
برنامج تطوعي جديد للموظفني - ورشة تصوير فوتوغرافي ألطفال موظفي الهالل للمشاريع

املواطنة املؤسسية 

تفتخــــر الهــــالل لــــلمشاريــــع بــــدعــــم مــــنصة األعــــمال الــــعربــــية الــــرائــــدة فــــي مــــنطقة 
الشـــرق األوســـط - مجـــلة االقـــتصادي - فـــي تـــطويـــرهـــا لـــفصل اإلدارة الجـــديـــد 
الــذي يــعرض مــقاالت مــن مجــلة هــارفــرد بــيزنــس ريــفيو مــنشورة بــالــلغة الــعربــية 

للمرة األولى.  

يـــفتح هـــذا املـــصدر املـــجال لـــلمدراء الـــتنفيذيـــني لـــلحصول عـــلى مـــعلومـــات قـــيمة 
وهـــامـــة فـــي مـــجال األعـــمال بـــمناقشـــته ملـــوضـــوعـــات مـــتعلقة بـــالـــقضايـــا املحـــلية 
واإلقــليمية والــتي قــد ال تــناقــشها أي مــن املــنشورات الــعربــية األخــرى. وتهــدف 
الهـالل لـلمشاريـع مـن خـالل هـذه الشـراكـة إلـى سـد هـذه الـفجوة فـي املـعلومـات 

عن طريق مجلة مرموقة كهارفرد بيزنس ريفيو.  

برنامج شركاء النهضة 

وسّـــــــــعت شـــــركـــــة الهـــــالل لـــــلمشاريـــــع إطـــــار شـــــراكـــــتها االســـــتراتـــــيجية مـــــع مجـــــلة 
هـارفـرد بـزنـس ريـفيو بـالـعربـية بهـدف تـقديـم الـدعـم لـبرنـامـج "شـركـاء الـنهضة" 
الـــذي يـــسعى إلـــى إتـــاحـــة املـــحتوى الـــذي يـــتناول أهـــم الـــقضايـــا املـــتداولـــة فـــي 
مـجال األعـمال لـلقرّاء مـنطقة الشـرق األوسـط. تـوفـر مجـلة هـارفـرد بـزنـس ريـفيو 
الـعربـية املـتوفـرة كمجـلة مـطبوعـة وإلـكترونـية مـختارات يـتم انـتقاؤهـا بـدقـة، تـضم 
آخـر األخـبار االقـتصاديـة، وعـمود لـتقديـم الـنصائـح بـخصوص ريـادة األعـمال، 
ومـــقابـــالت مـــع أهـــم رجـــال األعـــمال فـــي املـــنطقة، إلـــى جـــانـــب مـــواضـــيع كـــثيرة 
ــــع مـنصة املـعلومـات الـتي تـوفـرهـا  أخـرى. وعـالوة عـلى تـعزيـز هـذه الشـراكـة لـتَوسّـُ
املجـــلة لـــقرّائـــها، تتجـــلى مـــيزات هـــذه الشـــراكـــة فـــي إتـــاحـــة االشـــتراك املـــجانـــي 

للقرّاء الذين يتعذر عليهم دفع رسوم االشتراك. 

سامينا كابيتال - جروثغيت كابيتال

سامينا اليمستون القابضة  
سيراميك رأس الخيمة تفتتح صالة عرضها الجديدة في دبي 

أعـــلنت شـــركـــة ســـيرامـــيك رأس الـــخيمة عـــن افـــتتاح صـــالـــة عـــرضـــها الجـــديـــدة فـــي 
دبي. 

تـمتد صـالـة الـعرض الجـديـدة عـلى طـول شـارع الـشيخ زايـد بـمساحـة ٨٠٠٠ قـدم 
مـربـع وتـضم أحـدث الـتصامـيم مـن الـبالط، األدوات الـصحية، مـفروشـات الحـمام، 
أحـــواض االســـتحمام املســـطحة والـــحنفيات. تـــصامـــيم الـــبالط مـــعروضـــة بـــطريـــقة 
تـــلهم خـــيال املســـتهلك لـــكي يـــصمم مـــساحـــته الـــخاصـــة بـــإبـــداع أضـــف إلـــى ذلـــك 

أطقم الحمامات واالكسسوارات. 

كــما تــقدم ســيرامــيك رأس الــخيمة مــن مجــموعــة مــاكــسيموس قــياســات كــبيرة مــن 
الــبالط يــصل طــولــها حــتى ٣ آمــتار ويــمكن تــطبيق هــذه املجــموعــة عــلى األســطح، 

الواجهات، األرضيات والجدران. 

تــعكس صــالــة الــعرض الجــديــدة روح ســيرامــيك رأس الــخيمة بحــلته الجــديــدة كــما 
"تـطلق الـعنان لـلخيال"ومـزيـداً مـن الـتأكـيد عـلى الـتزامـها بـأن تـصبح مـزود حـلول 

نمط حياة كاملة. سيتم افتتاح صالة العرض يوم األحد 6 مايو ، وسيتم استقبال العمالء من قبل فريق املبيعات املهرة والخبراء في هذا املجال لتقديم اإلقتراحات والدعم. 

الهالل للمشاريع 
(أيون) مشروع جديد مشترك مع (بيئة)؛ اطالق أسطول سيارات تيسال موديل إس التابع أليون 

مجلة هارفرد بزنس ريفيو بالعربية 
"الالجئون يحتاجون إلى الوظائف، ويمكن لريادة األعمال املساعدة"

تماشياً مع التزامنا بخلق قيمة باقية وخدمة مجتمعنا املحلي، وسعينا املتواصل لتشجيع الشركات على االلتزام باملسؤولية االجتماعية، أطلقت الهالل للمشاريع "البرنامج التطوعي 
للموظفني"، جاعلة إياه معياراً رئيسياً في نظام تقييم األداء السنوي املتبع لديها.  

يكمن الهدف من هذ البرنامج الجديد في السعي لتحفيز املوظفني وتمكينهم من التطوع بقيادة ورعاية رسمية من الهالل للمشاريع. كما أنه من املعروف أن التطوع له دور كبير في 
تعزيز الشعور بتحقيق الذات واإلنجاز على املستويني الشخصي واملهني، كما أنه يسمح للجميع باملساهمة في ترسيخ مجتمع أكثر قوةً وترابطاً. 

نبذة عن البرنامج التطوعي للموظفني 

يُعد املوظفون بدوام كامل مؤهلني ليوَمنْي مدفوعي األجر للتطوع في السنة. •

يجوز للموظفني اختيار الجهة التي يرغبون بالتطوع لديها شرط أن تكون من ضمن املنظمات غير الحكومية أو الدولية املصرحة في اإلمارات. •

سيضاف التطوع كمعيار رئيسي ضمن عملية تقييم أداء املوظفني السنوية.  •

من املنظمات الشريكة التي توفر أنشطة للمتطوعني من املجتمع املحلي: volunteers.ae / جمعية اإلمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع الصندوق العاملي لصون الطبيعة/ •
مجموعة اإلمارات للبيئة البحرية/ مجموعة اإلمارات للبيئة/ دبي العطاء 

وسوف تتاح للموظفني أيضاً إمكانية اقتراح منظمات أخرى توفر أنشطة تطوعية.  

برنامج تطوعي جديد ملوظفي الهالل للمشاريع 

أصـــدرت شـــركـــة ديـــدي تـــشوكـــسينغ مـــوجـــزاً عـــن نـــتائـــجها الـــتشغيلية لـــعام 2017 وفـــيها صـــرحـــت ديـــدي عـــن اتـــمام 7.43 مـــليار رحـــلة، بـــاســـتثناء خـــدمـــات مـــشاركـــة الـــدراجـــات وأصـــحاب 
السيارات، وقد استفاد من خدماتها هذه 450 مليون مستخدم في أكثر من 400 مدينة في الصني، أي بما يعادل خمس رحالت لكل شخص في الصني.  

تكنولوجيا البيانات الضخمة لزيادة فعالية النقل 

تــعد اإلمــكانــيات الــتكنولــوجــية الــتي تــتميز بــها شــركــة ديــدي مــن أهــم عــوامــل تــقدمــها، وتــضم الــتعلم اآللــي وتــكنولــوجــيا الــبيانــات الضخــمة والــذكــاء االصــطناعــي، حــيث تــساهــم جــميعها فــي 
تمكني الشركة من توّقع الكّم الهائل من طلبات النقل التي ستستلمها وتلبيتها في أوقات ومواقع مختلفة بالرغم من محدودية وسائل النقل املتاحة لديها.  

