
تي في إم كابيتال هيلثكير 
ليلى الجسمي تنضم إلى مجلس إدارة بورن هول إنترناشيونال 

تفتخر الهـــالل لـــلمشاريـــع بـــدعـــم مـــنصة األعـــمال الـــعربـــية الـــرائـــدة فـــي مـــنطقة الشـــرق 
األوســــط - مجــــلة االقــــتصادي - فــــي تــــطويــــرهــــا لــــفصل اإلدارة الجــــديــــد الــــذي يــــعرض 

مقاالت من مجلة هارفرد بيزنس ريفيو منشورة باللغة العربية للمرة األولى.  

ســيفتح هــذا املــصدر املــجال لــلمدراء الــتنفيذيــني لــلحصول عــلى مــعلومــات قــيمة وهــامــة 
فــي مــجال األعــمال بــمناقشــته ملــوضــوعــات مــتعلقة بــالــقضايــا املحــلية واإلقــليمية والــتي 
قـــد ال تـــناقـــشها أي مـــن املـــنشورات الـــعربـــية األخـــرى. وتهـــدف الهـــالل لـــلمشاريـــع مـــن 
خـــالل هـــذه الشـــراكـــة إلـــى ســـد هـــذه الـــفجوة فـــي املـــعلومـــات عـــن طـــريـــق مجـــلة مـــرمـــوقـــة 

كهارفرد بيزنس ريفيو.  
   

لقراءة آخر مقاالت املجلة باللغة العربية، يرجى زيارة هذا الرابط 

برنامج شركاء النهضة 

وسّـــــــعت شــركــة الهــالل لــلمشاريــع إطــار شــراكــتها االســتراتــيجية مــع مجــلة هــارفــرد 
بـــزنـــس ريـــفيو بهـــدف تـــقديـــم الـــدعـــم لـــبرنـــامـــج "شـــركـــاء الـــنهضة" الـــذي يـــسعى إلـــى 
إتـــاحـــة املـــحتوى الـــذي يـــتناول أهـــم الـــقضايـــا املـــتداولـــة فـــي مـــجال األعـــمال لـــلقرّاء. 

   

تــــوفــــر مجــــلة هــــارفــــرد بــــزنــــس ريــــفيو الــــعربــــية املــــتوفــــرة كمجــــلة مــــطبوعــــة وإلــــكترونــــية 
مـختارات يـتم انـتقاؤهـا بـدقـة، تـضم آخـر األخـبار االقـتصاديـة، وعـمود لـتقديـم الـنصائـح بـخصوص ريـادة األعـمال، ومـقابـالت مـع أهـم رجـال األعـمال فـي املـنطقة، إلـى جـانـب مـواضـيع كـثيرة أخـرى. وعـالوة 

ع منصة املعلومات التي توفرها املجلة لقرّائها، تتجلى ميزات هذه الشراكة في إتاحة االشتراك املجاني للقرّاء الذين يتعذر عليهم دفع رسوم االشتراك.   على تعزيز هذه الشراكة لتَوسُّ

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

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

سامينا اليمستون القابضة 
نمو أرباح سيراميك رأس الخيمة في الربع الثاني بنسبة 73 باملئة 

حــققت ســيرامــيك رأس الــخيمة  أربــاحــاً صــافــية بــلغت 113.2 مــليون درهــم فــي الــربــع الــثانــي املــنتهي فــي 30 يــونــيو مــن هــذا الــعام، حــيث تــمثل 
هـذه املـكاسـب نـمواً بنسـبة 73 بـاملـئة مـقارنـة بـالـربـع الـثانـي مـن الـعام 2016 وارتـفاعـاً بنسـبة 76 بـاملـئة عـلى أسـاس ربـع سـنوي مـقارنـة بـالـربـع 

األول من العام 2017. 

وقــد ركــزت شــركــة تــصنيع رخــام الــبالط وســيرامــيك الحــمامــات واملــدرجــة فــي ســوق أبــوظــبي عــلى زيــادة كــفاءة أعــمالــها حــيث عــملت عــلى تحســني 
العائدات املحققة من عملياتها الرئيسية في حني انسحبت من األنشطة اإلضافية غير الرئيسية. 

وفـي تـصريـح لـه بهـذا الـصدد، قـال عـبد اهلل مـسعد، الـرئـيس الـتنفيذي للمجـموعـة: "حـققت الشـركـة تـقدمـاً مـلحوظـاً فـي الـربـع الـثانـي مـن الـعام 2017، وقـد سـاعـدت اسـتراتـيجياتـنا، والـتي 
تشمل الخروج من األعمال غير األساسية، على وضوح امليزانية العمومية وزيادة الهوامش وتعزيز عوائد املستثمرين." 

ونـتيجة لـنمو أسـواق اإلمـارات الـعربـية املتحـدة وبـنغالديـش، ارتـفعت اإليـرادات األسـاسـية بنسـبة 6.5 بـاملـئة لـتصل إلـى 661.1 مـليون درهـم مـحققًة اسـتقراراً عـلى أسـاس سـنوي. وتـماشـياً 
مع استراتيجية الشركة، انخفضت اإليرادات غير األساسية بنسبة 38 باملئة على أساس سنوي. 

وقد أدت زيادة األرباح واستمرار عمليات التخارج من األصول غير األساسية إلى تحقيق عائد مرتفع على حقوق املساهمني بنسبة 17 باملئة. 

سامينا اليمستون القابضة تمتلك إلى جانب ائتالف من املستثمرين 30.6% من أسهم شركة سيراميك رأس الخيمة. الهالل للمشاريع شريك محدود في 
سامينا اليمستون القابضة. 

الهالل للمشاريع 
الهالل للمشاريع تدخل قطاع تكنولوجيا الرعاية الصحية وتقود جولة تمويل لشركتني مبتكرتني في مجال 

األجهزة الطبية 

مجلة هارفارد بيزنس ريفيو بالعربية 
” ما الذي يجعلنا أكثر ابداعاً؟ “

أعــلنت تــي فــي إم كــابــيتال هــيلثكير، الشــركــة املــتخصصة فــي اســتثمارات قــطاع الــرعــايــة الــصحية، انــضمام لــيلى الــجسمي، املــؤســس واملــديــر الــتنفيذي ملــؤســسة 
هيلث بيوند بوردرز لالستشارات الصحية ومقرها دبي، إلى مجلس إدارة بورن هول إنترناشونال. 

