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غلفتيینر- جاما للطيیراانن 
األخبار التشغيلية

غلفتينر تضاعف حجم حاوياتها إلى ثالثة أضعاف بحلول 2026 

رغـم التحـديـات الـعاملـية الـتي تـواجـه قـطاع املـوانئ والخـدمـات الـلوجسـتية الـعاملـية، واصـلت شـركـة غـلفتينر تحـطيم األرقـام الـقياسـية عـلى نـطاق واسـع وعـززت مـكانـتها كـواحـدة مـن الشـركـات الـرائـدة فـي تـقديـم 
الخـدمـات املـالحـية. وقـد حـققت الشـركـة نـمًوا إجـمالـيًا بنسـبة 4٪ فـي عـموم مـحفظة أعـمالـها الـعاملـية، مـع ارتـفاع بنسـبة 9٪ فـي أحـجام الـحاويـات فـي محـطتي خـورفـكان والـشارقـة، بـاإلضـافـة إلـى تـحقيقها 

رقًما قياسيًا خالل عام 2015 حيث قامت بمناولة عدد ضخم من الحاويات بلغ 19561 حاوية نمطية لسفينة واحدة.

وعـلى الـرغـم مـن أن نـجاح غـلفتينر يـرجـع بـدرجـة كـبيرة إلـى مـا تـنفذه الشـركـة مـن عـمليات حـالـيًا، بـما فـي ذلـك محـطة حـاويـات مـيناء خـورفـكان، ومحـطة حـاويـات الـشارقـة فـي مـيناء خـالـد، ومسـتودع الـحاويـات 
املحـلي فـي الـشارقـة، فـضالً عـن مـشاريـعها فـي الـعراق (أم قـصر)، واملـملكة الـعربـية الـسعوديـة (جـدة والـجبيل)، والـبرازيـل (ريـسيف)، والـواليـات املتحـدة األمـريـكية (كـانـافـيرال)، كـما يـرجـع هـذا األداء الـقوي 
للشـــــــركـــــــة إلـــــــى فـــــــاعـــــــلية الـــــــعقود الجـــــــديـــــــدة الـــــــتي 
أبــرمــتها؛ حــيث تــمكنت غــلفتينر- الــواليــات املتحــدة 
األمـــــريـــــكية خـــــالل عـــــام واحـــــد مـــــن عـــــملياتـــــها مـــــن 
تـــوســـيع نـــطاق أعـــمالـــها مـــن خـــالل إطـــالق خـــدمـــة 
أســــبوعــــية جــــديــــدة لــــنقل الــــبضائــــع "بــــلو ســــتريــــم 
سـيرفـيس" والـتي يـمكن مـن خـاللـها تـوفـير خـدمـة 
تـوصـيل املـنتجات بـني أمـريـكا الـشمالـية، وأمـريـكا 
الـــــوســـــطى وأوروبـــــا. تـــــشمل الخـــــدمـــــة أيـــــضاً نـــــقل 
الــــبضائــــع ســــريــــعة الــــتلف بــــني مــــختلف املــــناطــــق، 
بـما يـمكن واليـة فـلوريـدا مـن الـوصـول املـباشـر إلـى 

األسواق الجديدة للمرة األولى.

 وبعد عام من النجاحات، أعلنت غلفتينر عن
 عزمها على زيادة حجم أعمالها لثالثة أضعاف
 خالل العقد املقبل عبر القارات الخمس،
 وستواصل الشركة تحسني إنتاجها وكفاءتها
 وقدرتها على تشغيل سفن أكبر في منشآتها
 الحالية، وتوسيع عملياتها من خالل زيادة
 االستثمارات في البنية التحتية، وكذلك
 استكشاف املزيد من الفرص في مجاالت جديدة،
 فضال عن اضطالعها بعمليات اندماج واستحواذ
 .املحتملة

يــنصب تــركــيز غــلفتينر عــلى تــحقيق رؤيــتها الــرامــية إلــى أن تــصبح واحــدة مــن أكــبر ســت شــركــات لــتشغيل محــطات الــحاويــات فــي الــعالــم فــي غــضون 
السنوات العشرة (10) املقبلة، بحيث تكون لها بصمة عاملية عبر 5 قارات و35 محطة بحلول عام 2020 وتتمكن من مناولة 18 مليون حاوية نمطية.

الهالل للمشاريع هي شركة تابعة ومملوكة بالكامل ملجموعة الهالل
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رؤية الرئيس التنفيذي – رؤية حول ريادة األعمال - هارفارد بيزنس ريفيو

تفخـــــر شـــــركـــــة الهـــــالل لـــــلمشاريـــــع بـــــدعـــــم بـــــوابـــــة األعـــــمال 
الـــــعربـــــية الـــــرائـــــدة "االقـــــتصادي" فـــــي قـــــسم اإلدارة مـــــن 
خــالل اســتضافــة مــقاالت هــارفــارد بــيزنــس ريــفيو بــالــلغة 

العربية ألول مرة.

وســـوف يـــمثل ذلـــك مـــصدراً يـــمكن املـــسؤولـــني الـــتنفيذيـــني 
مــــــــن الــــــــوصــــــــول إلــــــــى املــــــــعلومــــــــات فــــــــي مــــــــجال األعــــــــمال 
واملـــجاالت ذات الـــصلة واملـــوضـــوعـــات املـــتعلقة بـــالـــقضايـــا 
املحـلية واإلقـليمية والـتي قـد ال يـتم مـناقشـتها فـي أي مـن 
املــــنشورات الــــغربــــية الــــبارزة. وتهــــدف الهــــالل لــــلمشاريــــع 
مــــــن خــــــالل هــــــذه الشــــــراكــــــة إلــــــى ســــــد هــــــذه الــــــفجوة فــــــي 
املــعلومــات عــن طــريــق مجــلة مــرمــوقــة مــثل هــارفــرد بــزنــس 

ريفيو.

يــتم نشــر مــقال جــديــد مــن مــقاالت هــارفــرد بــزنــس ريــفيو 
شهــــريــــاً عــــلى مــــوقــــع االقــــتصادي، يــــمكن االطــــالع عــــلى 
أحــدث مــقال "هــذه الــدالالت تــشير إلــى أنــك ربــما تــكون 

زميالً ساماً" .هنا

يــــمنح االقــــتصادي أيــــضاً لــــقرائــــه فــــرصــــة املــــشاركــــة فــــي 
الرسالة اإلخبارية التي يصدرها شهرياً والتي تسلط الضوء على أحدث األخبار واملقاالت. للمشاركة في الرسالة اإلخبارية أنقر هنا.
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مجلة هارفارد بيزنس ريفيو بالعربية 
هذه الدالالت تشير إلى أنك ربّما تكون زميالً ساّماً

هيدوصوفيا الشرق األوسط - تي في إم كابيتال هيلثكير بارتنرز- سامينا 
استثمارات األسهم الخاصة

"جاما للطيران تزيد خدمات تدريب طاقم الطيارين لديها" 

في هــذا الــقطاع الــذي يــعد الــتمسك فــيه بــالــقواعــد والــنظم والــعمل الــدائــم عــلى تــوســيع نــطاق املــعرفــة واملــهارات أمــرًا حــتميًا والزمًـــا ال 
ســيما عــندمــا يــتعلق األمــر بــشؤون الســالمــة، يــأتــي تــدريــب الــطياريــن فــي صــدارة اهــتمام الــعديــد مــن شــركــات الــطيران الــخاص. وقــد 
أقــرت جــامــا لــلطيران هــذا املــبدأ لــيكون بــمثابــة فــرصــة مــثالــية لــتلبية هــذه الــحاجــة مــن خــالل إطــالق مــنصة تــدريــب ســيتم اســتخدامــها 
لـتدريـب طـياريـها املسجـلني رسـميًا فـي جـدول الـطياريـن وعـددهـم 450 طـياراً، وفـي مـطلع هـذا الـعام وقـعت جـامـا اتـفاقـية شـراكـة مـع 

سـي إيـه أي، ثـانـي أكـبر مـؤسـسة لـبرامـج تـدريـب الـطيران الـتجاري عـلى مسـتوى الـعالـم، مـن أجـل تـلبية مـتطلبات الـتدريـب املـفروضـة 
من الوكالة األوروبية لسالمة الطيران والتي دخلت حيز النفاذ في يونيو عام 2015. 

وفـي إطـار حـرصـها عـلى اسـتيفاء شـروط ومـتطلبات هـيئة الـطيران املـدنـي، قـامـت جـامـا لـلطيران بـإنـشاء مـؤسـسة الـتدريـب الـخاصـة بـها واملـعترف بـها مـن قـبل الـهيئة، وكجـزء مـن بـنود شـراكـتها سـتقوم بـتقديـم 
تدريبات للطيارين على ما يصل إلى 30 طائرة مختلفة ويدعم هذا االتفاق إتاحة املزيد من الوقت للتدريب على جهاز محاكاة الطيران.

تــعد الهــالل لــالســتثمارات الــقطاع املــختص بــتملك األســهم الــخاصــة وغــيرهــا مــن االســتثمارات االســتراتــيجية األخــرى ملجــموعــة الهــالل لــلمشاريــع. وفــي إطــار رؤيــتها 
طـويـلة األجـل، تـوجـه الهـالل لـالسـتثمارات اسـتراتـيجيتها نـحو الـحفاظ عـلى اتـزان مـحفظتها االسـتثماريـة مـن فـئة األصـول الـبديـلة، بـما فـي ذلـك األسـهم الـخاصـة ورأس 

املال االستثماري وغيرها من االستثمارات املهيكلة.