الـتوقـع املسـبق لـلطلبات ̶  بـنهايـة 2017، وصـلت قـدرة ديـدي عـلى تـوقـع الـطلبات الـتي قـد تسـتلمها قـبل 15 دقـيقة مـن اسـتالمـها فـي بـعض املـناطـق إلـى نسـبة تـزيـد عـن 85 •
باملئة من الدقة.  

الـتقاء سـلس بـني الـسائـقني والـركـاب ̶ وفـرت ديـدي الـعام املـاضـي مـا يـزيـد عـن 30 مـليون نـقطة الـتقاء خـضراء افـتراضـية فـي تـطبيقها مـن خـالل خـاصـية (نـقطة الـتقاء الـركـاب •
املـقترحـة) الـتي تـعد األولـى مـن نـوعـها فـي هـذا املـجال والـتي كـانـت قـد أطـلقتها فـي 2015. وفـي 2017، أجـرت ديـدي تـحسينات إضـافـية عـلى هـذه الـخاصـية الـتي تـعمل بـتكنولـوجـيا 
الـذكـاء االصـطناعـي عـن طـريـق الـتعلم اآللـي الـذي يُحـدِّث الـنقاط الـخضراء بـديـنامـيكية بهـدف الـتقاء سـلس، وأدت هـذه الـخاصـية املُحـّدثـة إلـى الحـّد مـن 2.1 مـليار اتـصال هـاتـفي مـا 

بني السائقني واملستخدمني قبل االستالم باملقارنة مع 2016.  

خدمات تشارك النقل ̶ تمت مشاركة أكثر من 1.05 مليار مقعد عن طريق خدمتي "هيتش" و "إكسبريس بول" ملشاركة الرحالت.  •

تعزيز أمن الطرقات  

أطـلقت ديـدي فـي 2017 سـلسلة مـن مـبادرات تـعزيـز السـالمـة سـاهـمت فـي الـتقليل مـن مـعدل حـوادث الـسير بنسـبة 21 بـاملـئة فـي شـبكة الـنقل الـخاصـة بـها بـاملـقارنـة مـع 2016 وإلـى 
تحقيق مستوى أقل بكثير من الحوادث التي يشهدها مجال النقل التقليدي.  

تـعزيـزاً لسـالمـة الـسائـقني والـركـاب، اتخـذت ديـدي إجـراءات جـديـدة سـعت عـبرهـا إلـى تـجنب الـقيادة فـي حـاالت اإلرهـاق وأطـلقت نـظام الـقيادة السـليمة الـذي يـراقـب تـصرفـات الـسائـق •
خالل القيادة يقوم برصد مستويات تركيزه.  

من خالل برنامج السالمة التثقيفي الذي نفذته شركة ديدي، ارتفعت نسبة استخدام الركاب لحزام األمان في املقاعد الخلفية من 2.5 باملئة إلى ما يزيد عن 10 باملئة. •

طــبقت ديــدي إجــراءات أكــثر صــرامــة فــي إجــرائــها لــعملية الــتحقق مــن خــلفية ســائــقيها وذلــك بــالــتعاون مــع أنــظمة تــنفيذ الــقانــون بهــدف الــتحقق مــن بــطاقــات هــويــة أصــحاب الــسيارات •
ورخص القيادة ورخص السيارات الخاصة بهم. وفي 2017، رفضت ديدي 40,000 طلب لعدم تلبية املتقدمني للمعايير املطلوبة.  

تمكني مجال النقل التقليدي 

وفـر سـائـقو سـيارات األجـرة املشـتركـون فـي شـبكة ديـدي فـي 2017 أكـثر مـن 1.1 مـليار رحـلة لـلركـاب. وبـتوظـيف تـكنولـوجـيا الـبيانـات الضخـمة، اسـتطاعـت ديـدي االرتـقاء بـالـكفاءة •
التشغيلية لصناعة النقل التقليدية بنطاقها األشمل.  

أطــلقت ديــدي مــباردات لــلنقل الــذكــي فــي مــدن صــينية عــدة تــضمنت إشــارات وشــاشــات مــرور ذكــية، ومــسارات قــابــلة لــلعكس، وتخــطيط الــسير بــتكنولــوجــيا الــبيانــات الضخــمة. وقــد •
حسنت ديدي من فعالية أكثر من 1,200 إشارة مرور في جينان ووهان وغوانزو وغيرها من املدن، األمر الذي قلل من مؤشر االزدحام املروري ما بني 10 باملئة و20 باملئة.  

تــعكف ديــدي عــلى بــناء مــنصة شــامــلة الــنطاق تــعتزم مــن خــاللــها تــحقيق تــغطية ســلسلة الــنقل، مــما ســيساعــدهــا فــي تــوســيع نــطاق أعــمالــها مــن خــدمــات نــقل إلــى مــوقــع واحــد إلــى تــشغيل 
املــركــبات وتــوفــير خــدمــات ألصــحاب الــسيارات كــذلــك، وســيساهــم أيــضاً فــي تــعزيــز أنــظمة الــنقل فــي املــدن لــتصبح أكــثر فــعالــيًة ومــراعــاةً لســالمــة الــبيئية. وقــد أسســت ديــدي اعــتباراً مــن 

أغسطس 2017 شراكات استثمارية و تكنولوجية مع سبع شركات رائدة في مجال دمات تشارك النقل في العالم منها ليفت، وجراب، وأوال، وأوبر، و99، وتاكسيفاي وكريم.  

كــان االســتثمار األول لــهيدوصــوفــيا مــينا فــي شــركــة أوبــر الــصينية الــتي أطــلقت فــي 2014، والــتي وصــلت خــدمــاتــها بــنهايــة 2015 إلــى 22 مــديــنة صــينية. وفــي 2016، أدمــجت أوبــر 
لة فـي جـولـة الـتمويـل الـثانـية مـن  الـصني فـي ديـدي تـشوكـسينغ الـتي تـعد أكـبر شـركـة لخـدمـات تـشارك الـنقل. وبـالـتالـي، تـحولـت حـصة هـيدوصـوفـيا مـينا فـي أوبـر الـصني إلـى حـصص مُــفضَّ

الفئة بي في ديدي تشوكسينغ. 

أطـلقت الهـالل لـلمشاريـع  مـع (بـيئة)، الشـركـة الـرائـدة فـي مـجال إدارة الـبيئة فـي الشـرق األوسـط والـحائـزة عـلى جـوائـز عـاملـية، مشـروعـاً 
مشتركاً تحت اسم "أيون" يقدم خدمات متخصصة بالنقل التجاري املستدام.  

وتــشمل عــمليات "أيــون" تــطويــر وشــراء وإدارة أســاطــيل املــركــبات الكهــربــائــية مــن أجــل اســتخدامــها تــجاريــاً، عــبر مــنصات مــثل خــدمــات 
الـنقل املشـترك الـخاصـة، بـاإلضـافـة إلـى أسـاطـيل الشـركـات والـهيئات الـحكومـية. ومـن املـحتمل أيـضاً أن تـسعى الشـركـة الجـديـدة لـدخـول 
قـطاع الـطاقـة املسـتدامـة عـبر مـشاريـع تـتعلق بـمعدات ومحـطات شـحن املـركـبات الكهـربـائـية، وتـكنولـوجـيا الـبطاريـات، ومـشاريـع الـطاقـة 

الشمسية الكهروضوئية. 

ســتقوم شــركــة أيــون بنشــر أســاطــيل كــبيرة مــن ســيارات كهــربــائــية مــن فــئتي الــسيارات االقــتصاديــة والــفاخــرة لــتكون مــكمالً لشــبكات الــنقل فــي تــسع مــدن بــمنطقة الشــرق األوســط وشــمال 
أفـريـقيا. وسـيتم طـرح املـركـبات وفـق خـطة تـدريـجية حـتى عـام 2020، وسـيتزامـن ذلـك مـع وضـع إطـار تـنظيمي السـتخدام الـسيارات الكهـربـائـية فـي األسـواق املسـتهدفـة. وتهـدف الشـركـة 
أيـــضاً إلـــى تـــبني مـــنهج شـــامـــل وتـــوســـيع نـــطاق تـــعاونـــها لـــيشمل كـــذلـــك 
منتجات توليد الطاقة وتخزينها املتعلقة بالنقل التجاري املستدام. 