أسسـت تـي فـي إم كـابـيتال هـيلثكير بـورن هـول إنـترنـاشـونـال فـي 2010 بـالـتعاون مـع عـيادة بـورن هـول فـي كـامـبريـدج فـي املـملكة املتحـدة، والـتي تـعد رائـدة فـي 
تكنولوجيا التلقيح الصناعي. 

تـشغل بـورن هـول إنـترنـاشـونـال فـي الـوقـت الـحالـي عـيادتـني إحـداهـما فـي دبـي واألخـرى فـي غـورغـاون/دلـهي، الـهند. وفـي 2016، أصـبحت الـعيادة الـواقـعة فـي 
دبـي مـركـزَ اإلخـصاب املسـتقل الـوحـيد فـي الشـرق األوسـط وشـمال أفـريـقا املـعتمد مـن قـبل جـويـنت كـومـِشن إنـترنـاشـونـال وهـي جـهة االعـتماد األكـبر واألكـثر شهـرة 

على مستوى العالم.    

وقــالــت هــدى أبــو جــمرة، الــرئــيس الــتنفيذي املــؤقــت لشــركــة بــورن هــول إنــترنــاشــيونــال، الشــريــك املــؤســس لشــركــة تــي فــي إم كــابــيتال هــيلثكير، وعــضو مجــلس ســيدات 
أعــمال دبــي، والــرئــيس املــؤســس لـــنادي 30%- فــرع الخــليج: "يــمثل انــضمام لــيلى إضــافــة قــيمة إلــى مجــلس إدارة بــورن هــول إنــترنــاشــيونــال املــتنوع، وذلــك بــفضل 
خـبراتـها الـطويـلة ومـعرفـتها الـعميقة بـالـقطاع الـصحي املحـلي الـتي اكتسـبتها مـن خـالل األدوار الـقياديـة املـختلفة الـتي تـقلدتـها عـلى مـدار مـسيرتـها املـهنية الـحافـلة 
بـالـنجاح، ونـذكـر مـن بـينها اإلشـراف عـلى تـنفيذ االسـتراتـيجية الـصحية لـهيئة الـصحة بـدبـي، وقـيادة عـملية إصـالح مـنظومـة الـرعـايـة الـصحية فـي اإلمـارة خـالل الـعام 
2007، فــــضالً عــــن إدارة مــــبادرة تــــرســــيخ مــــكانــــة دبــــي كــــوجــــهة رائــــدة لــــلسياحــــة الــــعالجــــية. وال شــــك فــــي أن خــــبرتــــها الــــقويــــة ســــتخدم وتــــشكل داعــــماً قــــويــــاً ملــــراكــــز بــــورن هــــول عــــلى املســــتويــــني الــــتشغيلي 

واالستراتيجي." 

وقــد نــالــت لــيلى الــجسمى جــائــزة فــاجــنهام لــلقيادة مــن فــئة "املــرأة الــقياديــة" فــي 2011، وكُــــرِّمــت بــصفتها واحــدة مــن "قــائــدات دول مجــلس الــتعاون" الخــمسني فــي الــيوم الــعاملــي لــلمسؤولــية االجــتماعــية 
للشركات واالستدامة لعام 2016. 

وأضــافــت أبــو جــمرة أن تــي فــي إم كــابــيتال هــيلثكير تــؤمــن بــاملــساواة بــني الجنســني كــوســيلة تــمكن مــن اتــخاذ قــرارات مــؤســسية أفــضل. وبــصفتها شــركــة ذات تــأثــير كــبير فــي قــطاع الــرعــايــة الــصحية مــنذ 
2012 فـي املـنطقة، تفتخـر تـي فـي إم كـابـيتال هـيلكير بـسعيها الـفعال واملـتواصـل لـزيـادة مـشاركـة املـرأة فـي املـناصـب اإلدارة الـعليا وعـلى مسـتوى املـناصـب الـتخصصية فـي الشـركـة، فـتمكني املـرأة هـو 

ببساطة أداةٌ لنجاح األعمال وتقدمها. 

	الهالل	للمشاريع	شريك	محدود	في	تي	في	ام	هيلثكير	بارتنرز.

ليلى الجسمي

أعــلنت إنــديــفور اإلمــارات، الــذراع املحــلي ملــنظمة إنــديــفور الــعاملــية غــير الــربــحية الــتي تــدعــم رواد األعــمال ذوي الــتأثــير الــعالــي، عــن أعــضاء مجــلس إدارتــها الجــدد، مــعيِّنة الــرئــيس الــتنفيذي لشــركــة الهــالل 
للمشاريع بدر جعفر رئيساً للمجلس. 

وتــضم قــائــمة أعــضاء مجــلس اإلدارة الجــدد كــالً مــن نــبيل املــسكري، الــرئــيس الــتنفيذي لشــركــة املــسكري الــقابــضة؛ وخــالــد الــتلهونــي، الشــريــك اإلداري لشــركــة ومــضة كــابــيتال، وإيــلي خــوري، الــرئــيس 
التنفيذي ملجموعة أومنيكوم ميديا. 

وتحـل هـذه األسـماء املـعينة مـكان األعـضاء الـسابـقني وهـم: نـور سـويـد، مـؤسـسة دبـي للمسـتقبل (لـيب فينتشـرز سـابـقاً)؛ وجـوزيـف غـصوب، جـي أنـد كـو لـلعقارات؛ وفـادي غـندور، ومـضة كـابـيتال؛ ونـيلش 
فيد، مجموعة أباريل. 

وفـي مـعرض حـديـثه، قـال نـور الـشوا، املـديـر الـعام ملـنظمة إنـديـفور اإلمـارات: "يسـرنـا أن نـرحـب بـاألعـضاء الجـدد فـي مجـلس اإلدارة وفـريـق املـوجهـني. تـرتـكز مـؤسسـتنا عـلى أسـس قـياديـة قـويـة، ونـحن عـلى 
ثـقة بـأن الـخبرات املـهنية الـواسـعة وااللـتزام املـتفانـي لـكل عـضو جـديـد فـي مـنظمتنا سـيضيف قـيماً عـظيمة ملجـلس إدارتـنا وملـنظومـة الـعمل فـي إنـديـفور كـكل. تهـدف إنـديـفور مـن خـالل املـساهـمة فـي تـنمية 
الشـركـات الـناشـئة فـي أنـحاء املـنطقة إلـى دعـم األجـندة الـوطـنية لـدولـة اإلمـارات الـعربـية املتحـدة مـن أجـل االنـتقال إلـى اقـتصاد قـائـم عـلى املـعرفـة، وتـعزيـز مـكانـة اإلمـارات بـني أفـضل الـدول فـي عـالـم ريـادة 

األعمال". 