بـعد تـقييم مـتعمق ومـدروس لـلعديـد مـن الـفرص املـتاحـة فـي مـجال الـتكنولـوجـيا، قـامـت الهـالل لـلمشاريـع بـإنـشاء هـيدوصـوفـيا الشـرق األوسـط عـام 2015، إلـى جـانـب 
شـركـة هـيدوصـوفـيا الـتي يـقع مـقرهـا فـي املـملكة املتحـدة وتـقدم املـشورة لسـبع مـن أكـبر عشـرة شـركـات خـاصـة تـعمل فـي مـجال االنـترنـت، وهـيدوصـوفـيا الشـرق األوسـط هـي مـنصة اسـتثمار مشـترك تـقدم ملجـموعـة 
شـركـائـها، الـتي تـتألـف مـن الشـركـات الـعائـلية واملـؤسـسات االسـتثماريـة واألفـراد مـن أصـحاب الـثروات الـكبيرة فـي مـنطقة الشـرق األوسـط، فـرصـة املـشاركـة فـي جـوالت الـتمويـل األكـثر تـنافـسية فـي أفـضل الشـركـات 
الـعامـلة فـي مـجال الـتكنولـوجـيا عـلى مسـتوى الـعالـم. تسـتهدف املـنصة عـمليات االسـتثمار فـي الشـركـات الـتي لـديـها سجـل قـوي، والـتي تـم الحـد مـن مـخاطـر االسـتثمار فـيها مـن خـالل عـدد مـن جـوالت الـتمويـل املـدعـومـة 
بـصناديـق رأس املـال املـخاطـر املـرمـوقـة، مـع وجـود مـعايـير تـقييم واضـحة ورؤيـة جـيدة حـول حـاالت الـسيولـة املـحتملة. وتـتمثل االسـتراتـيجية األسـاسـية لـلمنصة فـي اسـتهداف االسـتثمارات الـتي ال تـحبس رأس املـال 
الـخاص بـاملسـتثمر بـل تـعمل عـلى تـشغيله فـي اسـتثمارات قـصيرة وطـويـلة األجـل وتـربـط رأس املـال لـفترات تـتراوح مـن سـنة إلـى ثـالث سـنوات. وبـاإلضـافـة إلـى تـحقيق عـوائـد عـالـية عـلى مـدى فـترات قـصيرة ومـتوسـطة، 
فــإن هــيدوصــوفــيا الشــرق األوســط تــعتبر قــناة قــويــة تــربــط بــني الــنظم الــبيئية الــتي تســتخدم الــتكنولــوجــيا الحــديــثة (مــثل وادي الــسيليكون) وعــمليات االبــتكار املــتنامــية فــي مــنطقة الشــرق األوســط وشــمال أفــريــقيا. عــلى 
مـدار الـعام املـاضـي، اسـتضافـت هـيدوصـوفـيا الشـرق األوسـط املـؤسسـني وأعـضاء اإلدارة الـعليا لـكبرى شـركـات الـتكنولـوجـيا مـثل عـلي بـابـا، اوبـر، زوك دوك، جـوبـون وغـيرهـا مـن الشـركـات، فـي املـنطقة مـن أجـل تـمكني 

املشاركة الفعالة في أسواق منطقة الشرق األوسط من قبل هذه الشركات العاملية الرائدة في مجال التكنولوجيا إلى جانب دعم ورعاية عملية إيجاد املعرفة.

فـي أعـقاب إجـراء عـدد مـن عـمليات الـتقييم، نـفذت هـيدوصـوفـيا الشـرق األوسـط أول اسـتثمار لـها فـي أكـتوبـر 2015 فـي أوبـر الـصني، وهـي شـركـة تـابـعة ألوبـر الـعاملـية، وهـي شـركـة الـتكنولـوجـيا الـخاصـة األعـلى قـيمة 
على مستوى العالم والتي تمثل حلقة للربط بني الراكبني والسائقني بصورة فورية عبر منصة تكنولوجية.

تـلعب شـركـة الهـالل لـالسـتثمارات دوراً فـاعـالً فـي مـراجـعة الـفرص الجـديـدة، والشـراكـات االسـتراتـيجية واملـشاريـع املشـتركـة فـي مـنطقة الشـرق األوسـط وشـمال أفـريـقيا، وأفـريـقيا جـنوب الصحـراء، ودول آسـيا الـنامـية، 
في قطاعات جديدة بما في ذلك السلع االستهالكية والطاقة املتجددة والتكنولوجيا.

سامينا اليمستون القابضة
"سيراميك رأس الخيمة تعلن عن تحقيق نمو مالي خالل العام" 

ثـمة نـظريـة غـريـبة تـقول إن الـرجـال فـي مـرحـلة مـنتصف الـعمر قـد يـعاودهـم الـحنني إلـى آخـر مـرة شـعروا فـيها أنـهم 
محــل إعــجاب اآلخــريــن، فــيأخــذهــم الــحنني إلــى الــعودة إلــى مــالبــسهم الــتي كــانــوا يــرتــدونــها، وقــصة الــشعر الــتي 
زيـنت رؤوسـهم، واملـوسـيقى الـتي كـانـوا يسـتمعون إلـيها وقـتها. ويـلجأ الـكثيرون فـي ظـل عـدم مـواكـبتهم التـجاهـات 
املـوضـة الحـديـثة إلـى الـتمسك بـالـشكل الـذي ظهـروا عـليه فـي أفـضل أوقـاتـهم، ولـهم كـل الـحق فـي ذلـك فـليس فـيه مـا 

يعيبهم إن شئنا الصدق.

لـكن إذا طـبقنا هـذه الـنظريـة عـلى الشـركـات الـتي تـمر بـمرحـلة مـنتصف الـعمر نجـد أن عـواقـب هـذا الـحنني قـد تـكون 
أشـد فـداحـة مـما هـي عـليه مـع األفـراد فـي هـذه املـرحـلة. فـحتى أنـجح األسـماء الـعاملـية قـد تـظل مـحصورة فـي دائـرة 
أنــــماط الــــتفكير الــــقديــــمة رغــــم وصــــولــــها إلــــى قــــمة هــــرم اإلبــــداع وريــــادة األعــــمال. فــــقد تــــظل هــــذه الشــــركــــات عــــلى 
اعـــتقادهـــا بـــأنـــها تـــتمتع بـــالســـبق فـــي مـــجالـــها حـــتى تـــحني لحـــظة الـــسقوط، وهـــي حـــالـــة تـــنطبق حـــالـــياً عـــلى مـــنطقة 
الخــليج حــيث ظــلت مجــموعــة مــن الــقطاعــات الــتقليديــة املــعرضــة لــالنــهيار حــالــياً فــي قــبضة املــؤســسات نــفسها مــنذ 

سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين وحتى وقتنا هذا.          

فـما الحـل إذاً لهـذه املـعضلة املـؤسـسية؟ وكـيف يـمكن للشـركـات املـتوسـطة والـكبيرة – بـما فـي ذلـك الشـركـات الـعائـلية 
والشــركــات الــتي تــحتل مــوقــع الــريــادة فــي الــسوق حــالــياً- االحــتفاظ بــريــادتــها الــقديــمة أو إحــياء هــذه الــريــادة مــن 

جديد؟

وال يـسعنا هـنا الـظن أن اإلجـابـة تـمكن فـي الـتغييرات الـشكلية أو مـحاولـة اسـتلهام قـصص نـجاح بـعض الشـركـات 
غـير الـتقليديـة، بـل أن الشـركـة الجـديـدة الـتي سـتتمكن مـن تـحقيق نـجاح بـاهـر مـماثـالً ملـا حـققته فيسـبوك مـن غـير املـرجـح أن تـمر بـنفس تجـربـة فيسـبوك ورحـلة تـطورهـا، فـالشـركـات األكـثر نـضجاً هـي الـتي ال 
تـركـن إلـى تـقليد اآلخـريـن وإنـما يـكفيها االسـتعانـة بـقواعـد مـعدودة ال يـتغير بـريـقها بـمرور الـزمـن لـتحتفظ بـميزتـها الـتنافـسية وهـي الـظاهـرة الـتي يـمكن أن يـطلق عـليها بـعضهم “سـباق الـحفاظ عـلى شـباب 

املؤسسة”.

1-       اللعب على مواطن القوة

سـؤالـي هـنا هـو كـيف اسـتطاعـت شـركـة أبـل اسـتعادة سـمعتها بـوصـفها إحـدى الشـركـات الـتي اقـترن اسـمها بـاالبـتكار واإلبـداع فـي الـعالـم؟ والـجواب هـو أن الشـركـة اسـتطاعـت أن تـتميز فـي اتـجاه يـدعـمه 
الناس وهو: التصميم األنيق والبديهي. فالطريق إلى اإلبداع الدائم يبدأ غالباً من امتالك مخزون قوي من املهارات واملعلومات والخبرات.

وريـادة األعـمال ال تـساوي شـيئاً إذا لـم تـقترن بـالـتنفيذ عـلى أرض الـواقـع. لـذلـك نجـد أن نـقطة الـقوة الـفائـقة الـتي تـعطي أفـضلية لـعدد كـبير مـن الشـركـات الـعريـقة عـلى صـغار املـنافسـني هـي قـدرتـها املـؤكـدة 
عــلى الــبناء عــلى فــكرة جــيدة أو ابــتكار واعــد مــن خــالل إخــراج مــنتج مــوثــوق فــيه وتــسويــقه بــفاعــلية وتــوزيــعه بــكفاءة. كــما أن الشــركــات الــعريــقة تــتميز عــمومــاً بــجاهــزيــتها الســتغالل قــوة الــبيانــات الضخــمة فــي 

توجيه عملية االبتكار وقياس فرضياتها الفنية والتجارية قبل طرحها في السوق.

2-       العمل مع الشركاء أصحاب القدرات العالية

أحـد أعـظم املـزايـا الـتي تـمتلكها الشـركـات الـعريـقة هـي أسـهمها الـتي تكتسـبها فـي الـسوق بسـبب اسـمها الـتجاري، فهـذا يـعني مـن ضـمن مـا يـعنيه زيـادة مسـتوى انـفتاح الشـركـات األخـرى عـليها وتـعاونـها 
معها مقارنة بالجهات األقل شهرة في مجال البحث والتطوير وذلك ألسباب فنية وتسويقية أيضاً.

فـعلى سـبيل املـثال كـشفت كـول واي املـصنعة ملـعدات ريـاضـة الـجولـف عـن آخـر ابـتكاراتـها فـي يـنايـر 2016. ولـم يـكن فـي ذلـك أي غـرابـة سـوى أن الشـريـك الـفني لـلمؤسـسة فـي تـطويـر املـضرب XR16 لـم تـكن 
شـركـة مـن الشـركـات الـريـاضـية بـل كـانـت شـركـة بـويـنج عـمالق الـنقل الـجوي الـتي سـاهـم مـهندسـوهـا – الـذيـن اعـتادوا الـعمل فـي املـطارات ومـمراتـها ال فـي مـالعـب الـجولـف وحـفرهـا- فـي تـطويـر الـديـنامـيكيات 

الهوائية لرأس املضرب.

ومـن األمـثلة املـشابـهة فـي هـذا اإلطـار مـا شهـده أسـبوع االبـتكار الـوطـني الـعام املـاضـي مـن تـعاون بـني أرامـكس اإلمـاراتـية وإنـبوسـت (أكـبر شـبكة خـزائـن طـرود فـي الـعالـم) فـي تـركـيب خـزانـات طـرود مـميكنة 
ذاتية الخدمة في أنحاء دبي مما يوفر على املتعاملني الكثير من العناء خالل تلقي طرود التجارة اإللكترونية وغيرها من الطرود.

3-       السعي إلى خلق تصورات جديدة ومختلفة

يـمكن لجـميع املـؤسـسات، والسـيما تـلك الـتي تشهـد زيـادة فـي مسـتوى نـضجها، االسـتفادة مـن وجـود أصـوات جـديـدة ومـتنوعـة فـي مجـلس اإلدارة وفـريـق اإلدارة. ويـجب أن يـكون لـلسيدات والشـباب نـصيب 
مـن هـذه األصـوات، إذ إنـهم فـي الـغالـب أكـثر مـجاراة لـلتقنيات الـناشـئة وتـوجـهات املسـتهلكني، وخـصوصـاً فـي ظـل الـسمات الـديـموغـرافـية الـتي تـتمتع بـها مـنطقة مـثل مـنطقة مجـلس الـتعاون الخـليجي حـيث 

يبلغ متوسط األعمار 27 عاماً، وهو ما يبرهن على أن الخطوة التي اتخذتها حكومتنا الشهر املاضي بتعيني وزير للدولة لشؤون الشباب وإنشاء املجلس الوطني للشباب جاءت في وقتها تماماً.