ويــــشكل قــــطاع الــــطاقــــة املتجــــددة أولــــويــــة لــــدى حــــكومــــات دول مجــــلس 
الــــــتعاون الخــــــليجي. وفــــــي هــــــذا الــــــسياق، أعــــــلنت دولــــــة اإلمــــــارات عــــــن 
قــرارهــا بــرفــع أهــداف تــولــيد الــطاقــة مــن مــصادر نــظيفة إلــى 50% مــن 
إجــــــمالــــــي مــــــزيــــــج الــــــطاقــــــة بحــــــلول الــــــعام 2050، فــــــي حــــــني أشــــــارت 
الـسعوديـة إلـى طـموحـاتـها بـإنـتاج 10% مـن الكهـربـاء فـي املـملكة مـن 
مـــــــصادر متجـــــــددة بحـــــــلول الـــــــعام 2032. أمـــــــا فـــــــي مـــــــنطقة الشـــــــرق 
األوســـــــط وشـــــــمال أفـــــــريـــــــقيا، فـــــــقد وضـــــــعت دول مـــــــثل األردن واملـــــــغرب 
أهدافاً مماثلة لخفض اعتمادها على املصادر الهيدروكربونية.  

وقــــد أطــــلقت شــــركــــة "أيــــون" أســــطول ســــياراتــــها الكهــــربــــائــــية مــــن نــــوع 
تيسـال مـوديـل إس فـي دبـي مـن خـالل تـطبيق "كـريـم". وتُجـري الشـركـة 
مـحادثـات أخـرى مـع الـهيئات الـتنظيمية لـتوسـعة عـمليات أسـطولـها فـي 
اإلمارات لتشمل أبوظبي والشارقة بحلول الربع الثالث من 2018. 

ومضة كابيتال 
املتجر اإللكتروني للعطور قولدن سنت يعلن عن خطط للتوسع عقب جولة تمويلية أولى

اســـــــتضافـــــــت الهـــــــالل لـــــــلمشاريـــــــع ورشـــــــة عـــــــمل عـــــــن أســـــــاســـــــيات 
الـــتصويـــر الـــفوتـــوغـــرافـــي ألطـــفال مـــوظـــفي الهـــالل لـــلمشاريـــع فـــي 
فـــــي مـــــقر الشـــــركـــــة يـــــوم الســـــبت 12 مـــــايـــــو، وذلـــــك بـــــالـــــتعاون مـــــع 

مهرجان الشارقة السينيمائي الدولي للطفل.  

كـــما قـــدمـــت مـــؤســـسة فـــن ‒ الـــفن اإلعـــالمـــي لـــألطـــفال والـــناشـــئة 
الـــــدعـــــم لهـــــذه الـــــفعالـــــية، وهـــــي أيـــــضاً املـــــنظم ملهـــــرجـــــان الـــــشارقـــــة 
الــــسينيمائــــي الــــدولــــي لــــلطفل. اكتســــب األطــــفال املــــشاركــــون فــــي 
الـــــــورشـــــــة مـــــــعارف بـــــــخصوص الـــــــقواعـــــــد األســـــــاســـــــية لـــــــلتصويـــــــر 
الـفوتـوغـرافـي وطـبقوا مـا تـعلموه بـاسـتخدام أجهـزة كـامـيرا قُــدمـت 
مــن ضــمن ورشــة الــعمل ملــساعــدتــهم عــلى مــمارســة مــا اكتســبوه 

من معلومات.  

“لدى الشركات الكبرى والشركات الناشئة الكثير لتقدمه بشكل متبادل، بما في ذلك الدعم 
طويل األجل وفرصة التغيير.” 

 إّن الـــتغيير̶ ولـــيس الـــنمط الـــتدريـــجي طـــويـــل األمـــد، بـــل الـــنمط الـــذي يـــمكن قـــياســـه بـــشكل دقـــيق ̶  هـــو 
الــواقــع الــذي ال جــدال فــيه فــي عــصرنــا هــذا، إنــه االنــدفــاع املــذهــل لســباق الــبقاء فــي مــقدمــة املــنعطف الــذي 
يفرض جدول أعمال الشركات والدول على حد سواء في سعيهم ملواكبة التطور ومقاومتهم ليكونوا األفضل.  

لــقد جــذبــت ريــاح الــتغيير الــتي تــجتاح دوالً مــثل اإلمــارات الــعربــية املتحــدة واملــملكة الــعربــية الــسعوديــة انــتباه 
الـــعالـــم، حـــيث أطـــلقت الـــحكومـــات خـــططاً وطـــنية تـــحويـــلية الحـــتضان الـــرقـــمنة، مـــما يُظهـــر اإلمـــكانـــيات الـــهائـــلة 
لهـــذيـــن الـــبلديـــن لـــيكونـــا مـــركـــزيـــن قـــائـــمني عـــلى الـــتكنولـــوجـــيا لـــلسير بعجـــلة الـــنمو. مـــع ذلـــك، لـــم تـــكن الشـــركـــات 
الـكبرى فـي املـنطقة سـريـعة فـي تـسخير قـوة الـتكنولـوجـيا وتـنفيذ اسـتراتـيجيات الـتحول الـرقـمي الـفّعالـة، عـلى 

الرغم من أّن املستهلكني في هذه املنطقة هم من بني أكثر امللمني بالتكنولوجيا على مستوى العالم. 

تـــحتاج الشـــركـــات الـــقائـــمة فـــي املـــنطقة الـــيوم إلـــى رؤيـــة طـــويـــلة األمـــد لـــتبقى مـــواكـــبة لـــلتطور وإلضـــفاء بـــصمة 
خــاصــة بــها، ولــكن، بــالــنظر إلــى عــقود مــن التجــربــة، هــل تــدرك الشــركــات اإلقــليمية الــكبرى أنــها عــلى الــجانــب 
املـــتميّز الـــذي يـــخولـــها تـــوجـــيه أهـــداف الشـــركـــات الـــناشـــئة الحـــديـــثة والنشـــطة، والـــتي تـــصبح أكـــثر فـــأكـــثر مـــن 
الـدواعـم الـرئـيسية لـالبـتكار؟ بـاإلضـافـة إلـى ذلـك، هـل تـعتبر هـذه الشـركـات نـفسها جـاهـزة لـلتغيير فـي مـواجـهة 

مستقبل رقمي متنامٍ؟ 

كـما هـو الـحال مـع جـميع التحـديـات الـكبرى، فـإّن الـحاجـة أم االخـتراع، حـيث تـؤدي هـذه الـحاجـة املـلحة الـيوم السـتدامـة األعـمال إلـى نـمو وحـدات رأس مـال الجـريء للشـركـات (CVC) بـشكل تـدريـجي، والـتي 
يمكن القول بأنها واحدة من أكثر الطرق فاعلية من شأنها أن تعيد تنشيط بيئة الشركات الناشئة.  

عـملت رؤوس األمـوال االسـتثماريـة للشـركـات ألكـثر مـن قـرن لـآلن، حـيث يـرجـع تـاريـخ إحـدى الـتجارب األولـى الـبارزة إلـى عـام 1914، عـندمـا اسـتثمرت شـركـة دوبـونـت DuPont فـي شـركـة سـيارات نـاشـئة 
عمرها ست سنوات، املعروفة باسم جنرال موتورز، وذلك إلكمال أعمال الدهان والجلود االصطناعية، وبحلول عام 1920، كان قد مثّل استثمار جنرال موتورز نصف إجمالي أرباح شركة دوبونت. 

 لـذا، عـلى الـرغـم مـن أّن نـشاط رأس املـال الجـريء للشـركـات لـيس ظـاهـرة جـديـدة، إال أنـه يشهـد نـوعـاً مـن التجـّدد، فـفي الـسنوات الخـمس املـاضـية فـقط، ارتـفع عـدد املسـتثمريـن النشـطني عـلى مسـتوى الـعالـم 
فــي هــذا املــجال إلــى ثــالثــة أضــعاف. والــيوم، تــضم قــائــمة مجــلة فــورتــشن ألكــبر 100 شــركــة عــلى 75 شــركــة نشــطة عــاملــياً فــي مــجال االســتثمار بــالشــركــات الــناشــئة، تــقودهــا شــركــات مــثل جــوجــل فنتشــرز 
Google Ventures، ألـفابـت وجـي إي فنتشـرز GE Ventures وإنـتل كـابـيتال Intel Capital وسـيلزفـورس فينتشـرز Salesforce Ventures. مـن الجـديـر بـالـذكـر أن رأس املـال الجـريء للشـركـات 

يُمثل ما يقارب من ربع جميع صفقات املشاريع في الواليات املتحدة، و30% على مستوى آسيا.  