وبهــذه الــتعيينات الجــديــدة، يــضم مجــلس اإلدارة الــكامــل ملــنظمة إنــديــفور اإلمــارات بــدر جــعفر، الــرئــيس الــتنفيذي، الهــالل لــلمشاريــع؛ وبــاتــريــك شــلهوب، مجــموعــة شــلهوب؛ ومــنى عــيسى الــقرق، مجــموعــة 
عـيسى صـالـح الـقرق؛ وعـبد اهلل املـزروعـي، املـزروعـي الـقابـضة؛ ومـصطفى عـبد الـودود، مجـموعـة أبـراج؛ ويـوسـف املـال، دبـي الـقابـضة؛ وسـهيل حـجار، مـاجـد الـفطيم تـرسـت، أحـمد جـالل إسـماعـيل، مـاجـد 

الفطيم للمشاريع؛ وعثمان سلطان، شركة اإلمارات لالتصاالت املتكاملة (دو)؛ ونبيل املسكري، املسكري القابضة؛ وخالد التلهوني، ومضة كابيتال، وإيلي خوري، أمنيكوم ميديا جروب (مينا). 

أطـلقت شـبكة الـتعليم مـن أجـل الـتوظـيف حـملة #الـوظـيفةـاألولـى عـلى مـنصات الـتواصـل االجـتماعـي الـخاصـة بـها. الـتعليم 
مــــن أجــــل الــــتوظــــيف هــــي شــــبكة دولــــية تــــتكون مــــن مــــنظمات غــــير ربــــحية مــــكرســــة لخــــلق الــــفرص الــــعمل للشــــباب والــــشابــــات 

الباحثني عن العمل والذين يمتلكون إمكانات ومقومات متميزة. 

تـفتح هـذه الحـملة املـجال ملجـموعـة مـن املـهنيني ملـشاركـة تـجاربـهم الـوظـيفية األولـى، كـما أن هـذه املـبادرة هـي احـتفال بـنجاح 
50,000 من أفراد شبكة التعليم من أجل التوظيف وتسجل الذكرى العاشرة النطالقها. 

عـقدت الهـالل لـلمشاريـع فـي 2013 شـراكـة مـع شـبكة الـتعليم مـن أجـل الـتوظـيف بـصفتها عـضواً خـليجياً مـؤسـساً وداعـماً 
لــلجهود املــبذولــة لحــل مــشكلة الــبطالــة الــتي يــواجــهها شــباب الــعالــم الــعربــي، وتــقدم الشــركــة للشــبكة الــتوجــيه االســتراتــيجي 

والدعم من خالل شبكة العالقات الواسعة التي تمتلكها. وستعمل الشركتان بشكل مشترك على تدريب الشباب وتوظيفهم لدى شركات مجموعة الهالل. 

ملعرفة املزيد عن هذه الحملة، يرجى زيارة هذا الرابط

إنديفور اإلمارات تشكل مجلس إدارة جديد وتعني بدر جعفر رئيساً له 

التعليم من أجل التوظيف يطلق حملة #الوظيفةـاألولى 

نــجحت تــويــغا فــودز، الشــركــة الــكينية الــتي تــزّود الشــركــات بــاملــواد الــغذائــية، مــن إنــهاء جــولــة تــمويــلية أولــى مــن ســلسلة A بــقيادة ومــضة كــابــيتال فــي 29 
يوليو. 

وبـما حـصدتـه مـن هـذه الـجولـة الـتمويـلية مـن أسـهم بـقيمة 6.3 مـليون دوالر أمـريـكي وصـكوك ديـن بـقيمة 4 مـاليـني دوالر أمـريـكي، تـسعى تـويـغا فـودز إلـى 
زيادة عدد املوردين الذين توفر لهم خدماتها يومياً في نيروبي، بينما ستعمل على تنويع منتجاتها وتقديم خدمات توريد أكثر تقّدماً. 

وقــال فــادي غــندور، رئــيس مجــلس إدارة ومــضة كــابــيتال الــذي ســينضّم إلــى مجــلس إدارة تــويــغا فــودز، "هــذا أّول اســتثمار لــنا فــي شــرق أفــريــقيا الــتي 
تـشّكل سـوقـاً جـديـدة بـالنسـبة لـنا. وفـيما نخـطّط لـزيـادة نـشاطـنا فـي هـذه املـنطقة، يـسعدنـا إطـالق بـرنـامـجنا االسـتثماري فـي شـرق أفـريـقيا مـن خـالل االسـتثمار فـي فـريـق عـمل مـبدع يـضم مجـموعـة مـتميزة 

من رواد األعمال الذين يؤسسون شركة ثورية بحّق". 

تـتيح تـويـغا فـودز الـتي تـأسسـت فـي عـام 2013 ملسـتخدمـيها مـن تـجار التجـزئـة واألكـشاك ومـحالت األسـواق املـجال لـطلب مـنتجات أعـلى جـودة وأقـل تـكلفة، ومـن ثـم تـقوم بـتوصـيلها إلـى مـواقـعهم الـيوم 
التالي. 

وقد أصبحت تويغا فودز اليوم إحدى أكبر موزعي املنتجات الغذائية الطازجة في كينيا إذ باعت في أسبوعٍ أكثر من 55 مليون موزة وأوصلت أكثر من 4 آالف طلب. 

تخـدم تـويـغا فـودز املـزارعـني بـتمكينهم مـن االسـتفادة مـن أسـواٍق أكـثر اسـتقراراً وبـأسـعار أفـضل، فـي حـني تـقّلص خـسائـر املـحصول بـتقديـمها خـدمـات لـوجسـتية فـّعالـة. وهـي تـساهـم فـي تحسـني الـسوق 
الزراعية في كينيا، وتساعد في حّل مشاكل اقتصادية أساسية منها أسعار املأكوالت وسالمة الغذاء واستدامة األسواق.