ومـن املـهم أن يـشعر املـوظـفون الشـباب والجـدد بـأن اقـتراحـهم أفـكار جـديـدة لـيس محـل قـبول فحسـب، وإنـما هـو محـل تـشجيع كـبير أيـضاً. وقـد يـكون ذلـك فـي غـايـة الـسهولـة والـبساطـة فـي الشـركـات الـناشـئة 
الـتي تـضم أقـل مـن خـمسة أفـراد لـكن الشـركـات املـتوسـطة والـكبرى الـتي تـضم مـئات أو آالف املـوظـفني سـتحتاج إن أرادت الخـروج بـالـنتيجة نـفسها إلـى وضـع سـياسـات مـخصوصـة وانـتهاج ثـقافـة إداريـة 

معتمدة على أعلى مستوى تُفضي إلى تحقيق ريادة األعمال وتكافئ عليها.

كـما يـمكن للشـركـة أن تـسهم فـي دفـع االبـتكار إذا وضـعت لـنفسها رسـالـة قـائـمة عـلى غـرض راسـخ تـذكّـــر دائـماً املـواهـب الـواعـدة والشـركـاء املـنتظريـن بـالسـبب وراء أهـمية مـا يـفعلونـه لـلناس ولـكوكـب األرض. 
وترجح األبحاث أن هذا هو ما ينتظره جيل األلفية من الباحثني عن عمل بشدة من أصحاب العمل املحتملني والشركات التي يحتمل شراؤهم لبضائعها وخدماتها.

4-       العثور على البيئة املناسبة

فـي يـنايـر مـن هـذا الـعام أعـلنت شـركـة جـنرال إلـكتريـك أنـها تـعمل عـلى نـقل مـقرهـا الـعاملـي إلـى بـوسـطن. فـلماذا اخـتارت هـذا املـوقـع؟ تـجيب الشـركـة عـن هـذا الـسؤال وتـقول إنـها أرادت أن تحجـز لـنفسها مـكانـاً 
وســط 55 كــلية وجــامــعة مــنها جــامــعة هــارفــارد وجــامــعة إم آي تــي والــجامــعة الــشمالــية الشــرقــية. وتــبني مــديــنة بــوســطن وواليــة مــاســاتــشوســتش مــركــزاً جــديــداً لــإلبــداع يــمكن مــن خــاللــه ملــوظــفي شــركــة جــنرال 

إلكتريك التعاون مع الباحثني املحليني.

وهـكذا، فـإن مـفتاح نـجاح أي نـظام لـالبـتكار يـتمثل فـي هـذا الـتضافـر بـني الـقطاع الـعام والـخاص واألكـاديـمي. لهـذا كـان ملـركـز الـشارقـة الجـديـد لـريـادة األعـمال بـالـجامـعة األمـريـكية بـالـشارقـة واملـعروف بـاسـم 
شــراع مــيزة تــنافــسية كــبرى وهــي حــق الــدخــول إلــى املــديــنة الــجامــعية فــي الــشارقــة بــمؤســساتــها الــتعليمية الــبالــغ عــددهــا 15 مــؤســسة والــطالب الــذيــن عــلى قــوتــها الــبالــغ عــددهــم 20000 طــالــب مــن مــختلف 

املشارب وقطاعاتها املحلية والعامة والخاصة.

وبـاملـقارنـة بـالشـركـات الـصغيرة تـمتلك الشـركـات الـعريـقة عـمومـاً أفـضلية تـمكنها مـن وضـع نـفسها فـي قـلب هـذا الـنوع مـن الـبيئات واملـساهـمة فـي صـياغـة شـكل هـذه الـبيئات بـطرق مـفيدة، لـكنها تـحتاج إلـى 
االعتراف أوالً بأن األفكار الجديدة العظيمة قد تأتي من عقل شخص خارج الشركة ولذلك ستكون مهمتك جذب أصحاب هذه األفكار (وإبداعهم) إلى شركتك.

وهـذه هـي الـحكمة الـسائـدة فـي قـطاع الـتقنية؛ حـيث أنـشأت مـايـكروسـوفـت شـبكة دولـية مـن مـراكـز اإلبـداع املـتطورة ذات األسـماء الـتجاريـة املـرمـوقـة بـالـتعاون مـع الـحكومـة واملـؤسـسات الـتعليمية وشـركـات 
القطاع الخاص. وهناك ما يزيد عن 100 من هذه املراكز في الهند وحدها تربط بني الشركة والطالب ورواد األعمال والشركات الناشئة وتساعدهم على تطوير مهاراتهم وأفكارهم.

 5 االستثمار في األفراد

عـندمـا تـقرأ فـي املسـتقبل عـن شـراء شـركـة نـاشـئة مـجهولـة فـي مـجال الـتقنية بـقيمة مـبالـغ فـيها، فـعليك أن تـفكر فـي السـبب الـحقيقي وراء عـملية الشـراء، وهـو بـالـطبع لـيس مـنتج الشـركـة وال الـتقنية الـداخـلة 
فــيه، وإنــما هــو تــزايــد اهــتمام مــن الشــركــات الــتي تــقوم بــعمليات الشــراء بــاملــواهــب الــهندســية الــتي تــقف خــلف هــذه املــنتجات عــلى نــحو يــفوق اهــتمامــها املــوجــه إلــى الــتقنية نــفسها. فــالشــركــات تــعتقد أن هــذه 

املواهب قد تساعد في دعم طموحاتها في مجال ريادة األعمال ولذلك فهي مستعدة لدفع أعلى سعر للحصول على هذه املواهب.

وتــعلم هــذه الشــركــات أن رأس املــال البشــري هــو الــقوة املحــركــة لــالبــتكار أكــثر مــن أي عــامــل آخــر. ولهــذا يــجب أن نــنظر إلــى الــتعليم فــي مــنطقة الشــرق األوســط وشــمال أفــريــقيا، حــيث تــقترن بــطالــة الشــباب 
بــنقص مخــزونــهم مــن املــهارات، عــلى أنــه اســتثمار اقــتصادي بــقدر مــا هــو اســتثمار اجــتماعــي أيــضاً. وتهــتم أغــلب الشــركــات الــعريــقة بــاملــشاركــة فــي هــذا االســتثمار واملــساعــدة فــي بــناء قــوة عــامــلة تــناســب 
احـتياجـات أصـحاب الـعمل الـحالـية واملـتصاعـدة. كـما إن للمشـروعـات االجـتماعـية اإلبـداعـية مـثل مـؤسـسة الـتعليم مـن أجـل الـتوظـيف الـتي تـوفـر للشـباب تـدريـباً مـناسـباً لـلوظـائـف وتـربـطهم بـأصـحاب الـعمل، 

أثراً بالغ األهمية.

ويـقال عـادةً إن الـفلسفة الـكالسـيكية للشـركـات الـناشـئة مـثل الفيسـبوك هـي “الـنمو بسـرعـة وكسـر الـحواجـز”، لـكن هـذه املـقولـة عـلى بـريـقها األخـاذ ليسـت الـطريـق الـوحـيد لـلدخـول إلـى عـالـم األعـمال، إذ أن بـناء 
مـؤسـسات أكـثر عـراقـة يسـتلزم أن يـكون الهـدف هـو دعـم ثـقافـة ريـادة األعـمال مـتوافـقة مـع وضـع الشـركـة الـحالـي، لـكنها تـسمح فـي الـوقـت نـفسه للشـركـة بـالـتطور فـي االتـجاه الـذي يـبتغيه مـؤسـسوهـا. وبـعبارة 

أخرى، ينبغي للشركات مع تقدمها في العمر أن تحتفظ بشبابها من جهة املضمون.

كما هو منشور على موقع االقتصادي  فبراير 4

تجنب أزمة منتصف العمر للمؤسسات

"أنماط جديدة وتصورات إلطالق شرارة اإلبداع"

تــواصــل جــامــا لــلطيران (جــامــا) حــملتها لــلترويــج لــلشارقــة بــاعــتبارهــا واحــدة مــن الــوجــهات 
الـرائـدة الـتي تـقصدهـا رحـالت الـطيران الـخاص، حـيث أعـلنت مـؤخـراً عـن حـصولـها عـلى 
مــوافــقة لــتوســعة نــطاق عــمليات الــقاعــدة الــثابــتة وذلــك مــن أجــل اســتيعاب طــلبات الــعمالء 
املــــتزايــــدة وكــــذلــــك تــــعزيــــز مــــركــــزهــــا فــــي الــــسوق مــــن خــــالل الــــوصــــول إلــــى 7% مــــن حجــــم 

األعمال في السوق بحلول عام 2024.

كــشف بــحث أجــرتــه جــامــا أنــه يــوجــد حــالــيًا 95 طــائــرة مــن طــائــرات رجــال األعــمال مــقرهــا 
فـي اإلمـارات الـعربـية املتحـدة، تـمثل حـوالـي 17٪ مـن أسـطول طـائـرات رجـال األعـمال فـي 
املـــــنطقة، مـــــا يـــــمثل زيـــــادة فـــــي الـــــطلب وصـــــلت إلـــــى 26% مـــــن عـــــمليات تســـــليم شـــــحنات 
طـــــائـــــرات رجـــــال األعـــــمال إلـــــى املـــــنطقة فـــــي الـــــفترة مـــــن 2010 حـــــتى 2014. وقـــــد أكـــــدت 
دراســـات تحـــليلية أخـــرى أنـــه مـــن املـــتوقـــع أن يـــتم تســـليم 410 طـــائـــرة مـــن طـــائـــرات رجـــال 
األعـــمال خـــالل الـــسنوات العشـــرة املـــقبلة، األمـــر الـــذي يـــشير إلـــى تـــزايـــد اإلقـــبال وتـــنامـــي 

معدالت الطلب على الطيران الخاص في املنطقة.

مــع بــيان هــذه الــتقديــرات واألرقــام الــباعــثة عــلى الــتفاؤل، لــيس غــريــبًا أن تــعكف جــامــا بــشكل مــتواصــل عــلى تــطويــر خــدمــات الــطيران فــي الــشارقــة، حــيث بــدأت أعــمالــها مــنذ عــام 2006. وفــي الــعام 2015 
حـصلت الشـركـة عـلى مـساحـة إضـافـية لـلطائـرات، ثـم أبـرمـت اتـفاقـية لـتتولـى بـموجـبها تـوفـير فـرق عـمل مـتخصصة فـي أعـمال الـصيانـة واإلصـالح والـتشغيل، ومـع حـصولـها عـلى املـوافـقة الـرسـمية تسـتطيع 

اآلن تطوير حظيرة طائرات جديدة كليًا.