تنخـرط الـعديـد مـن الشـركـات أكـثر فـأكـثر فـي نـشاط رأس املـال الجـريء الـخاص بـها بـاعـتبار ذلـك مـسألـة بـقاء، فـإذا كـنت قـد أطـلقت شـركـة فـي السـتينيات، فـإّن مـتوسـط عـمرهـا هـو حـوالـي 60 عـامـاً، ولـكن 
تُـختزل تـلك املـدة الـيوم إلـى مجـرد 15 سـنة. بـبساطـة، ضـع فـي الحسـبان بـأنـه مـن املـرجـح أن تُـفلس 40% مـن الشـركـات املـدرجـة حـالـياً عـلى قـائـمة فـورتـشن ألكـبر 500 شـركـة خـالل عـقد مـن الـزمـن. حـيث ال 

بد للشركات بأن يكون لها نشاطاً إبداعياً وإال فإنها سوف تندثر، مؤكدة بذلك الحقيقة الراسخة بأّن التغيير الذي نشهده لم يسبق له أن تحرك بهذه السرعة وال شيء من شأنه أن يبطئه.  

يُــعرّف نــشاط رأس املــال الجــريء للشــركــات فــي جــوهــره عــلى أنــه اقــتران تجــربــة مشــروع كــبير مــع الــقدرات اإلبــداعــية لشــركــة نــاشــئة، إذ يــتطلع مســتثمرو الشــركــات إلــى االســتفادة مــن االبــتكار الــذي تــقوده 
الشـركـات الـناشـئة مـع الحـرص عـلى تـحفيز تـطويـر املـنتجات والخـدمـات الـتكميلية، أو كسـب مـنفذ نـحو الـتقنيات املـبتكرة، أو حـتى تحـديـد فـرص ألسـواق جـديـدة. عـالوة عـلى ذلـك، فـإّن مـعظم رؤوس األمـوال 
الجــريــئة للشــركــات تــقودهــا مــهمة الــقيام بــاســتثمارات اســتراتــيجية طــويــلة األجــل، عــلى عــكس صــناديــق رأس املــال الجــريء املــؤســسية الــتي يــبلغ مــتوســط عــمرهــا االفــتراضــي 10 ســنوات. بــالنســبة للشــركــات 
الـناشـئة، يـعد هـذا مـصدراً لـرأس مـال أكـثر مـرونـة واسـتمراريـة، إذ يـمكن للشـركـات أن تـعمل كمسـتثمريـن مـالـيني اسـتراتـيجيني، مـوفـرة بـذلـك الـدعـم واملـوثـوقـية للشـركـات املـعترف بـها، كـما تـمكنها مـن الـوصـول 

إلى أسواقها الخاصة.  

فــي الــوقــت الــذي يــرتــفع فــيه نــشاط رؤوس األمــوال الجــريــئة عــاملــياً، لــم يــتم تــوجــيه تــلك الشــركــات بــعد بــشكل صــحيح ملــنفعة مــجتمع شــركــاتــنا الــناشــئة فــي مــنطقة الشــرق األوســط، حــيث كــان تــمويــل املــشاريــع 
مدفوعاً إلى حد كبير باالستثمارات من صناديق رأس مال الجريء.  

فـي اإلمـارات الـعربـية املتحـدة، عـلى سـبيل املـثال، مـن بـني املسـتثمريـن الـ10 األكـثر فـاعـلية فـي مـجال رأس مـال الجـريء فـي الـسنوات الخـمس املـاضـية، كـان هـناك اثـنان فـقط مـن الشـركـات املسـتثمرة فـي 
هــذا املــجال. فــي املــقابــل، فــإّن ثــالثــة أربــاع الشــركــات املــدرجــة فــي فــورتــشن 100 لــديــها فــريــق مــخصص لــلعمل عــلى االســتثمار فــي الشــركــات الــناشــئة. تُــعتبر هــذه فــرصــة كــبيرة ضــائــعة، ال ســيما أّن مــنطقة 
الشـرق األوسـط وشـمال أفـريـقيا تشهـد فـورة عـلى صـعيد إطـالق األعـمال، فـمن الـواضـح أنـنا عـلى مـنعطف حـيث تـحتاج الشـركـات الـكبرى إلـى الـدخـول فـي الـصدام والـقيام بـدور أكـثر حـزمـاً فـي تـعزيـز الـنظام 

البيئي للشركات الناشئة وركوب املوجة التالية من االبتكار والنمو.  

يُــمثل نــشاط رأس املــال الجــريء للشــركــات فــي شــركــة الهــالل لــلمشاريــع جــزءاً جــوهــريــاً مــن اســتراتــيجيتنا طــويــلة األجــل، إذ إنــنا نســتعد لــبيئة األعــمال املســتقبلية، حــيث نخــطط مــن خــالل ذراع رأس املــال 
الجـريء املـؤسـسي لـديـنا سـي إي فينتشـرز (CE-Ventures)، وهـو وحـدة مـؤسـسية ضـمن الشـركـة، السـتثمار 150 مـليون دوالر أمـيركـي فـي املـشاريـع الـناشـئة فـي مـراحـلها املـبكرة واملـتقدمـة عـلى مـدى 
الــسنوات الــثالث املــقبلة. فــي األشهــر الــتسعة املــاضــية فــقط، اســتثمرنــا فــي ثــمانــي شــركــات نــاشــئة عــبر قــطاعــات االقــتصاد الــعاملــي املــختلفة بــما فــي ذلــك الــتكنولــوجــيا الــطبية، والــذكــاء االصــطناعــي، وأمــن 

الفضاء اإللكتروني، والتجارة اإللكترونية في مجال األغذية، وتكنولوجيا الطائرات ذاتية القيادة للقطاع الصناعي.  

بــاإلضــافــة إلــى تــعزيــز دورنــا كمســتثمريــن اســتراتــيجيني وخــبرتــنا الــتشغيلية فــي عــدد مــن الــقطاعــات الــرئــيسية، تُــمكننا هــذه اإلنــجازات مــن دعــم الشــركــات الــناشــئة الــعاملــية الــتي يــمكن أن تــعمل عــلى الــدفــع 
بـالـتكنولـوجـيات املـزعـزعـة وكسـب الـدرايـة الـعملية بـما يـتعلق بـاحـتياجـات مـنطقتنا. وعـلى نـفس الـقدر مـن األهـمية، نـحن نسـتثمر اآلن فـي تـطويـر رواد األعـمال املحـليني، الـذيـن مـن املـمكن أن يـسهموا بـوضـع 
مـنطقة الشـرق األوسـط وشـمال أفـريـقيا عـلى الخـريـطة كـمبدعـني لـلتكنولـوجـيا عـوضـاً عـن مجـرد مسـتهلكني لـها. وفـي الـنهايـة، نـعتقد أّن هـذه الـجهود سـوف تـعزز االبـتكار الـضروري مـن أجـل الـتصدي لـبعض 

أكبر التحديات التي نواجهها اليوم. 

- كما نشر على  موقع االقتصادي

الهالل للمشاريع الناشئة

الهالل للمشاريع شريك محدود في صندوق ومضة مينا فينتشرز.

جروثجيت كابيتال 
آيريس غارد تُكرَّم البتكارها تكنولوجيا الدفع بالبلوكتشني 

حــازت شــركــة آيــريــس غــارد، األولــى والــرائــدة فــي مــجال الــتعرف عــلى الــهويــة عــن طــريــق قــزحــية 
الــعني، عــلى لــقب أفــضل مــبتكر دولــي لهــذا الــعالــم تــكريــماً ملشــروعــها املــبتكر الــذي تــوظــف فــيه 
تــكنولــوجــيا الــبلوكتشــني فــي عــمليات الــبيع والشــراء فــي ســوق التجــزئــة، وذلــك فــي حــفل الــتكريــم 

السنوي الثاني للينديت فاينتك. 