أعــلنت الهــالل لــلمشاريــع عــن اســتثمارهــا فــي شــركــتي ColubrisMX و XCathالــلتني تــتخصصان فــي تــصنيع الــجيل الــتالــي مــن األجهــزة الــطبية الــروبــوتــية 
الـدقـيقة. وتـم تـطويـر الشـركـتني فـي مـختبر الـروبـوتـات الجـراحـية الـدقـيقة فـي كـلية الـطب بـجامـعة تـكساس وتـم تـسجيلهما فـي الـواليـات املتحـدة األمـريـكية. وتـختص 
كــلتا الشــركــتني فــي تــصميم وتــطويــر الــجيل الــتالــي مــن الــتقنيات الــروبــوتــية الــتي مــن املــتوقــع أن تحــدث تــغييراً جــذريــاً فــي تــطور الــرعــايــة الــصحية فــي مــجاالت 

تخصصهما.
وقـادت الهـالل لـلمشاريـع جـولـة تـمويـل أغـلقت عـلى 16 مـليون دوالر أمـريـكي. وتـتطلع مـن خـالل ذلـك لـتمويـل عـمليات تـصنيع الـنماذج األولـية لـألجهـزة الـطبية الـتي 
يجـري تـطويـرهـا مـن قـبل شـركـتي ColubrisMX وXCath. وسـيساعـد الـتمويـل أيـضاً فـي دعـم الـتجارب عـلى الـحيوانـات والـدراسـات السـريـريـة خـارج الـواليـات 

املتحدة.
وتـعمل شـركـة ColubrisMX عـلى تـطويـر جـهاز روبـوتـي دقـيق يـضمن الحـد األدنـى مـن الـتدخـل الجـراحـي فـي عـالج الـحاالت املـرضـية الـتي تهـدد الـحياة، مـثل 
تـشوهـات الـجنني والـدمـاغ. بـينما تـعمل شـركـة XCath عـلى تـطويـر الـجيل الـتالـي مـن أجهـزة القسـطرة الـروبـوتـية الـدقـيقة الـقابـلة لـلتوجـيه ملـعالـجة أمـراض األوعـية 
الـدمـويـة مـثل الـسكتات الـدمـاغـية. وتـسمح األجهـزة الـروبـوتـية املجهـريـة بـعالج املـرضـى عـن بـعد، وخـاصـة أولـئك الـذيـن يـعيشون فـي مـناطـق مـن الـعالـم يـصعب فـيها 

الوصول إلى العمليات الجراحية املتخصصة.
وقـد تـم تـأسـيس شـركـتي ColubrisMX و XCathمـن قـبل الـدكـتور دانـيال كـيم، وهـو بـروفـيسور بـارز فـي جـراحـة املـخ واألعـصاب بـجامـعة تـكساس فـي هـيوسـنت، 
الـواليـات املتحـدة. ويـقود الـدكـتور كـيم، بـصفته طـبيباً ومـخترعـاً، فـريـقاً مـن الـخبراء املـؤهـلني فـي مـجاالت الـكمبيوتـر وهـندسـة الـروبـوتـات والـصحة الـذيـن يـعملون مـعاً 

لتطوير أجهزة من شأنها أن تفتح آفاقاً جديداً في مجال تكنولوجيا العلوم الطبية.

اســتثمرت شــركــة ديــدي شــوكــسينغ، وهــي شــركــة ســيارات األجــرة األكــبر فــي الــصني، مــبلغاً لــم يــتم اإلفــصاح عــنه فــي شــركــة كــريــم اإلمــاراتــية لحجــز ســيارات األجــرة بهــدف تــعزيــز مــكانــتها فــي أســواق 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا. 

تمثل هذه الشراكة الجديدة أول مشروع استثماري تخوضه ديدي تشوكسينغ في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وتأتي في سياق سعيها لتوسيع أعمالها على مستوى العالم. 

وقـال تـشانـج وي، املـؤسـس والـرئـيس الـتنفيذي لشـركـة ديـدي تـشوكـسينغ: "يـوفـر تـزايـد الـتعداد الـسكانـي فـي املـدن والـتنوع االقـتصادي واالجـتماعـي فـي مـنطقة الشـرق األوسـط وشـمال إفـريـقيا فـرصـاً 
هائلًة للشركات العاملة في مجال حجز سيارات األجرة الخاصة." 

وأضـاف وي قـائـالً: "كـريـم هـي الشـركـة الـرائـدة فـي مـجال الـتكنولـوجـيا وخـدمـة حجـز سـيارات األجـرة الـخاصـة فـي املـنطقة. ومـن خـالل 
تــــبادل الــــتكنولــــوجــــيا والــــتنمية املشــــتركــــة، نــــتطلع إلــــى دعــــم الــــتحول والــــنمو املســــتمر فــــي مــــجال الــــنقل فــــي املــــنطقة، واالســــتفادة مــــن 
اإلمــكانــيات الــكبيرة الــكامــنة فــي مــجال اقــتصاد اإلنــترنــت املحــلي، وطــرح املــزيــد مــن الخــدمــات املــبتكرة لشــبكة أوســع مــن املــجتمعات 

في أنحاء العالم". 

تـأسسـت كـريـم فـي شهـر يـولـيو مـن عـام 2012، ويـعمل ضـمن مـنصتها حـالـياً أكـثر مـن 250,000 كـابـنت لخـدمـة مـا يـزيـد عـن 12 
مليون مستخدم في أكثر من 80 مدينة في باكستان وتركيا ولبنان واململكة العربية السعودية واألردن ومصر واملغرب. 

واعــتماداً عــلى تــكنولــوجــيا الــذكــاء االصــطناعــي الــتي تســتند إلــى الــبيانــات الــعمالقــة، تــقدم شــركــة ديــدي تــشوكــسينج خــدمــات الــتنقل 
عـبر مـركـبات األجـرة واملـركـبات الـخاصـة وخـيارات الـتنقل األخـرى ألكـثر مـن 400 مـليون مسـتخدم فـي مـا يـزيـد عـلى 400 مـديـنة فـي 

أمريكا الشمالية وجنوب شرق آسيا وجنوب آسيا وجنوب أمريكا، لتصل رحالتها اليومية إلى أكثر من 20 مليون رحلة.  

وفــي بــيانــه قــال مــدثــر شــيخة، الــرئــيس الــتنفيذي والشــريــك املــؤســس لشــركــة كــريــم: "تجــلب شــركــة ديــدي تــشوكــسينج قــدرات ورؤى وخــبرات رائــدة فــي مــجال الــذكــاء االصــطناعــي إلــى مــؤسســتنا، الســيما 
ونــحن عــلى أعــتاب املــرحــلة الــتالــية مــن نــمونــا. ومــن شــأن عــالقــتنا طــويــلة املــدى هــذه أن تــفسح املــجال أمــام كــريــم لــلسعي نــحو إدراك فــرص تــحقيق الــنمو بــشكل أكــثر فــعالــية، وذلــك مــن خــالل االبــتكار 

املستمر واالستدامة.” 

هيدوصوفيا الشرق األوسط وشمال إفريقيا كانت قد استثمرت في أوبر الصني وتحمل اآلن أسهم في ديدي تشوكسينغ، وذلك من بعد االندماج بني أوبر الصني 
وديدي تشوكسينغ. الهالل للمشاريع هي مساهم في الشراكة العامة وشريك محدود في استثمارات هيدوصوفيا املشتركة. 