فـضاًل عـن الـتحسينات الـجاريـة فـي حـظيرة الـطائـرات، فـقد ركـزت جـامـا اهـتمامـها عـلى تـلبية احـتياجـات أصـحاب املـصلحة، فـفي الـعام املـاضـي اسـتطاعـت أن تـقدم لـعمالئـها تـخفيًضا بنسـبة 20% عـلى 
تكلفة خدمات املناولة نتيجة لعملية الدمج العكسي مع "هانغر8".

جاما للطيران العامة املحدودة هي إحدى شركات الهالل للمشاريع.

الفعاليات والتقارير

لجنة أممية رفيعة املستوى لتمويل املساعدات اإلنسانية 

"مناقشة اتساع الفجوة في مجال تمويل املساعدات اإلنسانية"

قــبيل أســبوع حــافــل بــاملــناقــشات حــول الــقضايــا الــعاملــية األكــثر إلــحاحًــــا خــالل املــنتدى االقــتصادي الــعاملــي فــي دافــوس، اســتضافــت إمــارة دبــي حــدثًــا بــارزًا 
آخـر بـمشاركـة لـجنة رفـيعة املسـتوى تـابـعة شـكلها األمـني الـعام لـألمـم املتحـدة بـشأن تـمويـل املـساعـدات اإلنـسانـية بهـدف مـناقـشة ودراسـة األزمـة املـتنامـية فـي 

تمويل املساعدات اإلنسانية ووضع حلول ملموسة وقابلة للتنفيذ لعالج الفجوة التي تزداد اتساًعا بني التمويل املتاح واحتياجات املساعدات اإلنسانية.
وقـد كـان بـدر جـعفر، بـوصـفه أحـد أعـضاء الـلجنة األمـمية رفـيعة املسـتوى، مـن بـني املـساهـمني فـي إيـجاد حـلول جـديـدة وتـعاونـية لـلجوانـب الـثالثـة الـتي تـعيق 
قـدرة مـنظومـة األعـمال الـخيريـة واإلنـسانـية عـلى االزدهـار. وتـشمل تـلك الحـلول: تـقليص الـحاجـة إلـى املـساعـدات اإلنـسانـية وتـعميق وتـوسـيع االسـتجابـات، 

وتحسني سبل توصيل املساعدات اإلنسانية إلى الشرائح املستهدفة من خالل زيادة التعاون وزيادة الكفاءة بني جميع األطراف املعنية.

هـذا وتـعزى املـساهـمات فـي اتـساع الـفجوة إلـى عـدة أسـباب، أولـها الـطبيعة املـتغيرة ملـا يـعتبر أزمـة إنـسانـية، والـتي تـنقسم الـيوم بـالـتساوي مـا بـني الـكوارث 
الـطبيعية ومـواقـف مـن الـصراعـات البشـريـة. ووفـًقا لـلتقاريـر فـإن مـا يـقرب مـن 80٪ مـن االحـتياجـات اإلنـسانـية نـاجـمة عـن هـذا السـبب األخـير، والـذي يـتطلب 
نــوعًـــا جــديــًدا مــن الــدعــم أكــثر مــما قــد يــتطلبه عــالج آثــار األعــاصــير. ثــّمة عــامــل مــميز آخــر هــو أن العجــز بــني الــقطاع الــخاص الــرئــيسي وأصــحاب املــصلحة 
اإلنــسانــية نــاتــج عــن انــعدام الــثقة والــشفافــية فــي الــوجــهة الــتي يــتم تــوجــيه الــدعــم املــالــي إلــيها. وأخــيرًا، فــهناك غــالــبًا افــتقار لــلوضــوح بــشأن أيــن وكــيف يــتم 

التبرع باألموال أو الشراكة مع املنظمات، مما يؤدى إلى ضياع لفرص الدعم.

لــلقطاع الــخاص دور مــهم فــي تــحقيق تــقدم فــي هــذا الــصدد والــتغلب عــلى كــل مــن الــعقبات املــذكــورة وتــحقيق األهــداف اإلنــمائــية لــألمــم املتحــدة. تُــسهم زيــادة 
تـبادل املـعلومـات والـتعاون بـني الشـركـات وحـكومـاتـها فـي تـقديـم الـتوجـيه األفـضل حـول سـبل املـساهـمة، واملـناطـق األكـثر احـتياجًــــا. ومـن املـهم أيـًضا إعـادة بـناء 

الـثقة بـني أصـحاب املـصلحة الـرئـيسيني خـصوصًـــــــــا عـندمـا يـتعلق األمـر بـالـتمويـل، وكـذا إزالـة الـشكوك والـقيود غـير الـضروريـة، وتـخصيص الـتبرعـات. ومـن أكـثر الحـلول مـالءمـة ملـعالـجة حـالـة عـدم الـفهم عـندمـا 
يـتعلق األمـر بـكيف وملـن يـتم تـوجـيه املـساهـمة، إنـشاء مـركـز عـاملـي يـسمح للشـركـات بـاملـشاركـة فـي الـنظام الـبيئي اإلنـسانـي حـيث يـمكن لـها أن تُـسهم بـمنتجاتـها وخـدمـاتـها وشـبكاتـها وإمـكانـاتـها بـدالً مـن 
املال. وباإلضافة إلى ذلك، فإن دراسات الحالة ذات املصداقية والتي تبنّي أن اآلثار السلبية على الشركات بسبب عدم االستقرار واألزمات في مقابل فوائد االستثمار التي قد تجنيها تلك الشركات في 

ظل مجتمعات مرنة، سوف تشجع الشركات على تغيير نمط تفكيرها.

فــي خــتام الــندوة، أصــدرت الــلجنة رفــيعة املســتوى املــعنية بــمجال تــمويــل املــساعــدات اإلنــسانــية تــقريــرًا بــعنوان: "ذو أهــمية كــبرى ال تــحتمل الفشــل"، يحــدد كــل التحــديــات الــرئــيسية والحــلول لهــذه الــفجوة 
املــتنامــية بــني األعــداد املــتزايــدة لــلمحتاجــني إلــى املــساعــدة وبــني املــوارد غــير الــكافــية لــتقديــم اإلغــاثــة. وســوف يُســتخدم هــذا الــتقريــر فــي تــطويــر رؤيــة األمــني الــعام لــألمــم املتحــدة بــان كــي مــون لجــدول أعــمال 
الخـدمـات اإلنـسانـية املسـتقبلية، وسـوف يـتم اسـتعراض الـتقريـر خـالل قـمة الـصحة الـعاملـية الـتي سـتعقد فـي اسـطنبول، تـركـيا فـي وقـت الحـق مـن هـذا الـعام، لـضمان أن تـكون زاويـة الـتنمية مـتكامـلة مـع 

مجال العمل اإلنساني في املستقبل.

لتحميل تقرير "ذو أهمية كبرى ال تحتمل الفشل" انقر هنا

الهالل للمشاريع تطرح منظور القطاع الخاص

"مشاركة نيراج أغراوال، وتوشار سينغفي في ملتقى "سوبر ريترن" الشرق األوسط"

لــلسنة الــثالــثة عــلى الــتوالــي، يــشارك املــديــر الــتنفيذي لشــركــة الهــالل لــلمشاريــع، نــيراج أغــراوال، ونــائــب الــرئــيس لــلتطويــر املــؤســسي واالســتثمارات، تــوشــار ســينغفي، فــي مــلتقى "ســوبــر ريــترن" الشــرق 
األوسط، وهو أكبر ملتقى لألسهم الخاصة في منطقة الشرق األوسط، استناًدا إلى شبكة عاملية من الشراكات املحدودة وعمالقة الصناعة الدوليني.

وبـصفته عـضًوا فـي نـدوة "فـهم أفـضل للشـركـات الـعائـلية"، تحـدث نـيراج عـن أن الـعمل مـع الشـركـات الـعائـلية مـن شـأنـه أن يُـعيد بـناء الـثقة وأن يـزيـد مـن رأس املـال فـي حـال لـم تـكن الـعديـد مـن الشـراكـات 
املحـدودة ذات تـوجـه نـحو مـخاطـرة تـمويـالت شـراكـة الـحوض األعـمى. وأوضـح نـيراج أن هـذا املـوضـوع عـلى قـدر كـبير مـن األهـمية نـظرًا ألن أصـوالً بـقيمة 
تـريـليون دوالر سـيتم تسـليمها إلـى الـجيل الـثالـث فـي الشـركـات الـعائـلية فـي املـنطقة خـالل الخـمسة إلـى العشـرة أعـوام املـقبلة. ومـن املـهم أيـًضا أن نـأخـذ 
فـي الحسـبان أنـه فـي بـيئة األعـمال الـيوم، هـناك تـحول كـبير فـي الـطريـقة الـتي سـوف يـديـر بـها هـذا الـجيل الجـديـد أعـمالـهم، حـيث أن أغـلبهم قـد درس فـي 
الــخارج مــا جــعلهم عــلى وعــي بــأن املــحافــظة عــلى رأس املــال وحــمايــته أمــور حــاســمة لــنجاحــهم كــما هــو الــحال بــالنســبة ألي شــركــة عــاملــية. عــندمــا يــتعلق 
األمـر بـتفضيالت االسـتثمار فـي الشـركـات الـعائـلية، تـشير الـتقاريـر إلـى أن املـسألـة فـي كـثير مـن األحـيان تـنطوي عـلى الـرغـبة فـي تـنويـع األصـول بـشكل 

كبير، واالستثمار على أساس املدى الطويل سعيًا نحو الحفاظ على الثروة من أجل نقل األصول إلى الجيل التالي.
وقـد شـارك نـيراج فـي جـلسة ركـزت عـلى مـدى تـأثـير ارتـفاع أسـعار الـنفط عـلى اسـتثمارات الـطاقـة فـي مـنطقة الشـرق األوسـط وشـمال أفـريـقيا. ومـن خـالل 
الـتركـيز عـلى الـتقلبات الـحالـية فـي الـسوق، أوضـح نـيراج أن لـذلـك تـأثـير عـلى كـل مـن الـقطاعـني الـعام والـخاص. وقـد واجهـت مـشاريـع الـطاقـة فـي جـميع 
أنـحاء الـعالـم عـقبات الـتمويـل بسـبب انـخفاض الـعائـدات؛ وبـالـتالـي وجـدت الـدول املسـتوردة لـلنفط نـفسها فـي وضـع فـريـد يـمكنها مـن الـرسـملة. عـلى سـبيل 
املــثال، أفــاد صــندوق الــنقد الــدولــي أن ســياســة إعــادة الــهيكلة بهــدف خــفض دعــم الــطاقــة، إلــى جــانــب انــخفاض ســعر الــنفط ســوف يــؤديــان إلــى أن دوالً 
كــاألردن ومــصر عــليها أن تتحــمل وفــورات تــصل إلــى 1.5٪ مــن الــناتــج املحــلي اإلجــمالــي و2٪ مــن الــناتــج املحــلي اإلجــمالــي عــلى الــترتــيب عــلى املــدى 