وقـــد حـــصدت آيـــريـــس غـــارد هـــذا الـــلقب ملـــا بـــذلـــته مـــن جـــهود حـــثيثة ومـــتقدمـــة مـــن أجـــل تـــوظـــيف 
تـكنولـوجـيا املـيل األخـير إلنـهاء الـتعامـالت بـالـبلوكتشـني عـبر الـتحقق مـن الـهويـة مـن خـالل قـزحـية 
الــعني، حــيث نــجحت فــي إطــالق مــفتاح خــاص لــلبلوكتشــني يــتكون مــن 32 بــايــت. وإلــى جــانــب 
مــا تــوفــره آيــريــس غــارد مــن خــالل مــنصات آي بــاي لــلدفــع الــتي تــتحقق مــن الــهويــة عــن طــريــق 
الـعني عـند نـقطة الـبيع، أتـاح ابـتكارهـا هـذا املـجال لـتسيير مـعامـالت الـبيع والشـراء فـي املـتاجـر 

باستخدام سجل آمن لعملة اإليثيريوم بفعالية عند وقت الشراء.  

وقــد نُــفذ هــذا املشــروع حــتى اآلن فــي خــمسة مــتاجــر فــي مــخيمات لــالجــئني فــي األردن حــيث 
وصــلت قــيمة مــعامــالت الشــراء بــاســتخدام الــبلوكتشــني إلــى مــاليــني الــدوالرات شهــريــاً واســتفاد 
مـــنها أكـــثر مـــن 120,000 مســـتخدم مـــن الـــالجـــئني الـــسوريـــني. وبهـــذه اإلنـــجازات يـــكون هـــذا 
املشـــروع قـــد حـــقق أعـــلى نســـبة لـــتوظـــيف الـــبلوكتشـــني فـــي الـــعالـــم بـــمشاركـــة أعـــداد هـــائـــلة مـــن 

األفراد. ومن الجدير بالذكر أن برنامج الغذاء العاملي قد كرم هذا املشروع سابقاً هذا العام باعتباره أحد "أفضل 10 ابتكارات تغير مسارات توصيل األمم املتحدة للغذاء". 

وفــي مــعرض تــعليقه عــلى الــلقب الــذي حــصده املشــروع، أشــار مــؤســس آيــريــس غــارد ورئــيسه اإلداري عــماد مــلحس إلــى مــسيرة آيــريــس غــارد الــضليعة واملــمتدة لــعدة أعــوام أبــرزت فــيها دورهــا الــريــادة فــي 
قيادة االبتكارات في مجال التعرف على الهوية ومنصات الدفع املوثوقة عن طريق قزحية العني، كما وأكد على أن تكريماً دولياً كهذا هو ترسيخٌ ملكانة الشركة وجهودها.  

واسـتطرد مـعلقاً عـلى فـرحـه بـاسـتالم هـذا الـلقب فـي هـذا الـوقـت الـذي تـعمل الشـركـة فـيه عـلى إطـالق هـواتـف وأجهـزة لـوحـية مـن نـوع أنـدرويـد لـتشق بـها الـطريـق نـحو الـتغيير الجـذري فـي عـالـم تـطبيقات الـدفـع 
اآلمن عن طريق الهواتف النقالة.  

  www.irisguard.com يمكنكم االطاّلع على مزيد من املعلومات عن آيريس غارد على هذا الرابط

الهالل للمشاريع مساهم محدود في جروثجيت كابيتال. آيريس غارد احدى شركات محفظة جروثجيت.
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الفعاليات

أهـمية الـتعاون بـني الـقطاعـني الـحكومـي والـخاص – هـي الـرسـالـة األسـاسـية الـتي أكـد عـليها مـنتدى أرامـكو الـسعوديـة ومـبادرة بـيرل االفـتتاحـي الـذي عـقد 
تحت عنوان "نظرة مركزة في الحوكمة" في مدينة الرياض

يـــعد الـــتعاون بـــني الـــقطاعـــني الـــحكومـــي والـــخاص فـــي مـــنطقة 
الخــــــليج مــــــن الــــــركــــــائــــــز األســــــاســــــية لــــــتعزيــــــز أطــــــر الــــــحوكــــــمة 
املـؤسـسية وتـحقيق الـنمو االقـتصادي فـي املـنطقة ‒ كـان ذلـك 
هــــو املــــحور الــــرئــــيسي لــــلمنتدى االفــــتتاحــــي الــــذي عــــقد تــــحت 
عـنوان "نـظرة مـركـزة فـي الـحوكـمة" " فـي مـركـز املـلك عـبد اهلل 

للدراسات والبحوث البترولية بمدينة الرياض.  

وقـد عـقد هـذا املـنتدى، تـحت رعـايـة وبـحضور مـعالـي املـهندس 
خـــــالـــــد الـــــفالـــــح، وزيـــــر الـــــطاقـــــة والـــــصناعـــــة والـــــثروة املـــــعدنـــــية 
الـــــسعودي، مـــــن أجـــــل مـــــناقـــــشة الـــــدور املـــــحوري الـــــذي يـــــلعبه 
الــقطاع الــخاص فــي تــشكيل اســتراتــيجيات الــحوكــمة الــجيدة 
والـــــــــتي تـــــــــعمل عـــــــــلى إرســـــــــاء األســـــــــس الـــــــــتي تـــــــــرتـــــــــكز عـــــــــليها 
االقـــتصادات املـــرنـــة، فـــضالً عـــن أهـــميتها فـــي ظـــل الـــتحوالت 

الكبرى التي يشهدها اقتصاد املنطقة.   

جـــديـــر بـــالـــذكـــر أن الـــثروات الـــخاصـــة فـــي مـــنطقة الخـــليج قـــد 
ارتـــــفعت إلـــــى أكـــــثر مـــــن 8 تـــــريـــــليون دوالر، ومـــــن املـــــتوقـــــع أن 
تــصل إلــى 12 تــريــليون دوالر بحــلول عــام 2021، وبــالــنظر 
إلـى أن 85 بـاملـئة مـن الـناتـج املحـلي اإلجـمالـي غـير الـنفطي 
فــي مــنطقة الخــليج نــاتــج عــن أعــمال الشــركــات الــعائــلية، فــمن 
املــتوقــع أن تشهــد املــنطقة انــتقال مــا يــزيــد عــن تــريــليون دوالر مــن الــثروة بــني الــجيلني عــلى مــدار الــعقد املــقبل، ولــذلــك تــعد الــحوكــمة املــؤســسية الــقويــة ضــرورة حــتمية مــن أجــل الــحفاظ عــلى 

املرونة في انتقال هذا القدر من القيمة االقتصادية الهائلة. 

وفـي مـعرض كـلمته الـرئـيسية الـتي ألـقاهـا أمـام الـحاضـريـن الـذيـن بـلغ عـددهـم مـا يـزيـد عـن 500 مـن الـقادة مـن الـقطاعـني الـخاص والـحكومـي وقـطاع الـعطاء االجـتماعـي، قـال املـهندس 
أمـني الـناصـر، الـرئـيس الـتنفيذي ألرامـكو الـسعوديـة: "يـسعدنـا ويشـرفـنا أن نـعمل جـنباً إلـى جـنب مـع مـبادرة بـيرل بهـدف تـعزيـز مسـتويـات االلـتزام بـتطبيق أعـلى مـعايـير الـحوكـمة املـؤسـسية. 
وقـد كـانـت أرامـكو الـسعوديـة مـنذ مهـدهـا، وعـلى مـدار أكـثر مـن ثـمانـية عـقود، شـركـة عـامـلة عـلى املسـتوى الـعاملـي، ولـطاملـا كـان االلـتزام بـاملـعايـير الـدولـية لـلحوكـمة مـن بـني الـركـائـز األسـاسـية 
الـــتي تـــقوم عـــليها أعـــمالـــنا. وفـــي إطـــار جـــهودنـــا الـــرامـــية إلـــى تـــحقيق رؤيـــة املـــملكة 2030 وحـــرصـــنا عـــلى مـــمارســـة أعـــمالـــنا فـــي ضـــوئـــها، أصـــبحت الـــفرصـــة ســـانـــحة أمـــام جـــميع شـــركـــات 
ومــؤســسات املــملكة، كــبيرة كــانــت أو صــغيرة، لــتطبيق أو إعــادة تــصميم هــيكل الــحوكــمة لــديــها بــحيث يــعكس أعــلى املــعايــير، األمــر الــذي أصــبح ضــرورة إلتــمام مــرحــلة الــتحول االقــتصادي 

التي تشهدها اململكة حالياً".  