ومضة كابيتال 
ومضة كابیتال تشارك في تمویل شركة تویغا فودز الكینیة للمواد الغذائیة 

هيدوصوفيا الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
شراكة بني كريم وشركة حجز سيارات األجرة الصينية ديدي تشوكسينغ

غلفتينر 
 CMA CGM محطة حاويات خورفكان تستقبل الزيارة األولى لسفينة فيرجينيا من شركة

أعــلنت شــركــة غــلفتينر عــن اســتقبال ســفينة فــرجــينيا الــتابــعة لشــركــة CMA CGM والــتي 
تـــبلغ ســـعتها 5,095 وحـــدة مـــكافـــئة لعشـــريـــن قـــدمـــاً فـــي أول زيـــارة لـــها ملحـــطة حـــاويـــات 

خورفكان في شهر أغسطس في الشارقة، اإلمارات العربية املتحدة. 

وقــد أنجــزت عــمليات املــناولــة الــخاصــة بــالــسفينة خــالل 5.6 ســاعــة، أي قــبل املــوعــد املــقرر 
بحوالي 8.4 ساعة. 

وتـعتبر CMA CGM مـن الشـركـات الـرائـدة عـاملـياً فـي مـجال الـنقل البحـري وتـقوم حـالـياً 
بــــتشغيل أســــطول مــــتنوع يــــضم 445 ســــفينة بــــسعة إجــــمالــــية تــــزيــــد عــــن 2 مــــليون وحــــدة 
مـكافـئة لعشـريـن قـدمـاً. وقـد قـامـت الشـركـة بـتسيير الـسفينة الـبالـغ طـولـها 294 مـتراً عـلى 
خــــط إنــــديــــامــــيد الــــذي تــــم إطــــالقــــه حــــديــــثاً ويــــربــــط بــــني املــــناطــــق االســــتراتــــيجية فــــي شــــرق 

املتوسط مع جيبوتي والخليج العربي وباكستان والهند. 

 CMA CGM كـــما يـــعد إنـــديـــامـــيد مـــن أســـرع خـــطوط الـــشحن البحـــري بـــالنســـبة لشـــركـــة
حـــيث تـــقوم ســـفنها بـــإتـــمام دورة كـــامـــلة بـــني عـــدة مـــناطـــق فـــي أســـبوع واحـــد، ويـــشمل ذلـــك 
االنـطالق مـن خـورفـكان إلـى كـراتـشي ثـم نـافـا شـيفا - مـونـدرا - جـيبوتـي - جـدة - دمـياط - 
بيريوس - مالطا - ألياجا - مرسني - غرب بورسعيد، قبل أن تعود إلى خورفكان مجدداً. 

وقـــال فـــليمنغ دالـــغارد، الـــرئـــيس الـــتنفيذي لشـــركـــة غـــلفتينر: "نـــحن ســـعداء بـــاســـتقبال ســـفينة فـــيرجـــينيا إذ أنـــه إنـــجاز بـــارز آخـــر لشـــركـــة غـــلفتينر ومحـــطة حـــاويـــات خـــورفـــكان يـــعزز الـــدور 
االســتراتــيجي الــذي تــقوم بــه املحــطة بــاعــتبارهــا مــركــزاً رائــداً لــلشحن بــني مــناطــق الخــليج الــعربــي وشــبه الــقارة الــهنديــة وشــرق أفــريــقيا. ونــشكر شــركــة CMA CGM عــلى ثــقتها الــدائــمة 

بقدراتنا ونتطلع الستمرار التعاون بيننا مستقبالً لتطوير هذه الخدمة الجديدة." 

يـذكـر أن غـلفتينر تـقوم بـتشغيل محـطة حـاويـات خـورفـكان نـيابـًة عـن دائـرة مـوانئ الـشارقـة، وكـانـت الشـركـة قـد اسـتقبلت بـعضاً مـن أكـبر سـفن الـحاويـات فـي الـعالـم مـن حـيث الـسعة، بـما 
 . CMA CGM في ذلك كيرغيلن التابعة لشركة

وقـد حـصلت محـطة حـاويـات خـورفـكان، وهـي املحـطة الـرئـيسية لشـركـة غـلفتينر، عـلى لـقب أسـرع محـطة فـي مـنطقة الشـرق األوسـط وشـمال أفـريـقيا، وثـالـث أسـرع محـطة فـي الـعالـم. كـما 
تشغل الشركة في دولة اإلمارات أيضاً محطة حاويات الشارقة نيابًة عن دائرة موانئ الشارقة. 

وقـد وضـعت غـلفتينر اسـتراتـيجية تهـدف إلـى زيـادة حجـم أعـمالـها بـمقدار ثـالثـة مـرات عـلى مـدى الـعقد املـقبل. وتـسعى الشـركـة إلـى مـواصـلة الـتوسـع فـي عـملياتـها مـن خـالل االسـتثمار فـي 
البنية التحتية لتلبية متطلبات عمالئها ممن يشغلون سفناً أحدث وأكبر حجماً، كما ستعمل على زيادة قدراتها للتعامل مع كميات أكبر من الحاويات. 

 
غلفتينر شركة تابعة للهالل للمشاريع 

جاما للطيران 
جاما لخدمات الطيران تسعى لبناء وتشغيل محطة للطيران الخاص في مطار الشارقة الدولي 

وقـعت جـامـا لخـدمـات الـطيران، وهـي إحـدى األقـسام الـتابـعة لشـركـة جـامـا لـلطيران الـعاملـية الـتي تـقدم خـدمـات طـيران رجـال األعـمال، اتـفاقـيتني تـجاريـتني مـع هـيئة مـطار الـشارقـة الـدولـي 
في شهر يوليو. 

وبــالنســبة لــالتــفاقــية األولــى، فــهي مــوافــقة عــلى إنــشاء وتــشغيل مــبنى جــديــد عــالــي الــتقنية لــلطيران الــخاص. أمــا االتــفاقــية الــثانــية، فــتمنح جــامــا لخــدمــات الــطيران الســلطة لــتقديــم خــدمــات 
املناولة األرضية ملالكي الطائرات الخاصة وطيران رجال األعمال وأطقم الطائرات في مقر املحطة. 