القصير واملتوسط.
وقـد ركـزت الـرؤيـة الـتي عـرضـها تـوشـار عـلى الـلجنة "شـمروا عـن سـواعـدكـم إلضـافـة قـيمة تـشغيلية"، حـول 

كــيف أن قــوى الــسوق املــتمثلة فــي إبــطاء الــنمو االقــتصادي وتــعزيــز الــصناعــة، كــانــت تُــدفــع إلــى األمــام لخــلق قــيمة تــشغيلية. مــع رفــع أقــساط الــتأمــني الــتي 
تـدفـعها مـؤسـسات األسـهم الـخاصـة إلـى الشـركـات، فـقد أصـبح تـحقيق عـائـدات مـن خـالل مـوازنـة مـتعددة أمـرًا بـالـغ الـصعوبـة. وعـالوة عـلى ذلـك، فـقد ولّــت 
مـنذ عهـد بـعيد تـلك األيـام الـتي كـان يـمكن فـيها ملـؤسـسات األسـهم الـخاصـة خـلق قـيمة مـن خـالل الـهندسـة املـالـية والـرافـعة املـالـية. ونـتيجة لـذلـك، فـقد أصـبح 
التحســني فــي كــل مــا يــخص عــمليات الــتشغيل مــن حــيث تــكالــيف وعــائــدات األعــمال الــتجاريــة، املــصدر الــرئــيسي لــلقيمة الــناتــجة عــن اســتثمارات األســهم 
الـخاصـة. كـما سـلط تـوشـار الـضوء عـلى أن مـؤسـسات األسـهم الـخاصـة كـانـت تجـرّب مجـموعـة مـتنوعـة مـن نـماذج خـلق قـيمة تـشغيلية -واعـتمد الـبعض عـلى 
مسـتشاريـن خـارجـيني، فـي حـني تـعاقـدت أكـبر املـؤسـسات مـع مـتخصصني فـي هـذا الـقطاع وقـامـت بـبناء فـرق عـمليات عـالـية املسـتوى. تـعد قـدرة املـؤسـسة 
عــلى خــلق قــيمة تــشغيلية أحــد أهــم املــجاالت الــتي تــقوم الهــالل لــالســتثمارات بــتقييمها بــينما تــعمل أيــضا عــلى تــقييم االســتثمارات فــي صــناديــق األســهم 
الـخاصـة، ومـن هـنا تـأتـي أهـمية تـطبيق مـؤشـرات األداء الـرئـيسية الـتي تظهـر نـتائـج هـذه الـتطبيقات ذات الـقيمة الـتشغيلية املـضافـة. وقـد قـدم تـوشـار أيـًضا 

منظورًا فريًدا حول كيفية قيام شركة الهالل للمشاريع ببناء وتعزيز قيمة مستدامة طويلة املدى في شركاتها العاملة.
فــي نــدوة ثــانــية، تــحت عــنوان "فــهم الشــراكــات املحــدودة الشــرق أوســطية"، نــاقــش املتحــدثــون كــيفية تحــديــد أنــواع االســتثمارات الــبديــلة األكــثر جــذبًــا فــي 
الشـراكـات املحـدودة ملـنطقة الشـرق األوسـط فـي الـوقـت الـحالـي. وأوضـح تـوشـار أنـه فـي حـني أن األسـهم الـخاصـة فـي مـنطقة الشـرق األوسـط وشـمال أفـريـقيا قـد شهـدت فـترة مـن االنـكماش واالنـدمـاج، فـإنـها 
ال تـزال تـعتبر مـن فـئات األصـول املـهمة مـن أجـل تـحقيق الـتنوع الـشامـل. وقـد زادت االسـتثمارات فـي األسـهم الـخاصـة بـشكل مـطرد مـن أدنـى مسـتويـاتـها فـي عـام 2009، سـواء مـن حـيث الحجـم واملـقدار، 
مـع زيـادة الـتركـيز عـلى الـقطاعـات غـير الـدوريـة مـثل السـلع االسـتهالكـية واملـواد الـغذائـية واملشـروبـات، والـرعـايـة الـصحية، والـتعليم. كـما عـرض تـوشـار وجـهات نـظره حـول عـدد مـن فـئات األصـول الـبديـلة بـما 
فـي ذلـك األسـهم الـخاصـة ورأس املـال املـخاطـر، واالسـتثمارات املـرتـبطة بـالـقطاع الـعقاري والـبنية الـتحتية، وصـناديـق الـتحوط، حـيث سـلط الـضوء عـلى أن املسـتثمريـن يـتطلعون بـشكل مـتزايـد لـالسـتثمارات 
الـتي تـدر عـائـد بهـدف الحـد مـن مـخاطـر فـقدان الـسيولـة. وبـشأن اسـتراتـيجية شـركـة الهـالل لـالسـتثمارات، فـقد أوضـح تـوشـار أنـه فـي حـني أن الشـركـة تـواصـل االسـتثمار فـي الـصناديـق الـخاصـة بـقطاعـات 

ومناطق جغرافية محددة، فإن التركيز موجه أكثر نحو االستثمارات املشتركة واالستثمارات املباشرة.

املــــــديــــــر الــــــتنفيذي لشــــــركــــــة الهــــــالل لــــــلمشاريــــــع، نــــــيراج 
أغراوال

 الهالل للمشاريع تصدر تقرير حوكمة الشركات

"حوكمة الشركات لتعزيز التنافسية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا"

بـصفتها عـضًوا فـي مجـلس األعـمال اإلقـليمي ملـنطقة الشـرق األوسـط وشـمال أفـريـقيا الـتابـع لـلمنتدى االقـتصادي الـعاملـي، شـاركـت شـركـة الهـالل 
لـلمشاريـع فـي "مـبادرة إصـالحـات الـسياسـات الـقابـلة لـلتنفيذ" الـتي تهـدف إلـى زيـادة الـقدرة الـتنافـسية وتحسـني مـناخ األعـمال فـي مـنطقة الشـرق 

األوسط.

وكجـزء مـن هـذه املـبادرة، وضـع املجـلس ورقـة بـيضاء تحـدد سـتة مـجاالت ذات أولـويـة لـإلصـالح فـي املـنطقة، بـما فـي ذلـك تـعزيـز كـفاءة سـوق الـعمل، 
وتحـــديـــث تشـــريـــعات اإلفـــالس واإلعـــسار، وتـــبسيط عـــملية تـــأســـيس الشـــركـــات. وحـــددت الـــورقـــة الـــبيضاء الـــتي قُـــدمـــت إلـــى أهـــم الـــقادة الـــسياســـيني 
والـتجاريـني وغـيرهـم مـن الـقادة املـجتمعيني، جـداول األعـمال الـصناعـة الـعاملـية فـي اجـتماع املـنتدى االقـتصادي الـعاملـي فـي دافـوس فـي وقـت سـابـق 

من هذا العام.

قـادت الهـالل لـلمشاريـع بـالـتعاون مـع مـبادرة بـيرل، جـهود تـطبيق إحـدى الـركـائـز األسـاسـية لـلورقـة الـبيضاء، وأصـدرت تـقريـرًا تـحت عـنوان "حـوكـمة 
الشـركـات لـتعزيـز الـتنافـسية فـي الشـرق األوسـط وشـمال أفـريـقيا"، ويـتضمن هـذا الـتقريـر تحـليالً مـفصالً وتـوصـيات حـول الـسياسـات بهـدف تـعزيـز 
الــحوكــمة املــؤســسية داخــل الشــركــات املــملوكــة لــلقطاع الــخاص، والشــركــات املــدرجــة والشــركــات املــملوكــة لــلدولــة فــي مــنطقة الشــرق األوســط وشــمال 

أفريقيا.

وتســــــــلط هــــــــذه الــــــــورقــــــــة 
الـــــــــــضوء عـــــــــــلى أهـــــــــــمية 
تحســــــــــــني ســــــــــــياســــــــــــات 
الـــحوكـــمة املـــؤســـسية لـــلحفاظ عـــلى بـــقاء الشـــركـــات الـــعائـــلية واســـتمرار نـــموهـــا، 
وهــي الــفجوة الــتي ال تــزال قــائــمة حــتى عــند إحــراز تــقدم كــبير فــي وضــع أطــر 
الـحوكـمة للشـركـات املـدرجـة خـالل الـعقد املـاضـي. وتـعزي أهـمية هـذا املـوضـوع 
إلــى أنــه مــن املــتوقــع أن تــنتقل أصــول الشــركــات الــعائــلية الــتي تــتجاوز قــيمتها 
تـريـليون دوالر أمـريـكي مـن جـيل إلـى الـجيل الـتالـي فـي خـالل مـن الخـمس إلـى 
العشـــر ســـنوات الـــقادمـــة، ومـــعظم تـــلك األصـــول تـــنتقل مـــن الـــجيل الـــثانـــي إلـــى 
الـجيل الـثالـث، وتظهـر اإلحـصاءات أن هـذه املـرحـلة هـي الـتي يحـدث فـيها أكـبر 
تـــدمـــير لـــلقيمة، حـــيث تـــظل نســـبة 30٪ فـــقط مـــن الشـــركـــات الـــعائـــلية عـــامـــلة بـــعد 

الجيل الثالث.

مـــع هـــذه الـــورقـــة الـــتي تـــم اعـــتبارهـــا أســـاسًـــــــا لـــلعمل، ســـوف تـــفتح شـــركـــة الهـــالل 
لـلمشاريـع نـقاشًــــــا حـول كـيفية تـنفيذ سـياسـات حـوكـمة مـؤسـسية أقـوى وعـمل إصـالحـات عـلى الـسياسـات كـإجـراء وقـائـي رئـيسي لـلتخفيف مـن وطـأة مـخاطـر تـدمـير الـقيمة املـوضـحة والـتداعـيات ذات الـصلة 

بالتوظيف والنشاط االقتصادي في املنطقة. سوف تشكل ورقة السياسة أيًضا جزًءا من تقرير التنافسية في العالم العربي لعام 2016.

لتحميل تقرير "حوكمة الشركات لتعزيز التنافسية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، انقر هنا. 

 

املواطنة املؤسسية
رحلتنا- شركة بيئة- كلية كولومبيا لألعمال – نظرة على املبادرات

رحلة الهالل للمشاريع في املواطنة املؤسسية  
"نهج جديد للعطاء" 

أثــــبتت شــــركــــة ســــيرامــــيك رأس الــــخيمة بــــأن ســــنة واحــــدة مــــن الــــتركــــيز عــــلى الــــتحسينات الــــتشغيلية واملــــبادرات االســــتراتــــيجية لــــتقديــــم قــــيمة طــــويــــلة األجــــل 
لـلمساهـمني، وتـقليص األعـمال غـير األسـاسـية مـع الـتركـيز عـلى تـوسـعة األعـمال األسـاسـية مـن إنـتاج الـبالط واألدوات الـصحية وأدوات املـائـدة والـحنفيات، 
مـن شـأنـها تـوفـير عـوائـد ربـحية كـبيرة. فـفي بـدايـة هـذا الـعام أعـلنت الشـركـة تـسجيلها لـزيـادة بنسـبة 10.2٪ مـن صـافـي أربـاحـها بـقيمة 310.3 مـليون درهـم 

إمارتي.