وقــــد شــــدد الــــناصــــر عــــلى أهــــمية الــــحوكــــمة املــــؤســــسية 
ودورهـــا املـــحوري فـــي مـــواصـــلة تـــطبيق أعـــلى مـــعايـــير 
السـلوك األخـالقـي وتـعزيـز االلـتزام بمسـتويـات مـرتـفعة 
مـــن الـــكفاءة والـــفعالـــية فـــيما يـــتعلق بـــعمليات اإلشـــراف 

والقيادة وإعداد التقارير.   

مـن جـانـبه قـال بـدر جـعفر، مـؤسـس مـبادرة بـيرل الـتي 
يـــــقع مـــــقرهـــــا فـــــي مـــــنطقة الخـــــليج والـــــرئـــــيس الـــــتنفيذي 
لشـــركـــة الهـــالل لـــلمشاريـــع، فـــي كـــلمته الـــترحـــيبية الـــتي 
ألـــقاهـــا فـــي الجـــلسة االفـــتتاحـــية لـــلمنتدى: "جـــمع هـــذا 
املــنتدى بــني عــدد مــن أبــرز الــقادة اإلقــليميني والــدولــيني 
مــــــــن مــــــــختلف الــــــــقطاعــــــــات ملــــــــناقــــــــشة أهــــــــم الــــــــقضايــــــــا 
واملـــــوضـــــوعـــــات املـــــؤثـــــرة فـــــي بـــــيئة األعـــــمال املـــــعاصـــــرة. 
ونــحن فــي مــبادرة بــيرل يحــدونــا فخــر كــبير بــالــعمل مــع 
أرامـكو الـسعوديـة فـي سـبيل إلـقاء الـضوء عـلى األدوار 
املــــــــــــحوريــــــــــــة املــــــــــــتعددة الــــــــــــتي يــــــــــــتعني عــــــــــــلى مــــــــــــختلف 
الـقطاعـات، سـواء الـقطاع الـحكومـي أو قـطاع األعـمال 
أو قــــطاع الــــعطاء االجــــتماعــــي، تــــبنيها بــــغرض وضــــع 
أطــــــــر لــــــــلحوكــــــــمة املــــــــؤســــــــسية مــــــــن شــــــــأنــــــــها أن تــــــــعزز 
مســــــتويــــــات الــــــتنافــــــسية واملــــــشاركــــــة واالســــــتدامــــــة فــــــي 
اقـــتصادات املـــنطقة. ويـــمثل هـــذا املـــنتدى نـــقطة انـــطالق 

لـلعالقـة االسـتراتـيجية بـني مـبادرة بـيرل وأرامـكو الـسعوديـة، الـتي تـعتبر أحـد أهـم األعـضاء فـي شـبكة شـركـائـنا اآلخـذة فـي الـنمو فـي مـنطقة الخـليج واملـلتزمـة تـجاه رؤيـة تـطمح إلـى تـحقيق 
ازدهاٍر اقتصادي يرتكز على دعم القطاع الخاص الذي يتبنى الحوكمة الجيدة كركن أساس في التنمية املستدامة". 

عـقد املـنتدى جـلساتـه تـحت إطـار عـام بـعنوان "تـعزيـز الـقدرة الـتنافـسية فـي نـموذج أعـمال جـديـد" وركـز عـلى مـسوغـات األعـمال املـرتـبطة بـالـحوكـمة املـؤسـسية ومـا لـها مـن دور مـحوري فـي 
تــحقيق االســتراتــيجيات الــوطــنية فــي مــختلف أنــحاء املــنطقة، بــما فــي ذلــك رؤيــة اإلمــارات 2021 ورؤيــة الــسعوديــة 2030. وشــملت فــعالــيات املــنتدى عــقد أربــع نــدوات حــواريــة وورشــتي 

عمل، حيث جمعت بني نخبة من أبرز املتحدثني من مختلف أنحاء املنطقة والعالم ملناقشة أطر الحوكمة املؤسسية من منظور مختلف القطاعات والجهات املعنية. 

جــمعت الــندوة الــحواريــة االفــتتاحــية الــتي عــقدت بــعنوان "حــوار بــني الــقطاعــني الــعام والــخاص بــشأن الــحوكــمة" بــني مجــموعــة مــن املتحــدثــني املــرمــوقــني وهــم: ســعادة الــدكــتور حــمد ســليمان 
الـبازعـي، نـائـب وزيـر املـالـية الـسعودي؛ ومـعالـي أحـمد عـلي الـصايـغ، رئـيس مجـلس إدارة سـوق أبـوظـبي الـعاملـي؛ وآالن بـيجانـي، الـرئـيس الـتنفيذي لشـركـة مـاجـد الـفطيم الـقابـضة؛ وريـك 
هــيثورنــثوايــت، رئــيس مجــلس إدارة شــركــة "مــاســتركــارد"؛ ولــبنى الــعليان، نــائــب رئــيس مجــلس اإلدارة والــرئــيس الــتنفيذي لشــركــة الــعليان املــالــية. وقــد نــاقــش املتحــدثــون خــالل الــندوة كــيفية 
إيـجاد طـرق عـملية تـسمح لـلقطاعـني الـعام والـخاص بـتقديـم الـدعـم املـتبادل فـيما بـينهما بهـدف إيـجاد وتـعزيـز أطـر حـوكـمة مـن شـأنـها إمـداد اقـتصاد املـنطقة بـاملـرونـة الـالزمـة وإرسـاء أسـاس 

قوي للتنمية االقتصادية املستدامة وخلق فرص العمل.  

الهالل للمشاريع شريك موسس في مبادرة بيرل

إرساء روافد الحوكمة املؤسسية في منتدى "نظرة مرّكزة في الحوكمة" باستضافة أرامكو السعودية 

شـارك نـيراج أغـرافـال، املـديـر الـتنفيذي لـدى الهـالل لـلمشاريـع، بـصفته متحـدثـاً فـي مـؤتـمر مـينا 
رود شو الثالث الذي عقد في 29  أبريل 2018. 

وفـــي جـــلسة الـــنقاش الـــتي شـــارك فـــيها، ســـّلط نـــيراج الـــضوء عـــلى مـــوضـــوع األســـهم الـــخاصـــة 
وأسـواق رؤوس املـال، وتـناول أيـضاً الـتعاون مـع األسـهم الـخاصـة واالسـتثمار فـيها، واسـتعداد 
الشــــركــــات لــــلخوص فــــي عــــمليات االكــــتتاب، كــــما تــــطرقــــت لــــلتمويــــل مــــتعدد األطــــراف والــــتمويــــل 

اإلنمائي بالنسبة ملنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.  

وكـــان مـــن ضـــمن املتحـــدثـــني فـــي الجـــلسة الـــدكـــتور تـــيلمان كـــروز، مـــديـــر كـــوربـــرتـــس أنـــد فَـــندز، 
أوروبــا والشــرق األوســط وآســيا الــوســطى؛ وزيــن بــيكالــي، الــرئــيس الــتنفيذي، ســيلك إنفيســت؛ 

والدكتور غالب محمصاني، نائب الرئيس، سوق بيروت لألوراق املالية.  

مؤتمر MENA ROADSHOW السنوي الثالث

ورشة عمل عن أساسيات التصوير الفوتوغرافي ألطفال موظفي الهالل للمشاريع، بالتعاون مع (فن) 

رؤية الرئيس التنفيذي: تسخير رأس املال الجريء للشركات 

شـاركـت الهـالل لـلمشاريـع مـمثَّلة بـمديـرهـا الـتنفيذي نـيراج أغـرافـال، فـي الجـلسة االفـتتاحـية الـتي عـقدت بـعنوان "تـأسـيس مـحافـظ أعـمال مـربـحة" ضـمن مـؤتـمر أكـسيس ألـتس آسـيا األول 
ألعضائه من الشرق األوسط في 26 أبريل 2018.  