يــمتد هــذا املشــروع الــذي تــبلغ قــيمته 29.9 مــليون دوالر أمــريــكي عــلى مــساحــة تــصل إلــى أكــثر مــن 40 ألــف مــتر مــربــع بــمطار الــشارقــة الــدولــي، مــتضمناً حــظيرتــني لــلطائــرات الــخاصــة 
تـتسع كـل مـنهما لـطائـرتـني كـبيرتـني، إضـافـة إلـى وحـدة لـتمويـن الـطائـرات الـخاصـة، ومـساحـة مـخصصة لـوقـوف الـطائـرات الـخاصـة، ومـواقـف مـخصصة لـلزوار. كـما تـضم املحـطة صـاالت 

لالستراحة ومتاجر األسواق الحرة. 

مـن نـاحـيته قـال ريـتشارد اليـنفلدت، املـديـر الـعام لـجامـا لخـدمـات الـطيران: "نفخـر بـتواجـدنـا فـي مـطار الـشارقـة الـدولـي، وتـمثل هـذه االتـفاقـية إلـى جـانـب حجـم االسـتثمار فـي هـذا املشـروع 
دليالً على مدى ثقتنا بآفاق العمل نتيجة للدعم املمتاز الذي نلقاه من هيئة مطار الشارقة الدولي ودائرة الطيران املدني بالشارقة."”. 

يــتم تــصميم املــبنى الجــديــد وفــقاً ألحــدث املــعايــير الــتشغيلية الــعاملــية الــتي تــضمن تــوفــير أفــضل الخــدمــات وأرقــى ســبل الــراحــة لــلمسافــريــن مــن كــبار الــشخصيات ورجــال األعــمال. ومــن 
املتوقع أن تبدأ أعمال البناء عقب االنتهاء من التصاميم والدراسات والحصول على كافة املوافقات الرسمية. 

 الهالل للمشاريع تمتلك أقلية استراتيجية في جاما للطيران

ومضة كابیتال تشارك في تمویل تأسیسي لسوق Seez اللبناني للسیارات 

حـصلت شـركـة سـيز الـلبنانـية الـتي تـقّدم سـوقـاً إلـكترونـية لـلسيارات عـلى تـمويـل تـأسـيسي بـقيمة 1.8 مـليون دوالر مـن ومـضة كـابـيتال، وصـندوق فـينيشيان 
فاندز، وشركة بي أند واي. 

أســس أنــدرو وطــارق كــبريــت شــركــة ســيز فــي 2015، وهــي تــطبيق يــسمح للمســتخدمــني بــالــبحث عــن الــسيارات بــاســتخدام الــتعرّف عــلى صــور الــسيارات 
التي يرصدونها في الشارع، واإلشعارات التي تستند إلى املوقع السياقي، ومحادث آلي بتقنية الذكاء االصطناعي يتصرّف كأنّه سمسار سيارات. 

وصــرح طــارق كــبريــت املــؤســس الشــريــك لشــركــة ســيز ورئــيسها الــتنفيذي قــائــالً: "ســندفــع بــقوة لــترســيخ الــذكــاء االصــطناعــي واملــحادث اآللــي فــي تــطبيقنا. 
وسـيُنفق الـتمويـل عـلى تـعزيـز هـذه الـقدرات عـبر تـوسـيع الـفريـق فـي بـيروت ودبـي بـاإلضـافـة إلـى تـطويـر خـطة الـتسويـق. ونـحن نـرغـب فـي إجـراء أتـمتٍة كـامـلةٍ 
لــعملية الــبحث عــن الــسيارات وشــرائــها كــي يســتطيع الشــراة الــعثور عــلى الــسيارة املــثالــية لــهم ويــتواصــلوا مــع جــميع الــباعــة والــتفاوض عــلى األســعار، وكــلّ 

ذلك بنقرة واحدة". 

	الهالل	للمشاريع	شريك	محدود	في	ومضة	مينا	فينتشرز	1.

الهالل للمشاريع ونادي سيدات الشارقة يطلقان برنامج ريادة األعمال الثاني لألطفال 

أطـلقت شـركـة الهـالل لـلمشاريـع بـرنـامـجها الـثانـي لـريـادة األعـمال لـألطـفال بـالـتعاون مـع نـادي سـيدات الـشارقـة فـي شهـر يـولـيو، وذلـك بهـدف بـناء الـقدرات واملـهارات فـي مـجال ريـادة األعـمال لـدى الـفتيات 
الالتي تتراوح أعمارهن بني 8 و13 عاماً. 

وجــاء تــنظيم هــذا الحــدث الــذي اســتمر لــثالثــة أيــام كجــزء مــن املــرحــلة التجــريــبية لــبرنــامــج ريــادة األعــمال األول فــي الــشارقــة لــألطــفال وهــي مــبادرة تــعاونــية مشــتركــة بــني الهــالل لــلمشاريــع ونــادي ســيدات 
الشارقة تهدف إلى دعم رائدات األعمال وتعزيز املواهب الشابة في منطقة الخليج. وفي هذا اإلطار، تعاون الطرفان في استضافة برنامجني لريادة األعمال لألطفال في ديسمبر املاضي. 

اســتفادت مــن ورش الــعمل الــتي أجــريــت مــن ضــمن الــبرنــامــج مجــموعــة مــن 12 فــتاة اكتســنب مــهارات تــتعلق بــكيفية وضــع األفــكار املــبتكرة، وتــطويــر نــماذج األعــمال وعــرضــها أمــام فــريــق مــن املســتثمريــن. 
وشـاركـن أيـضاً فـي جـلسات تـدريـبية أخـرى ركـزت عـلى صـقل مـهارات الـتفكير الـنقدي والـعمل الجـماعـي. كـما صـممت واسـتعرضـت املـشاركـات تـطبيقات الـهواتـف الـنقالـة الـتي ابـتكرنـها بـاسـتخدام تـقنية 

النماذج الورقية األولية. 

وفـي هـذه املـناسـبة، قـالـت عـال الـحاج حسـني، مـديـرة املـواطـنة املـؤسـسية فـي الهـالل لـلمشاريـع: "األطـفال هـم مـصدر حـقيقي لـألفـكار املسـتقبلية املـبتكرة ومـن املـهم أن نـعلمهم كـيف يخـلقوا الـفرص ويـنجحوا 
فـي اسـتغاللـها بـغض الـنظر عـن الـوضـع االقـتصادي أو حـالـة سـوق الـعمل. ونـحن فـخورون بـتعاونـنا مـع نـادي سـيدات الـشارقـة لـتهيئة بـيئة تـعليمية فـريـدة مـن نـوعـها تـساعـد رواد األعـمال الشـباب فـي تـنمية 

قدراتهم ليصبحوا قادة أعمال يتحلون بالثقة والقدرة على تحقيق أهدافهم". 