ورغـم الـركـود االقـتصادي الـذي يـخيم عـلى املـنطقة نـتيجة لهـبوط أسـعار الـنفط، واصـلت شـركـة رأس الـخيمة الـتركـيز عـلى تـنمية أعـمالـها األسـاسـية بـما فـي 
ذلـك الـدفـع بـأكـبر إنـفاق رأسـمالـي تـم تـحقيقه فـي هـذا املـجال بنسـبة تـصل إلـى 85٪ عـن الـعام الـسابـق. وقـد اشـتمل الـتوسـع فـي األعـمال األسـاسـية، إلـى 
جـانـب االسـتثمار فـي الـتقنيات الحـديـثة مـن أجـل تـعزيـز الـكفاءة الـتشغيلية، عـلى إنـفاق مـبالـغ كـبيرة تـقدر فـي مجـملها بـ 305 مـليون درهـم إمـاراتـي. وبـرغـم 
مـواصـلة تـركـيزهـا عـلى خـطط الـتخارج مـن األعـمال غـير األسـاسـية، إال أن سـيرامـيك رأس الـخيمة اتخـذت قـرارًا واعـيًا بتحسـني وتـطويـر أعـمال أغـلبية تـلك 

الشركات لتحقيق أرباح أكبر عند بيعها. 

كـــما تـــعتزم ســـيرامـــيك رأس الـــخيمة الـــتركـــيز بـــدرجـــة كـــبيرة عـــلى عـــمليات االســـتحواذ، ودمـــج الشـــركـــات الـــتابـــعة الـــحالـــية تـــحت مـــظلة املجـــموعـــة بـــغرض الـــسيطرة عـــليها بـــصورة أفـــضل وضـــمان اتـــساقـــها مـــع 
االسـتراتـيجية الـعامـة للمجـموعـة. كـما قـامـت الشـركـة أيـضا بـوضـع خـطط محـددة مـن أجـل تحسـني عـملياتـها فـي الـهند، وبـيع سـيرامـيك رأس الـخيمة - الـصني، وإعـادة إطـالق عـملياتـها فـي إيـران وذلـك بـعد 

رفع العقوبات املفروضة علي إيران. كل ذلك أيًضا بجانب التركيز على أكبر أسواقها في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب آسيا وأوروبا. 

الهــالل لــلمشاريــع هــي شــريــك محــدود املــسؤولــية فــي شــركــة ســيرامــيك رأس الــخيمة. فــي يــونــيو مــن الــعام 2014 اســتحوذت ســامــينا اليمســتون الــقابــضة، وهــي شــركــة تــابــعة ملجــموعــة ســامــينا كــابــيتال، إلــى 
جــانــب مجــموعــة مــن املســتثمريــن عــلى 30.6% مــن شــركــة ســيرامــيك رأس الــخيمة، وهــي شــركــة عــاملــية بــقيمة مــليار دوالر أمــريــكي تــصدر مــنتجاتــها ألكــثر مــن 160 دولــة وتــم االعــتراف بــها رســميًا بــاعــتبارهــا 

أكبر شركة مصنعة للسيراميك في العالم.

غلفتينر هي إحدى الشركات التابعة للهالل للمشاريع

جاما للطيران تحصل على املوافقة على توسيع عملياتها في الشارقة
"منشأة طيران جديدة الستيعاب زيادة الطلب على املستوى اإلقليمي"

 تي في إم كابيتال هيلثكير بارتنرز
 "صندوق استثماري جديد بقيمة 300 مليون دوالر أمريكي يستهدف األسواق الناشئة”

أشــارت بــيانــات حــديــثة عــن الــنمو الــسكانــي فــي املــنطقة إلــى زيــادة مــلحوظــة فــي شــريــحة كــبار الــسن، فــضالً عــن قــائــمة مــتزايــدة مــن املــشاكــل 
الـصحية واألمـراض الـتي تـتطلب اهـتمامـا أكـبر مـن مـقدمـي خـدمـات الـرعـايـة الـصحية-والـتي يـتوقـع أن تـتصاعـد تـدريـجيًا خـالل الـسنوات الـقليلة 
املـقبلة. وانـطالقًــا مـن اسـتراتـيجيتها الـتي تهـدف إلـى تـحويـل الـتوجـهات الـعامـة إلـى فـرص فـعلية، أعـلنت تـي فـي إم كـابـيتال هـيلثكير بـارتـنرز عـن 
عــزمــها عــلى جــمع اســتثمارات بــقيمة 300 مــليون دوالر أمــريــكي لــصندوق جــديــد لــالســتثمار فــي األســواق الــناشــئة وذلــك ضــمن ”نــظام صــندوق 

املستثمرين املؤهلني“ الذي يديره مركز دبي املالي العاملي.

في يونيو ٢٠١٤، استحوذت سامينا اليمستون القابضة، وهي شركة تابعة لشركة سامينا كابيتال، إلى جانب عدد من املستثمرين على ٣٠.٦٪ من أسهم شركة سيراميك رأس الخيمة وهي ائتالف 
عاملي بقيمة مليار دوالر يقدحتفلت شركة سيراميك رأس الخيمة، بفوز عالمتها التجارية بلقب «العالمة التجارية للعام»، وحظت بجائزة إقليمية تقديراً لهاكواحدة من أكبر العالمات التجارية في فئتها 

في منطقة الشرق األوسط. وتم تكريم شركة سيراميك رأس الخيمة من قبل منتدى العالمات التجارية العاملي املرموق تقديراً لخطتها طويلة املدى والقيمة االستراتيجية التي تقدمها للمساهمني 
وأصحاب املصلحة. وانضمت شركة سيراميك رأس الخيمة إلى أكثر من 100 عالمة تجارية عاملية ووطنية، وتم تقييم الفائزين على أساس ثالثة معايير وهي: تقييم العالمة التجارية والتصويت عبر 

اإلنترنت، واألبحاث السوقية الخاصة باملستهلك. 

في يونيو ٢٠١٤، استحوذت سامينا اليمستون القابضة، وهي شركة تابعة لشركة سامينا كابيتال، إلى جانب عدد من املستثمرين على ٣٠.٦٪ من أسهم شركة سيراميك رأس الخيمة وهي ائتالف 
عاملي بقيمة مليار دوالر يقد

الهالل للمشاريع هي شريك محدود املسؤولية في شركة تي في إم كابيتال هيلثكير بارتنرز 

تـلعب الهـالل لـلمشاريـع، فـي إطـار نـموذج أعـمالـها، دورًا ريـاديًـا وفـعاالً فـي دعـم وتـرسـيخ مـفهوم املـواطـنة املـؤسـسية الـجيدة عـلى نـطاق عـاملـي، فـعلى مـدار سـنوات مـشاركـتها ودعـمها لـلعديـد مـن املـبادرات 
والحمالت قامت برحلة مثيرة لإلعجاب في طريق تطوير هذه الفكرة.

وعكفت الهالل للمشاريع منذ تأسيسها على تحديد قضايا املجتمع الرئيسية التي تسعى ملناصرتها وتقديم الحلول لها ابتداًء من ريادة األعمال االجتماعية واملشاريع البيئية وصواًل إلى مجاالت الفنون 
والـثقافـة والـحوكـمة املـؤسـسية. ومـن املـبادرات املـتميزة الـتي أطـلقتها الهـالل لـلمشاريـع: الـعمل كـمؤسـس داعـم فـي مـنطقة الخـليج ملـؤسـسة الـتعليم مـن أجـل الـتوظـيف، كـما قـامـت بـعمل شـراكـة مـع مـؤسـسة 
شـيري بـلير لـلمرأة مـن أجـل تـمكني ودعـم وتـقديـم اإلرشـاد لـلمشاريـع الـنسائـية الـناشـئة، وأيـًضا تـدعـيم وتـنمية املـواهـب الـفنية الـيافـعة فـي مـنطقة الشـرق األوسـط مـن خـالل إطـالق أكـاديـمية الشـرق األوسـط 

للفنون املسرحية بالشراكة مع مؤسسة كيفني سبيسي.

شركة بيئة
"الحد من التأثيرات البيئية للشركة" 

يـــمكن لـــلتغييرات الـــطفيفة أن تحـــدث فـــارقًـــا كـــبيرًا فـــي بـــيئتنا. مـــن أجـــل هـــذا قـــامـــت الهـــالل لـــلمشاريـــع بـــعقد شـــراكـــة مـــع 
"بـيئة"، وهـي شـركـة إدارة الـنفايـات والحـلول الـبيئية املـتكامـلة الـرائـدة عـلى مسـتوى الشـرق األوسـط والـحائـزة عـلى عـدة 
جـــوائـــز فـــي هـــذا املـــجال، مـــن أجـــل إطـــالق مشـــروع تجـــريـــبي مـــن شـــأنـــه تـــقديـــم الـــوســـائـــل اإلرشـــاديـــة ملـــوظـــفينا للحـــد مـــن 

التأثيرات البيئية. 

وقـد طـرحـت الهـالل لـلمشاريـع الجـزء األول مـن املشـروع والـذي يـركـز عـلى إدارة الـنفايـات بـكفاءة مـن خـالل مـبادرة إلعـادة 
الـــتدور واملـــنفذة فـــي جـــميع املـــناطـــق املشـــتركـــة بـــمقر الشـــركـــة فـــي اإلمـــارات الـــعربـــية املتحـــدة. ولـــضمان نـــجاح املشـــروع، 
ســـتقوم شـــركـــة بـــيئة بـــعقد دورة تـــثقيفية لتســـليط الـــضوء عـــلى طـــرق تـــقليل اســـتخدام، وإعـــادة اســـتخدام، وإعـــادة تـــدويـــر 
املـواد، فـضالً عـن تـقديـم نـصائـح حـول كـيفية تـطبيق مـمارسـات وسـلوكـيات الـحفاظ عـلى الـبيئة فـي أمـاكـن الـعمل واملـنزل. 
وفـــي مـــنتصف الـــعام ســـيتم الـــتحقق مـــن مـــدى الـــتقدم املنجـــز فـــي املشـــروع وذلـــك لتحـــليل تـــأثـــير وتـــقييم املـــجاالت الـــتي 

تتطلب املزيد من التحسني والفهم.

beeah.ae :للمزيد من املعلومات حول شركة بيئة يرجى زيارة املوقع

كلية كولومبيا لألعمال
" تعزيز الروابط االقتصادية واألكاديمية بني البلدين" 

فـي إطـار جـهودهـا الـرامـية إلـى تـعزيـز نـمو ونـجاح قـادة املسـتقبل وتـعزيـز الـروابـط االقـتصاديـة واألكـاديـمية بـني الـدول، اسـتضافـت الهـالل لـلمشاريـع لـلعام الـثانـي عـلى الـتوالـي وفـًدا مـن 32 طـالـباً وطـالـبة مـن 
برنامج الدراسات العليا في إدارة األعمال من كلية كولومبيا لألعمال في نيويورك وذلك خالل الرحلة التعليمية للطلبة والتي أجريت مؤخراً إلى اإلمارات العربية املتحدة.