يـعد مـؤتـمر أكـسيس ألـتس آسـيا حـلقة وصـل تجـمع بـني فـرص االسـتثمار الـبديـل فـي آسـيا واملسـتثمريـن الـعاملـيني. وقـد هـدف االجـتماع إلـى تـحفيز مـسارات تـبادل اآلراء ورؤوس األمـوال 
والصفقات وغيرها من الفرص االستثمارية ما بني األعضاء.  

أتــاحــت مــنصة املــؤتــمر ملــا يــقارب 40 مــن الــصناديــق واملــكاتــب الــعائــلية الــقائــمة والــناشــئة وغــيرهــم مــن املســتثمريــن املــجال لــطرح أفــكارهــم واســتراتــيجياتــهم االســتثماريــة مــن ضــمن حــلقات 
الــنقاش والجــلسات األخــرى الــتي أقــيمت خــالل املــؤتــمر. وكــان مــن بــني املتحــدثــني الــرئــيسيني مــن املــنطقة فــادي غــندور، رئــيس مجــلس إدارة مجــموعــة ومــضة، ومــشعل كــانــو، رئــيس مجــلس 

إدارة مجموعة كانو، وكان ملداخالتهم الفضل في إثراء الحوار برؤية شرقأوسطية حول فرص التطور ونمو الشركات العائلية في املنطقة.  

ملتقى أعضاء AccessAltsAsia في دبي 2018

وافق مشرّع ديالوير على خطة خصخصة ميناء ويلمينغتون ومنح غلفتينر حقوق إدارته وتشغيله، وذلك يوم الثالثاء املوافق 24 أبريل.  

وكـانـت قـد حـصلت االتـفاقـية عـلى مـوافـقة شـركـة دايـمونـد لـلموانئ األمـريـكية الـتي تـتولـى حـالـياُ تـشغيل هـذا املـيناء، كـما أقـرهـا حـاكـم ديـالويـر جـون كـارنـي، وعـّلق فـي هـذه املـناسـبة قـائـالً: 
"سيكون لهذه االتفاقية املحورية دوراً جوهرياً في توسيع ميناء ويلمينغتون ولخلق فرص عمل استثنائية للعمال اليدويني برواتب جيدة في أحد أهم مراكز التوظيف في ديالوير." 

تمنح االتفاقية غلفتينر حقوقاً حصرية إلدارة وتشغيل ميناء ويلمنغتون ملدة 50 عاماً، وبناء محطة حاويات جديدة على أرض مملوكة للواليات املتحدة لتحل محل محطة قديمة.  

وقـد بـدأت غـلفتينر بـجهودهـا لـتوسـيع نـطاقـها فـي الـواليـات املتحـدة مـنذ 2014 عـلى أقـل تـقديـر عـندمـا أبـرمـت اتـفاقـية امـتياز ملـدة 35 عـامـاً مـع مـينار كـانـافـيرال لـتشغيل محـطة حـاويـات 
جديدة. 

غلفتينر شركة تابعة للهالل للمشاريع.

الهالل للمشاريع تبرم مذكرتي تفاهم مع شركتني ناشئتني "املينتور" و"برو تيندرز" ضمن إطار املبادرة العربية لدعم 
الشركات الصغيرة واملتوسطة 

انــطالقــاً مــن ســعيه املــتواصــل لــدعــم أهــداف املــنطقة الــرامــية لــالرتــقاء بــاالبــتكار نــحو مــقدمــة 
االقــتصاد واملــجتمعات الــعربــية، نــظم مــركــز الــشارقــة لــريــادة األعــمال "شــراع" بــرنــامــج "ربــط 
املــشاريــع بــاملســتثمريــن" املــعقود ضــمن املــبادرة الــعربــية لــدعــم الشــركــات الــصغيرة بــالــتعاون 
مــع املــنتدى االقــتصادي الــعاملــي ومجــلس األعــمال اإلقــليمي ملــنطقة الشــرق األوســط وشــمال 

أفريقيا.  

وتـــــقدم هـــــذه املـــــبادرة الـــــتي أطـــــلقتها الـــــشيخة بـــــدور بـــــنت ســـــلطان الـــــقاســـــمي، رئـــــيس هـــــيئة 
الـــشارقـــة لـــالســـتثمار والـــتطويـــر (شـــروق)، رئـــيس مجـــلس األعـــمال اإلقـــليمي ملـــنطقة الشـــرق 
األوسـط وشـمال أفـريـقيا، رئـيس «شـراع»، لـكل مـن الشـركـات الـصغيرة واملـتوسـطة واملـشاريـع 
الـــناشـــئة واملـــؤســـسات فـــرصـــة حـــقيقية لـــلمساهـــمة بـــدور جـــوهـــري فـــي خـــلق الـــتغيير فـــي بـــيئة 
األعـمال الـحالـية وفـي قـيادة الـتطور واالبـتكار فـي املسـتقبل. ويـكمن الهـدف مـن هـذه املـبادرة 
فـي تـوفـيق املـصالـح بـني الـالعـبني األسـاسـيني فـي سـالسـل الـتوريـد بـاملـنطقة، بـما يـسهم فـي 
االرتـقاء بـالـقطاعـات االقـتصاديـة، وتـمكني هـذه الـجهات مـن مـواكـبة احـتياجـات املـتعامـلني فـي 

املستقبل. 

وخـالل املـلتقى، أعـلنت املـبادرة عـن تـوقـيع 16 مـذكـرة تـفاهـم عـلى هـامـش املـلتقى بـني شـركـات كـبرى ومـشاريـع صـغيرة ومـتوسـطة. تـضمنت االتـفاقـيات الـتي تـم إبـرامـها خـالل الحـدث مـذكـرة 
بـني نـفط الهـالل و"جـوي"، واثـنتني وقـعتهما مـديـنة الـشارقـة لـإلعـالم (شـمس) مـع كـل مـن "جـالـيري مـونـدا" و"جكسـتا بـييس"، بـاإلضـافـة إلـى مـذكـرتـني أخـريـني وقـعتهما "الهـالل لـلمشاريـع" 

مع "املينتور" و"بروتيندرز". 

وشهـد املـلتقى أيـضاً تـوقـيع شـركـة الـشارقـة لـلبيئة "بـيئة" ثـالث مـذكـرات مـع "فـينبتس"، و"املـينتور"، و"تـشاري سـايـكلز"، كـما وقـعت "الـشارقـة إلدارة األصـول" مـذكـرتـني مـع كـل مـن "جكسـتا 
بييس"، و"رينتشر". وعقدت (شروق) أكبر عدد من االتفاقات مع الشركات الناشئة، بتوقيعها أربع مذكرات تفاهم، مع كل من "رينتشر" و"املينتور"، و"تشاري سايكلز"، و"بروتيندرز". 

غلفتينر 
املوافقة على مشروع خصخصة ميناء ويلمينغتون  

 الهالل للمشاريع شريك عام في هيدوصوفيا كمنصة لالستثمار املشترك وشريك محدود في استثمارات املنصة.

أعــلنت شــركــة قــولــدن ســنت الــعامــلة فــي مــجال الــتجارة اإللــكترونــية لــلعطور ومســتحضرات التجــميل عــن خــطط لــلتوســع 
بعد نجاح جولتها التمويلية األولى ديسمبر املاضي. 

ومـــن املســـتثمريـــن الـــذيـــن شـــاركـــوا فـــي جـــولـــة الـــتمويـــل شـــركـــات بـــارزة مـــثل مـــركـــز أرامـــكو الـــسعوديـــة لـــريـــادة األعـــمال؛ 
وإكـــويـــتراســـت، الـــذراع االســـتثماري ملجـــموعـــة شـــويـــري؛ وشـــركـــة ومـــضة كـــابـــيتال ورائـــد فنتشـــرز، الـــذراع االســـتثماري 

ملؤسسة املجدوعي القابضة. 

تــأسســت هــذه الشــركــة الــناشــئة فــي 2014 فــي املــملكة الــعربــية الــسعوديــة كــمنصة تــتيح ملســتخدمــيها  ســهولــة شــراء 
مسـتحضرات التجـميل والـعطور. ووصـل عـدد زوار هـذا املتجـر اإللـكترونـي إلـى مـليون زائـر شهـريـاً فـنجح فـي تـرسـيخ 

مكانته الريادية في محيط التسوق اإللكتروني في اململكة العربية السعودية.  