وأضـافـت: "ينسجـم بـرنـامـج ريـادة األعـمال لـألطـفال مـع الـتزام الهـالل لـلمشاريـع بـتزويـد قـادة املسـتقبل بـاملـهارات والـثقة بـالـنفس الـتي سـتساعـدهـم عـلى إتـقان وظـائـفهم مسـتقبالً. ولهـذا الـغرض، قـمنا بـدعـوة 
املـؤسـسات املـعنية السـتكشاف إمـكانـية تـوسـيع نـطاق هـذا الـبرنـامـج التجـريـبي لـيغطي جـميع أنـحاء اإلمـارة مـع مـنظمات مـثل مـركـز الـشارقـة لـريـادة األعـمال (شـراع)، بـحيث يـصل الـبرنـامـج إلـى أكـبر عـدد 

ممكن من األطفال”. 

سنحت لنا الفرصة أن نلتقي مع موزة النعيمي احدى الطالبات في الورشة ودار بيننا الحديث اآلتي: 

هال أخبرِتنا عما تعلمته خالل ورشة العمل؟ 

مـوزة: تـعلمنا عـن الـتنوع وعـن كـيفية الـتواصـل مـع اآلخـريـن وأن الفشـل لـيس بـاألمـر السيئ. تـعلمنا أن لـكل مشـروع شيئ 
يميزه عن غيره من املشاريع...وأننا بحاجة إلى السعي لجعل مشروعنا أو محلنا مختلفاً عن غيره. 

ما هي فكرة التطبيق الذي تعملني عليه؟ 

الـــتطبيق الـــذي صـــممته مـــخصص لـــلدراســـة والـــواجـــبات املـــدرســـية. فـــفيه يـــمكن تـــصفح الـــكتب املـــدرســـية واملـــراجـــعة، وتـــلقي 
الواجبات كما يمكن حلها واعادتها الى املعلم. 

رائع! وما أكثر ما أعجبك في ورشة العمل هذه؟ 

لــقد أحــببت تــعلم كــيفية تــطويــر تــطبيق خــاص بــي، فــقد كــان شــيئاً جــديــداً بــالنســبة لــي.  كــما اعــتقد أنــي قــادرة األن عــلى 
موزة النعيمي - احدى الطالبات املشاركاتاطالق مشروع خاص بي يوم من األيام. 

الهالل للمشاريع من ضمن أولى املنظمات املتسجلة في موقع متطوعني.امارات 

انـضمت شـركـة الهـالل لـلمشاريـع ألولـى املـنظمات الـخاصـة الـتي سجـلت اشـتراكـها فـي مـنصة دولـة اإلمـارات الـتطوعـية عـلى مـوقـع 
التطوع اإللكتروني متطوعني.امارات والتي تعد منظومة تطوع وطنية أطلقها قادة دولة اإلمارات في شهر يونيو. 

تهــدف هــذه املــنصة الــتي طــورتــها وزارة تــنمية املــجتمع بــالــتعاون مــع مــؤســسة اإلمــارات إلــى املــضي قــدمــاً بــمجال الــتطوع واألعــمال 
الـــخيريـــة إلـــى مـــا بـــعد عـــام الـــخير، وتـــعمل عـــلى مـــساعـــدة املـــواطـــنني واملـــقيمني فـــي دولـــة اإلمـــارات عـــلى إيـــجاد فـــرص الـــتطوع الـــتي 

تتطابق ومهاراتهم واهتماماتهم عبر 14 فئة مختلفة تتراوح بني مجال التعليم والعناية بكبار السن والرياضة والبيئة. 

توفر هذه الفرَص مؤسساٌت حكومية وهيئاٌت من القطاع الخاص ومنظماٌت خيرية. 

تــضم هــذه املــنصة الــتطوعــية فــي الــوقــت الــحالــي 118 مــنظمة مسجــلة، وفــيها مــا يــزيــد عــن 94,600 مــتطوع متسجــل وأكــثر مــن 250 فــرصــة تــطوعــية. تــرمــي املــنصة إلــى أن تــصل إلــى 
200,000 متطوعاً بنهاية 2017. 

يعكس حرص الهالل للمشاريع ألن تكون من أول املتسجيلن في هذه املنصة سعيَها املتواصل لتحتل الصدارة في مضمار املواطنة املؤسسية في املنطقة. 

 volunteers.ae  ملعرفة املزيد يرجى  زيارة

رؤية الرئيس التنفيذي: عام الخير في االمارات.. كيف يتحول إلى إرث دائم 
 Gulf News بدر جعفر يكتب لـ

 أن انـتصف عـام الـخير فـي دولـة اإلمـارات، آن األوان لـكي نـركّــز ونـفّكر مـلياً فـيما نـريـد إنـجازه بحـلول نـهايـة 
2017. بـما أنـه يـفصلنا عـن نـهايـة الـعام نـحو خـمسة أشهـر، فـإنّـنا أمـام فـرصـة محـدودة لـكي نسـتفيد مـن 
هـذه الـحالـة الـوطـنية الـتي سـّلطت الـضوء عـلى هـذا الحـدث املـهم اجـتماعـياً وثـقافـياً ومـالـياً، ولـكي نـعمل عـلى 

تحويل هذا العام إلى إرث دائم مستحق. 

بـالنسـبة لـي أنـا شـخصياً، وبـوصـفي رجـل أعـمال ومـواطـناً إمـاراتـياً، فـإّن عـام الـخير فـي نـظري هـو أكـثر مـن 
مجـرّد مـبادرة لـتشجيع الـناس واملـؤسـسات عـلى “املـزيـد” مـن الـعطاء، وإنـما هـو تـمكني لـنا مـن الـعطاء بـشكل 
“أفـــضل” مـــن خـــالل إيـــجاد طـــرق لـــتعظيم األثـــر الـــذي يـــتركـــه هـــذا الـــعطاء. فـــفي إطـــار األولـــويـــات الـــحكومـــية، 
الـــتي تـــشمل املـــسؤولـــية االجـــتماعـــية والـــتطّوع وخـــدمـــة الـــوطـــن، مـــن املـــتوقّــــع أن يـــثمر عـــام الـــخير عـــن مـــئات 

املبادرات وماليني الساعات التطّوعية، فضالً عن تعزيز إسهامات القطاع الخاص. 