وكـجانـب مـن دورة الـتجارب الـعاملـية لـلطالب، قـامـت الهـالل بـاطـالعـهم عـلى مـختلف عـملياتـها والشـركـات الـتابـعة لـها فـي جـميع أنـحاء الـعالـم وتـنفيذهـا املُحكم ألفـضل املـمارسـات الـعاملـية فـي مـجال األعـمال، 
كـما تـم عـقد جـلسة تـفاعـلية مـع فـريـق اإلدارة الـعليا فـي مجـموعـة الهـالل وقـد أعـقبها جـولـة حـصريـة فـي محـطة حـاويـات الـشارقـة الـتي تـديـرهـا شـركـة غـلفتينر، أكـبر شـركـة خـاصـة مسـتقلة إلدارة املـوانئ عـلى 

مستوى العالم والتي تتخذ من اإلمارات العربية املتحدة مقراً لها.

تـعقيباً عـلى أهـمية الـتعاون مـع كـلية كـولـومـبيا لـألعـمال، قـال نـيراج أغـروال "تحـظى شـراكـتنا مـع كـلية كـولـومـبيا لـألعـمال بـكامـل تـقديـرنـا بـاعـتبارهـا فـرصـة مـتميزة لـلقاء قـادة ومـفكري إدارة األعـمال املـحتملني، 
وبــصرف الــنظر عــن فــهم وجــهات نــظر الــطالب عــن بــيئة األعــمال فــي مــنطقة الشــرق األوســط والتحــديــات الــتي تــواجــهها األنــظمة االقــتصاديــة لــدول الــعالــم، فــقد مــنحنا الــتفاعــل مــع الــطالب الــفرصــة ملــشاركــة 

خبراتنا املتعمقة على مدار أربعة عقود في تحويل شركة نامية محليًا إلى شركة عاملية ذات تأثير كبير على الصعيد العاملي.

 

اسـتضافـت الهـالل لـلمشاريـع 32 طـالـباً وطـالـبة مـن كـلية كـولـومـبيا لـألعـمال فـي نـيويـورك وذلـك ضـمن دورة الـتجارب الـعاملـية، وقـد قـام فـريـق اإلدارة الـعليا بـالهـالل لـلمشاريـع بـإطـالعـهم عـلى مـختلف عـملياتـها والشـركـات الـتابـعة لـها 
في جميع أنحاء العالم وتنفيذها املُحكم ألفضل املمارسات العاملية في مجال األعمال. 

"تحدي جبل كليمنجارو" تحت رعاية جاما للطيران:

حـلقت مـبادرات الـدعـم مـن قـبل مـوظـفي جـامـا لـلطيران إلـى آفـاق جـديـدة مـن خـالل مـبادرة تسـلق جـبل كـليمنجارو بهـدف جـمع تـبرعـات 
مـالـية ملسـتشفى تـنزانـيا فـي كـومـبوي والـتي تـفتقر إلـى املـياه الـالزمـة ملـساعـدة 8000 حـالـة والدة فـي الـسنة، حـيث يـتعني عـلى الـنساء 
الــلواتــي يــلدن الــحصول عــلى املــياه بــأنــفسهن مــن نهــر مــلوث الســتخدامــها كــذلــك فــي الشــرب والــطهي والــغسيل، إضــافــة إلــى عــدم 
وجـود املـرافـق الـصحية الـضروريـة لـألطـباء الـذيـن يـقومـون بـإجـراء عـمليات الـوالدة. وسـوف تـذهـب األمـوال الـتي تـم جـمعها، بـالـتعاون 
مـع مـؤسـسة "ووتـر إيـد"، لـتزويـد املسـتشفى بـاملـراحـيض، وحـمامـات االغـتسال، والحـمامـات، واألحـواض، والـتثقيف بـشأن الـصحة 

والنظافة.

.للتعرف على املزيد، واملشاركة في الدعم انقر هنا 

تـمثل املـشاركـة والـقيادة الـفعالـة الـتي تـقدمـها شـركـاتـنا الـتابـعة والشـريـكة عـلى صـعيد عـاملـي أحـد عـوامـل تـحقيق الـقيادة الـرائـدة واملـؤثـرة للهـالل لـلمشاريـع فـي أنشـطة املـواطـنة املـؤسـسية. ونفخـر بتسـليط 
الضوء على تلك املشاركات لقراء هذا العدد من رسالتنا اإلخبارية. 

جائزة مجموعة أبراج للفنون:

فـــي عـــام 2008 أطـــلقت مجـــموعـــة أبـــراج "جـــائـــزة مجـــموعـــة أبـــراج لـــلفنون" لـــدعـــم الـــفنون الـــتي تـــتناول الـــقضايـــا الـــبيئية واالعـــتراف 
بـالـتطور الـفني. إن مـا يـميز هـذه املـبادرة هـو أنـها تـعتبر الـجائـزة الـفنية الـوحـيدة الـتي تـمنح لـلفنانـني عـلى مـقترحـاتـهم الـفنية ولـيس 
عـلى الـعمل الـفني املنجـز، وقـد مـنحت الـجائـزة هـذا الـعام لـلثنائـي الـفني بـاسـل عـباس وروان أبـو رحـمة الـلذان يـعمالن مـًعا فـي تـنفيذ 
مجــموعــة مــن األعــمال الــفنية املــرتــبطة بــالــصوت والــصورة والــنص والــتركــيب واألداء. وقــد كــان لــخبرتــهما الــتي اكتســباهــا مــن وطــنهم 

فلسطني دورًا كبيراً في تشكيل أعمالهم التي يقدمون من خاللها وجهات نظرهم االنتقادية.

للتعرف على املزيد حول جائزة أبراج جروب للفنون انقر هنا.

غلفتينر تدعم مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل:

فـي ظـل املـشاريـع الـتثقيفية الـداعـمة الـتي تـرسـخ مـكانـة الـشارقـة كـمركـز ثـقافـي رائـد، وجهـت غـلفتينر جـهودهـا لـدعـم مهـرجـان الـشارقـة 
الـسينمائـي الـدولـي لـلطفل، والـذي يـركـز عـلى تـعزيـز الـثقافـة اإلعـالمـية لـدى األطـفال مـع االرتـقاء بـقدراتـهم اإلبـداعـية، وعـرض أفـضل 
اإلنـتاجـات فـي قـطاع صـناعـة األفـالم، بـاإلضـافـة إلـى تـقديـم عـروض مـجانـية لـألفـالم فـي جـميع أنـحاء اإلمـارات الـعربـية املتحـدة. كـما 
يــقدم املهــرجــان ورش عــمل مــكثفة عــبارة عــن مــخيم تــدريــبي لــلطلبة لــصناعــة األفــالم يســتمر ملــدة أســبوع، كــما يــقدم فــرصــة لــصانــعي 

األفالم العامليني لعرض أعمالهم وتكريمها في املنافسة وفًقا للمعايير الفنية العاملية املعترف بها.

للتعرف على املزيد حول مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل انقر هنا.

تــم تــعيني بــدر جــعفر مــن قــبل األمــني الــعام لــألمــم 
املتحـــــدة بـــــان كـــــي مـــــون ضـــــمن لـــــجنة مـــــكونـــــة مـــــن 
تــــسعة أعــــضاء، ومــــهمتها الــــتصدي لحــــدوث أزمــــة 
متفاقمة في مجال تمويل املساعدات اإلنسانية.

نـــــائـــــب الـــــرئـــــيس، الـــــتطويـــــر املـــــؤســـــسي واالســـــتثمارات، 
توشار سينغفي

مبادرة بيرل تقدم دليالً عمليًا ملكافحة الفساد

"تقرير "ملحة سريعة: املمارسات الجيدة في مكافحة الفساد

فـــي إطـــار ســـعيها نـــحو إحـــداث تـــأثـــير إيـــجابـــي وتـــوفـــير املـــعرفـــة لـــلمجتمع اإلقـــليمي بـــأكـــمله بـــشأن تـــطبيق أعـــلى املـــعايـــير فـــي مـــجاالت الـــحوكـــمة 
املـؤسـسية ومـكافـحة الـفساد، والـنزاهـة، أصـدرت مـبادرة بـيرل أحـدث تـقريـر لـها بـعنوان: "ملـحة سـريـعة: املـمارسـات الـجيدة فـي مـكافـحة الـفساد"، 
واملــــوجــــه إلــــى قــــادة األعــــمال واملــــهنيني، ويــــعتبر الــــتقريــــر بــــمثابــــة دلــــيل لــــفهم أشــــمل لــــلفساد فــــي مــــنطقة الخــــليج، وأثــــره عــــلى الشــــركــــات وكــــيفية 
مــواجهــته. يــتضمن الــدلــيل الــبيانــات الــعاملــية واإلقــليمية ذات الــصلة بــالــفساد والــتعاريــف األســاســية، ورؤى الــرئــيس الــتنفيذي واملــمارســة الــجيدة 

ملكافحة الفساد.

لتحـــميل تـــقريـــر "ملـــحة ســـريـــعة: املـــمارســـات 
الجيدة في مكافحة الفساد"، انقر هنا. 

الهالل للمشاريع هي الشريك املؤسس ملبادرة بيرل.

رؤية: نائب الرئيس لقطاع الشركات الناشئة، سامر شقير

"فترات الكساد قد تكون األنسب إلطالق الشركات الناشئة واملشاريع الصغيرة واملتوسطة؟"

يــرى الــبعض أن تــأســيس شــركــات تــجاريــة جــديــدة فــي أوقــات عــدم االســتقرار االقــتصادي قــد يــكون أحــد 
أســوأ الــقرارات الــتي يــمكن اتــخاذهــا. ولــكن مــاذا لــو كــان ذلــك الــوقــت فــرصــة حــقيقية ومــثالــية لــتأســيس 
شـركـات جـديـدة؟ يـرى سـامـر شـقير، نـائـب الـرئـيس لـقطاع الشـركـات الـناشـئة لـدى الهـالل لـلمشاريـع، وهـو 
القطاع الذي يحتضن األفكار الجديدة ويحولها إلى أعمال واعية اجتماعيا، أن هذا هو الواقع الفعلي.

وكـــما يـــقول املـــثل الـــقديـــم، الـــحاجـــة أم االخـــتراع، والـــذي يـــنطبق تـــمامًــــا عـــلى الشـــركـــات الـــناشـــئة حـــتى خـــالل أســـوأ فـــترات 
الـركـود. ويحـمل الـتاريـخ أمـثلة شـهيرة عـلى ذلـك، عـمالـقة الـتكنولـوجـيا سـيسكو، إتـش بـي، وجـوجـل، والـتي أثـبتت بـفعالـية أنـه 
فـــي أوقـــات األزمـــات االقـــتصاديـــة يـــزدهـــر االبـــتكار وتـــولـــد الـــكثير مـــن األعـــمال الـــناجـــحة. ومـــن الـــطبيعي أن يـــكون مـــثل هـــذا 
الـطرح الجـريء مـخالـفًا لـلبديـهية، ولـكن الـواقـع يـؤكـد أن الـقيود واملـواقـف املـقيدة، والـتي قـد ال تحـدث فـي وقـت بـخالف أوقـات 

األزمات، تؤدي إلى إنشاء أفضل الشركات املضمونة واملدروسة من قبل رواد أعمال حذرين.