ووفــــقاً ألبــــحاث شــــركــــة "يــــورومــــونــــيتور الــــدولــــية"، ســــتكون مــــنطقة الشــــرق األوســــط وشــــمال أفــــريــــقيا األســــرع نــــمواً فــــي 
مسـتحضرات التجـميل والـعنايـة الـشخصية فـي الـسنوات الـقادمـة. كـما سـينمو سـوق املـنطقة الـذي تـبلغ عـائـداتـه 25.4 

مــليار دوالر بــأكــثر مــن ســتة بــاملــئة ســنويــاً خــالل الــسنوات الخــمس املــقبلة، أي أكــثر مــن الــنمو املــتوقــع لهــذا الــقطاع تــحقيقه فــي األســواق الــعامــلية والــذي يــبلغ 3 بــاملــئة. وتــشير الــتوقــعات 
أيــضاً إلــى نــمو أســواق الــسعوديــة واإلمــارات الــتي تــشكل ربــع ســوق الشــرق األوســط وشــمال أفــريــقيا، بنســبة 12 بــاملــئة و5.8 بــاملــئة عــلى الــتوالــي، كــما تــسيطر الــسعوديــة عــلى إجــمالــي 

سوق املبيعات بإنفاق وطني يساوي 5.3 مليار دوالر.  

وتـطمح الشـركـة مـن خـالل خـططها لـلتوسـع أن تـصل إلـى عـالمـات تـجاريـة أخـرى تـتطّلع إلـى بـيع مـنتجاتـها لشـريـحة مسـتدامـة مـن املسـتهلكني فـي الـسعوديـة. وقـد نـجحت قـولـدن سـنت فـي 
الـــوصـــول لشـــريـــحة املســـتخدمـــني األكـــثر اعـــتماداً فـــي تـــسوقـــهم عـــلى مـــنصات الـــتجارة اإللـــكترونـــية، كـــالـــذيـــن يـــعيشون فـــي غـــير املـــدن الـــرئـــيسية فـــي املـــملكة والـــذيـــن يـــتعذر عـــليهم  الـــذهـــاب 

شخصياً إلى محالت البيع.  

من اليسار: سعادة املهندس أمني الناصر، الرئيس التنفيذي ألرامكو؛ بدر جعفر، الرئيس التنفيذي للهالل للمشاريع ومؤسس 
مبادرة بيرل؛ معالي املهندس خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة املعدنية

شــارك تــوشــار ســينغفي، نــائــب مــديــر الــتطويــر واالســتثمارات االســتراتــيجية لــدى الهــالل لــلمشاريــع، فــي مــؤتــمر 
ستيب 2018 الذي يعد مهرجاناً تجريبياً صاعداً لالبتكارات التكنولوجية في منطقة الشرق األوسط. 

فـــي حـــلقة نـــقاٍش حـــملت عـــنوان "ابـــتكار املـــشاريـــع ‒ كـــيف يـــمكن لـــلمؤســـسات االســـتفادة مـــن عـــقلية املـــشاريـــع 
الــــناشــــئة"، تحــــدث تــــوشــــار عــــن الــــجوانــــب واالعــــتبارات الــــتي تــــتسم بــــها ثــــقافــــة الشــــركــــات الــــناشــــئة والــــتي يــــمكن 

للمؤسسات االستفادة منها لتحقيق كفاءات تشغيلية أعلى واالرتقاء بمستوى االبتكار.  

وتـضمنت حـلقة الـنقاش متحـدثـني آخـريـن كـان مـن بـينهم يـوسـف املـال، DH/E11؛ وهـانـس كـريسـتينسن، واحـة 
دبــي لــلسيليكون؛ وشــريــف تــوفــيق، مــايــكروســوفــت، حــيث أثــروا الــنقاش بــمداخــالتــهم وآرائــهم الــفريــدة بــخصوص 

هذا املحور.  

مؤتمر ستيب هو مهرجان صاعد لالبتكارات التكنولوجية في منطقة الشرق األوسط.

مؤتمر ستيب 2018  

أجـــرت جـــريـــدة ذا تـــايـــمز فـــي لـــندن مـــقابـــلة حـــصريـــة مـــع الـــرئـــيس الـــتنفيذي 
للهــالل لــلمشاريــع بــدر جــعفر، وذلــك ضــمن إطــار تــقريــر خــاص أعــدتــه املجــلة 
عـــن الـــشارقـــة. يســـلط الـــتقريـــر الـــضوء عـــلى أبـــرز الـــشخصيات الـــقياديـــة فـــي 
مـــــجال األعـــــمال والـــــتعليم والـــــثقافـــــة الـــــذيـــــن يـــــرســـــمون بـــــقلم االبـــــتكار مـــــعالـــــمَ 

مستقبٍل واعٍد مشرق إلمارة الشارقة.  

اضغط هنا لقراءة املقال (باالنجليزية) 

اضغط هنا لتحميل تقرير الشارقة كامالً

لقراءة هذا املقال باللغة العربية، يرجى زيارة هذا الرابط. -

ملـــعرفـــة املـــزيـــد عـــن بـــرنـــامـــج شـــركـــاء الـــنهضة الـــخاص بمجـــلة هـــارفـــرد بـــزنـــس ريـــفيو الـــعربـــية -
واالشتراك املجاني، يرجى الضغط هنا

النشرة الدورية 
العدد الخامس والعشرون: مايو 2018

نعمل في العديد من القطاعات الرئيسية لالقتصاد العاملي
الهالل للمشاريع التطويرية - الهالل للمشاريع االستثمارية - الهالل للمشاريع الناشئة - الهالل للمشاريع االبتكارية 

الفعاليات - املواطنة املؤسسية - رؤيتنا املؤسسية 

الهالل للمشاريع التطويرية

الهالل للمشاريع - غلفتينر

الهالل للمشاريع االستثمارية

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. 

هيدوصوفيا مينا - ومضة كابيتال

هيدوصوفيا مينا 
أبرز إنجازات دیدي تشوكسینغ لعام 2017

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.

الشباب الرواد - الجامعة األمريكية في الشارقة 

شـــارك ســـامـــر شـــقير، نـــائـــب الـــرئـــيس - الهـــالل لـــلمشاريـــع االبـــتكاريـــة، فـــي جـــلسة 
نـقاش أقـيمت ضـمن إطـار افـتتاحـية مـنتدى ريـادة األعـمال للشـباب فـي الـجامـعة 
األمـريـكية فـي الـشارقـة. تـمحور الـنقاش فـي الجـلسة حـول تـطويـر ريـادة األعـمال 
واالبــــتكار والــــنمو االقــــتصادي مــــن أجــــل تــــحقيق الــــتطور عــــلى أســــس مســــتدامــــة. 
ريــادة األعــمال للشــباب هــي مــبادرة تهــدف إلــى تــعزيــز الــقدرات تــقوم عــلى شــبكة 
مــــن الشــــراكــــات الــــتي تــــصب فــــي هــــدف تــــنمية األفــــكار واملــــشاريــــع املــــنبثقة مــــن 
ابـتكارات الشـباب اإلبـداعـية الـتي تـمتلك مـقومـات تـؤهـلها لـتصبح مـشاريـع نـاشـئة 

مستدامة.  

وشــــاركــــه جــــلسة الــــنقاش ســــينار كــــورا، الــــرئــــيس الــــتنفيذي لــــوحــــدة دعــــم االبــــتكار 
الـتكنولـوجـي لـدى مـبادرة شـركـتي مـصدر وبـي بـي املشـتركـة، وفـضل سـعد، مـديـر 
شــركــة إتــش بــي فــي الــدولــة، وغــادة الــقيسي، مــهندســة بــرامــج وتحــليالت، جــي إي 

ديــجيتال ‒ الشــرق األوســط وشــمال أفــريــقيا؛ ومحــمد عــبود، مــديــر آي بــي إم فــي اإلمــارات. وقــد عــقدت هــذه الجــلسة بــإدارة الــدكــتور غــالــب الــحسيني، مــساعــد عــميد كــلية الــهندســة فــي 
الجامعة األمريكية في الشارقة.  

الهالل للمشاريع شريك استراتيجي في برنامج الشباب الرواد في الجامعة األمريكية في الشارقة. 

رؤيتنا املؤسسية
رؤية الرئيس التنفيذي - بيزنس هارفرد ريفيو بالعربية
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