهات الـرئـيسية الـسائـدة فـي 
مجال صفقات االندماج واالستحواذ في الشرق األوسط وشمال أفريقيا.  

نــاقــش تــوشــار فــي جــلسة الــنقاش الــعوامــل الــرئــيسية املحــركــة لــتطور أنشــطة الــدمــج واالســتحواذ 
فـــي ااملـــنطقة، محـــدداً إيـــاهـــا بـــالـــسعي لـــتنفيذ عـــمليات االنـــدمـــاج واالســـتحواذ املـــبتكرة والـــثوريـــة 
بـغرض سـد ثـغرات الـنمو الـعضوي املـنخفض، وبـتعزيـز مـوجـة عـمليات الـدمـج املـنبثقة مـن الـحاجـة 
لتحســــني األداء وزيــــادة الــــقيمة واالســــتفادة مــــنها بــــأكــــبر صــــورة مــــمكنة وإظــــهار الــــغرض مــــنها، 
وبـــاملـــساهـــمة فـــي دعـــم الشـــركـــات املـــتعثرة الـــتي أصـــبحت هـــدفـــاً لـــالســـتحواذ فـــي االقـــتصادات 
الــــضعيفة، بــــاإلضــــافــــة إلــــى تــــشابــــه تــــوقــــعات الــــبائــــع واملشــــتري بــــالنســــبة لــــلتقييم نــــظراً لــــلتقلبات 

االقتصادية. 

كـما وصـف تـوشـار قـطاعـات الخـدمـات املـصرفـية واملـالـية، والـرعـايـة الـصحية، والـتعليم، والـتجارة اإللـكترونـية، والخـدمـات الـلوجسـتية بـأنـها أرضـاً خـصبة لـصفقات االنـدمـاج واالسـتحواذ فـي مـنطقة الشـرق 
األوسط وشمال أفريقيا.  

ألقت مديرة املواطنة املؤسسية لدى الهالل للمشاريع عال الحاج حسني خطاباً تحدثت فيه عن مبادراتنا االستراتيجية 
التي تصب في مضمار املواطنة املؤسسية، وذلك في منتدى التأثير االجتماعي واملسؤولية االجتماعية للشركات في 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا لعام 2017، والذي أقيم في دبي في مايو املاضي.  

جمعت منصة هذا املنتدى في اجتماعه الرابع عشر وفوداً ممثلني من مؤسسات وحكومات ومنظمات غير حكومية من 
جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وركزت على موضوع العطاء املستدام. سلط املنتدى الضوء على مجاالت النمو 
املتاحة للبرامج الخيرية ومبادرات املسؤولية املؤسسية، وشددت على أهمية تبني أفضل املمارسات من أجل تعظيم 

القيمة واآلثار املستنبطة من مبادرات العطاء في منطقة تكمن ثقافة عمل الخير في قلبها.  

وفي خطابها بعنوان "مبادرات املؤسسية االجتماعية في الهالل للمشاريع: ربط النقاط املتفرقة إلحداث أثر أفضل"، 
استعرضت عال تطور محفظة شركتنا االجتماعية من مشاريع صغيرة متفرقة، أو "نقاط"، إلى نموذج متكامل 

وتشاركي "يصل بني النقاط ليرسم صورة متكاملة".  

تحدثت عال عن نموذج املواطنة املؤسسية املتبع لدى الهالل للمشاريع، واصفة إياه بكونه قائماً على الشراكات 
م  االستراتيجية، وإشراك أصحاب املصلحة، ومنهجية مهيكلة، وخلق قيمة مشتركة ألصحاب املصلحة كافة. وقد ُصمِّ

هذا النموذح لتمكني الشركة من خلق اآلثار اإليجابية على املدى الطويل في املجاالت الرئيسية الثالثة وهي ريادة 
األعمال وصالحية التوظيف، والفنون والثقافة، والبيئة.  

اختتمت عال حديثها بتذكير الحاضرين بالتأثير الجذري التي تستطيع الشركات أن تخلقه في مجتمعات الشرق 
األوسط ما إن عززت فهماً عميقاً الحتياجات املجتمع واتبعت منهجية استراتيجية لتنفيذ مبادرات املسؤولية املؤسسية.  

 منتدى التأثير االجتماعي و املسؤلية املؤسسية االجتماعية  في الشرق األوسط وشمال أفريقيا
الهالل للمشاريع تسلط الضوء على مبادرات املواطنة املؤسسية الخاصة بها في املنتدى 

غلفتينر 
ميناء كانافيرال يشارك في البرنامج التجريبي للمعالجة الباردة للبضائع العابرة (ترانزيت) 

 هـيدوصـوفـيا الشـرق األوسـط وشـمال إفـريـقيا كـانـت قـد اسـتثمرت فـي أوبـر الـصني وتحـمل اآلن أسـهم فـي ديـدي تـشوكـسينغ، وذلـك مـن بـعد االنـدمـاج بـني
أوبر الصني وديدي تشوكسينغ. الهالل للمشاريع هي مساهم في الشراكة العامة وشريك محدود في استثمارات هيدوصوفيا املشتركة.