إن املـناخ االقـتصادي الـحالـي املـتأثـر بـانـخفاض أسـعار الـنفط، يـعتبر وضـًعا طـبيعيًا جـديـًدا قـد يسـتمر وقـتًا طـويـالً، والـذي 
أعـتقد أنـه سـوف يـؤدي إلـى تحسـني الـكفاءة فـي سـوقـنا. تـعانـي مـنطقتنا عـادةً مـن حـالـة مـن انـعدام الـكفاءة بسـبب وفـرة املـال 

والـثروة أو "املـال السهـل"، وقـد بـدأ حـل هـذه املـسألـة بـعد أزمـة عـام 2008، وسـوف يـصبح الـتركـيز مـرة أخـرى عـلى الشـركـات 
والحكومات على حد سواء، مما يؤدي في نهاية املطاف في نمو اقتصاديات أكثر كفاءة.

سـوف يـصل تـأثـير هـذا الـتحسن فـي الـكفاءة إلـى جـميع املسـتويـات حـتى يـصل إلـى املسـتهلكني األفـراد الـذيـن يـكون لـديـهم 
فــي أوقــات الــركــود االقــتصادي، وبــطبيعة الــحال، اتــجاهًـــا قــويًــا لــإلمــساك عــن صــرف أمــوالــهم، مــع إحــالل الــضروريــات محــل 

الـكمالـيات. إن هـذا الـتحول فـي سـلوك املسـتهلك، إذا فُـهم بـشكل صـحيح، يـمكن أن يـثبت أنـه فـرصـة جـديـدة يـنبغي الـعمل عـلى اسـتغاللـها، فـعلى سـبيل املـثال فـي قـطاع تـجارة األزيـاء بـالتجـزئـة، فـي حـني 
يـكون مـن املـتوقـع أن تشهـد األزيـاء الـراقـية انـخفاضًـــــــــا بنسـبة 30-35٪، نجـد أن االنـخفاض فـي املسـتوى املـتوسـط مـن خـطوط املـوضـة ال يـتعدى رقـًما أحـاديـاً وحـتى فـي بـعض الـحاالت يشهـد نـمًوا. والـفكرة 

هنا هي معالجة انخفاض اإلنفاق من خالل توفير املزيد من القيمة مقابل املال مع املنتج أو الخدمة املقدمة.

ونــتيجة لهــذا الــتعديــل االقــتصادي يــكون هــناك املــزيــد مــن املــنتجات والخــدمــات املــبتكرة، وتــكون املــنافــسة فــي أفــضل حــاالتــها، ويــكون الــسوق أقــل تــقلبًا. لــذلــك، فــإن الــنظر لهــذا الــركــود كــعائــق أمــام األفــكار 
الـتجاريـة الجـديـدة يـعود عـلى األسـواق الجـديـدة مـثل تـلك املـوجـودة فـي الشـرق األوسـط بـالـتراجـع. فـباإلضـافـًة إلـى إتـاحـة فـرص جـديـدة، فـإن بـناء أعـمال جـديـدة فـي مـثل هـذا املـناخ يـشمل الـعديـد مـن املـزايـا 
الـتجاريـة. فـمن جـهة يـصب انـخفاض الـطلب عـلى املـساحـات املـكتبية فـي صـالـح أن تـكون أسـعار اإليـجارات مـعقولـة بـالنسـبة لـألعـمال الـتجاريـة الـصغيرة، ومـن جـهة أخـرى يـكون لـدى رجـال األعـمال فـرصـةً 
أكـبر لـلوصـول إلـى املـواهـب الـتنافـسية، بـمن فـيهم املـحترفـون الـذيـن يـشاركـونـهم نـفس الـتوجـهات الـفكريـة ولـديـهم املـهارات املـالئـمة الـتي تـمكنهم مـن دعـم تـحقيق أهـداف األعـمال. وبـاإلضـافـة إلـى ذلـك، يـكون 

املوردون أكثر استعداًدا للتفاوض وخفض هوامش الربح، ما يؤدي إلى الحد من النفقات العامة.

بـرغـم الـفوائـد الـكبيرة الـتي قـد تـعود مـن بـدء األعـمال الـتجاريـة خـالل فـترة الـركـود، إال أن ذلـك يـشمل بـعض التحـديـات الـتي ال يـمكن الـتغاضـي عـنها، ومـن بـني أكـبر التحـديـات الـتي قـد يـواجـهها رواد األعـمال 
الجــدد هــي تــوفــير الــدعــم املــالــي بــصورة ثــابــتة. ويــجب اإلشــارة هــنا إلــى أن الــفكرة الــتجاريــة الــقويــة لــها الــقدرة عــلى تــسويــق نــفسها للمســتثمريــن. فــي أكــثر األحــيان، يــتم الــتركــيز أكــثر عــلى نــقص تــمويــل 

املشاريع الصغيرة واملتوسطة، بينما تكون الحاجة أكثر إلحاًحا في ذلك الوقت هي التحرك تجاه تطوير أفكار تجارية أكثر فعالية وابتكارية واستدامة.

ومــن التحــديــات األخــرى الــتي تــواجــه الشــركــات الــصغيرة خــالل فــترة الــركــود هــي املــنافــسة األقــوى، فــمن املــمكن والــشائــع جــًدا أن تظهــر الــفكرة الجــديــدة فــي الــوقــت نــفسه بــأشــكال مــختلفة، وفــي مــثل هــذه 
الحاالت، يكمن الفرق الحقيقي الذي يؤدي إلى تحقيق النجاح في تنفيذ الفكرة بإعطاء الناس ما يريدون فعالً.

وأخــيرًا، فــإن الــركــود يــؤثــر دائــًما عــلى اإلنــفاق االســتهالكــي، ورغــم أن هــذا قــد يــعني انــخفاضًــــــــــا فــي تــكلفة املــوارد، إال أنــه يــؤثــر أيــًضا عــلى بــدء املشــروع الــتجاري نــفسه، والــفكرة هــنا هــي مــعالــجة 
انخفاض اإلنفاق من خالل توفير املزيد من القيمة مقابل املال في املنتج أو الخدمة املقدمة. 

وســواء كــان هــناك نــقًصا فــي الــتمويــل، أو مــنافــسة قــويــة، أو انــخفاض فــي اإلنــفاق االســتهالكــي، فــإن مــفتاح إطــالق أي مشــروع جــديــد نــاجــح هــو أن يــبدأ صــاحــب املشــروع بــفكرة ال يــخشى مــن 
تجربتها. وأنا عن نفسي لدي عدد من املبادئ التوجيهية التي أحاول التمسك بها في جميع األوقات، خصوًصا خالل املناخ االقتصادي الحالي:

• البحث عن الفرص التي تقدم تحسينات حقيقية قابلة للقياس

• اعتبار السيولة النقدية األساس، وعليه يتعني املحافظة عليها واستخدامها بحكمة

• بذل الوقت في سبيل إيجاد الفريق املناسب للمساعدة في بناء العمل

• عـدم الـتعامـل بـصورة عـاطـفية تـجاه شـركـتك أو فـكرتـك، والـنظر إلـى األوقـات الـصعبة بـاعـتبارهـا مـقياسًــــــا حـقيقيًا السـتمرار الـعمل. إذا كـنت قـادرًا عـلى الـحفاظ عـليه اآلن فـحتًما سـيكون الـنجاح 
حليفك عند تحسن االقتصاد، وإال فاتركه وتحنّي الفرصة القادمة.

• مـعرفـة الـوقـت املـناسـب لـرفـض الـفرص، والـتركـيز عـلى مجـموعـة صـغيرة مـن الـفرص ذات الـقيم األعـلى واحـدة تـلو األخـرى. مـن السهـل جـًدا أن تـقع ضـحية االنـسياق وراء إغـراء عـدد مـن الـفرص 
غير املستدامة مرة واحدة والذي ال تجني من ورائه سوى الفشل، وكصاحب عمل فإن أصعب القرارات التي عليك اتخاذها هو تحديد الفرص التي عليك عدم متابعتها!

 نائب الرئيس لقطاع الشركات الناشئة، سامر شقير

"عقود جديدة تسبب طفرة في نمو حجم األعمال"

تمارس جاما للطيران أعمالها في الشارقة منذ عام 2006، حيث لعبت دوراً فاعالً في توسيع نشاط طيران رجال األعمال في املطار خالل تلك السنوات. 

نظرة على املبادرات:
"كيف يمكن لشركاتنا التابعة والشريكة إحداث تأثير" 

  الهالل لالستثمارات ترحب بهيدوصوفيا الشرق األوسط
 "منصة االستثمار املشترك الفريدة من نوعها في مجال التكنولوجيا"

لـــجنة أمـــمية رفـــيعة املســـتوى - مـــلتقى "ســـوبـــر ريـــترن" الشـــرق األوســـط - تـــقريـــر 
الحوكمة املؤسسية - دليل مكافحة الفساد

باإلضافة إلى كونها داعمة لهذه املبادرات بشكل يدعو للفخر، فلدى 
الهالل للمشاريع القدرة على بذل املزيد وذلك بهدف إحداث تأثير 

اجتماعي أكبر. ومن خالل قيادة ومساندة مديرة املواطنة املؤسسية عال 
الحاج حسني، سوف تلعب الهالل للمشاريع دوراً ريادياً في إيجاد 

طريق جديد من" العطاء". وسوف تقوم الشركة بتنفيذ برنامج فريد من 
نوعه يستند إلى نتائج وضع خطة تفصيلية لألطراف املعنية. ويتكون 
البرنامج من نهج ثالثي املحاور لتلبية متطلبات كل فئة من األطراف 

املعنية بحيث يحدث أثراً ملحوظاً وقيمة ملموسة وتغيير إيجابي- مع التركيز على تعزيز ثقافة التمكني داخلياً وتقديم آليات خارجية من شأنها إيجاد حلول تتعدى املساهمات املالية بحيث تعمل 
على عالج األسباب الجذرية للتحديات املجتمعية. ويخضع هذا البرنامج للتجربة حاليًا مع مجموعة متنوعة من املبادرات والشركاء، وبعد ذلك سيتم اإلعالن عنه وتقديمه رسميًا لشركائنا الحاليني 

واملستقبليني في مجال املواطنة املؤسسية. 

 من اليسار إلى اليمني: مدرسة
 دبي العطاء في نيبال، أكاديمية
 الشرق األوسط للفنون املسرحية،

 مؤسسة التعليم من أجل
 التوظيف، مهرجان الشارقة
 السينمائي الدولي للطفل،
مؤسسة شيري بلير للمرأة
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