جــمعت شــركــة ديــدي تــشوكــسينغ، وهــي األكــبر فــي ســوق مــشاركــة الــركــاب فــي الــصني، مــا يــزيــد عــن 5.5 مــليار دوالر 
أمـريـكي مـن املسـتثمريـن فـي جـولـتها الـتمويـلية فـي أبـريـل، مسجـلة أعـلى قـيمة تـمويـلية تجـمعها شـركـة لـلتكنولـوجـيا فـي 

الصني على اإلطالق.  

ويـقيمتها الـتي تـقدر ب50 مـليار دوالر أمـريـكي، تـعتبر هـذه الشـركـة ذات الخـمس الـسنوات، والـتي أدمـجت مـع شـركـة 
أوبـر الـصني الـعام املـاضـي، ثـانـي أكـبر شـركـة نـاشـئة للخـدمـات الـتكنولـوجـية مـملوكـة لـلقطاع الـخاص قـيمًة فـي الـعالـم، 

حيث تأتي بعد شركة أوبر تكنولوجيز إنك التي تحتل املركز األول والتي تقدر قيمتها ب68 مليار دوالر أمريكي.  

وفـي الـجولـة الـتمويـلية الـتي أجـريـت مـؤخـراً، اسـتثمرت شـركـة سـوفـت بـانـك الضخـمة املـختصة بخـدمـات االتـصاالت عـن 
بعد بمبلغ 5 مليارات دوالر أمريكي، في حني لم يتم اإلفصاح عن هوية املستثمرين اآلخرين.  

وتخـــــطط ديـــــدي تـــــشوكـــــسينغ لـــــتوســـــيع نـــــطاقـــــها الـــــعاملـــــي وزيـــــادة اســـــتثماراتـــــها فـــــي املـــــجاالت الـــــصاعـــــدة مـــــثل الـــــذكـــــاء 
االصــطناعــي وتــقنيات الــقيادة بــال ســائــق، وذلــك عــزمــاً مــنها عــلى رفــع مســتوى خــدمــات الــنقل الــتي تــقدمــها لــعمالئــها 

بتعزيز األنظمة املتطورة التي توظفها.  

وفـــي مـــارس، أطـــلقت الشـــركـــة بـــحثاً ومـــركـــز تـــطويـــر جـــديـــَديْـــن بـــاســـم ديـــدي البـــز، ويـــقع مـــقرهـــما فـــي مـــاونـــنت فـــيو فـــي 
كاليفورنا، حيث ستعمل من هذا املقر الجديد على تطوير تكنولوجيا القيادة الذكية.  

وقـد جـمعت ديـدي تـشوكـسينغ مـنذ 2012 أكـثر مـن 15 مـليار دوالر أمـريـكي حسـب مـا تـفيد مـؤسـسة غـولـدمـان سـاكـس غـلوبـال إنفسـتمنت ريـسيرتـش. وتـضم الئـحة داعـمي شـركـة ديـدي تـشوكـسينغ 100 
هيئة من بينهم شركة آبل وعلي بابا والصندوق السيادي الصيني املعروف بشركة الصني لالستثمار.  

تنزيل تنزيل

 التقرير السنوي
٢٠١٦  -٢٠١٧

ومضة كابيتال 
موقع compareit4me.com ومقره دبي يجمع 3.5 مليون دوالر أمريكي في جولة تمويلية مؤخرا 

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. 

  CNN Money :العالمتان التجاريتان لـ أوبر و ديدي. املصدر

نيراج أغرافال (على اليمني) في مقابلة في مؤتمر يوروموني اإلمارات 

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

 العدد العشرون: يونيو ٢٠١٧
  

األخبار التشغيلية
الهالل للمشاريع  -  غلفتينر

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.

الفعاليات

بيزنس هارفرد ريفيو بالعربية

رؤيتنا املؤسسية

الهالل للمشاريع هي شركة تابعة ومملوكة بالكامل ملجموعة الهالل

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

www.crescententerprises.com  I ce@crescent.ae 

CrescentEnterp@تابعونا على 

تقرير االستدامة
٢٠١٦ - ٢٠١٧

هيدوصوفيا الشرق األوسط وشمال إفريقيا 
ديدي تشوكسينغ تحصد مبلغاً قياسياً بقيمة 5.5 مليار دوالر أمريكي في جولة تمويلية في 

الصني وتسعى لتطبيق الذكاء االصطناعي وتكنولوجيا القيادة بال سائق 

حلقة نقاش في شركة الهالل للمشاريع تقدمها جمعية اإلمارات للحياة الفطرية-الصندوق العاملي للبيئة 
عالقة تغير املناخ بدولة اإلمارات والشركات العاملة بها 

غلفتينر شركة تابعة للهالل للمشاريع
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