لــكّن عــام الــخير هــو أيــضاً فــرصــة غــير مســبوقــة لــلمؤســسات الــحكومــية والــخاصّــــــــــة واملــنظمات غــير الــحكومــية 
لــلتعاون فــيما بــينها عــلى املســتوى الــوطــني بهــدف الــتوصّــــــــــل إلــى “مــنظومــة” أكــثر شــفافــية ومــتانــة وأمــضى 
أثـــراً، تـــعمل عـــلى تـــنظيم عـــملية الـــعطاء وفـــعل الـــخير فـــي دولـــة اإلمـــارات. فـــفي نـــهايـــة املـــطاف، يـــتمثّل أحـــد 

أهداف عام الخير في “بناء منظومة تشريعية متكاملة ملأسسة عمل الخير”. 

فـإذا مـا أنجـزنـا هـذه املـهّمة عـلى أكـمل وجـه، فـلن نـكون املسـتفيديـن الـوحـيديـن، ألّن وجـود مـنظومـة تشـريـعية 
أحـدث تـبني عـلى تـقالـيدنـا االجـتماعـية والـثقافـية يـمكن أن يـحّولـها إلـى نـموذج يُـحتذى عـلى مسـتوى املـنطقة. 
وبـما أّن دولـة اإلمـارات هـي واحـدة مـن أسـخى أمـم األرض، فـليس هـناك مـن سـبب لـكي ال تـكون اإلمـارات 

“أصالً” دولة رائداً عاملياً في هذا املجال. 

ولكي يتحقق هذا الهدف، فإّن لكل قطاع من قطاعات االقتصاد ولكل شريحة مجتمعية دور يمكن أن يؤّديه في هذه العملية: 

الــحكومــة: تُــعتبُر الــحكومــة الــجهة الــوحــيدة الــتي تــتمتّع بــاملــصداقــية والــقدرة عــلى بــناء مــنظومــة تشــريــعية جــديــدة لــفعل الــخير فــي اإلمــارات يــمكن أن تــتحّول إلــى نــموذج يُــحتذى فــي املــنطقة. يــجب أن يــكون 
الهـدف املـثالـي هـو الـتوصّــــــــــل إلـى مـنظومـة أكـثر فـعالـية وكـفاءة تـسهم فـي تـعزيـز الـشفافـية واملـساءلـة، وتـوفـير آلـيات أكـثر اتـساقـاً لـقياس األنشـطة الـخيريـة ووضـع الـتقاريـر الـخاصّــــــــــة بـها، وتـعظيم األثـر الـذي 
تـتركـه الهـبات والـتبرّعـات واألنشـطة الـتطّوعـية، فـإذا مـا كـان هـناك نـظام فـّعال فـإنّـه سـيتبنّى “الـعصي” و”الجـزرات” فـي الـوقـت نـفسه. كـما أّن حـكومـتنا تـمتلك الـعديـد مـن األدوات املـتاحـة بـني يـديـها لـتحفيز 

املمارسات الخيرية، وفي الوقت ذاته استئصال األنشطة والفعاليات التي قد تكون مؤذية. 

الـقطاع الـخاص: بـما أّن املـسؤولـية االجـتماعـية للشـركـات اعـتُِبرت واحـدة مـن ركـائـز عـام الـخير فـي اإلمـارات، فـإنـنا نـحن فـي قـطاع األعـمال أمـام واجـب نـؤّديـه وفـرصـة نـغتنمها فـي الـوقـت عـينه. أوالً، يـجب 
علينا أن نمضي قدماً في فعل الخير خدمة للقضايا املهمة. 

ثـانـياً، يـجب أن نـضمن إيـجاد أدوات مـتّسقة لـقياس أنشـطتنا فـي مـجال املـسؤولـية االجـتماعـية للشـركـات ومـساهـماتـنا الـخيريـة، وتـصميم آلـية مـناسـبة لـرفـع الـتقاريـر الـخاصّـــــــــة بـها، عـلى أن يـكون ذلـك جـزءاً 
مهماً من أي منظومة جديدة للعطاء وفعل الخير في دولة اإلمارات. 

ثـالـثاً، مـا زلـت مـن املـؤمـنني بـأّن أهـم شـيء يـمكن أن يـفعله الـقطاع الـخاص هـو أن نـسعى بـفعالـية أكـبر إلـى إدمـاج احـتياجـات املـجتمع ضـمن نـماذجـنا الـتجاريـة. فهـذا هـو الـعنصر األسـاسـي لـتعزيـز األثـر 
االجتماعي للقطاع الخاص، وضمان امتداد هذا األثر إلى ما يتجاوز تقديم التبرّعات والهبات. 

املـؤسـسات واملـنظمات غـير الـحكومـية: تـحتاج أعـداد أكـبر مـن املـؤسـسات غـير الـحكومـية فـي اإلمـارات إلـى أن تـبدأ بـالـنظر إلـى الـشفافـية واملـساءلـة واالنـفتاح فـي تـقديـم الـتقاريـر عـلى أنـها مـصادر مـحتملة 
لـ”امليزة التنافسية”، وليس اعتبارها مجموعة من اإلجراءات الثقلية املفروضة عليها قسراً، فهذه التدابير أساسية للفوز بثقة املانحني والجهات املعنية واملحافظة على هذه الثقة. 

وثـّمة أعـداد ال تـحصى مـن الـنماذج املـخّصصة لـقياس أثـر املـؤسـسات غـير الـحكومـية، وتـتبّع عـملية تـخصيص الهـبات والـتبرّعـات، وعـرض املـعلومـات بـطرق رقـمية، وبـالـتالـي فـإّن تـبنّي املـزيـد مـن هـذه الـتقنيات 
سـيكون تـطّوراً مـرحّــــباً بـه. فـبني جـملة أخـرى مـن األمـور، سـيكون اسـتكشاف هـذه املـسألـة عـلى األغـلب أحـد أوجـه تـعاون مـبادرة بـيرل مـع مـؤسـسة بـيل ومـليندا غـيتس الـهادفـة إلـى تـعزيـز فـعالـية الـقطاع فـي 

منطقة الخليج. 

املــتبرّعــون األشــخاص: يــجب عــلى األفــراد أن يــتولــوا قــدراً أكــبر مــن املــسؤولــية تــجاه تــبرّعــاتــهم الــخيريــة. ويكتســب هــذا األمــر أهــمية خــاصــة فــي ضــوء األحــداث الــحالــية، حــيث يــجب عــلى املــانــحني أن يــعلموا 
بــالــضبط إلــى أيــن ســتذهــب أمــوالــهم، وفــي أي األغــراض ســتُستعمل. فــنحن مــعتادون فــي ثــقافــتنا عــلى الــعطاء غــير املشــروط بــحيث ال تــعلم الــيمنى مــا تــنفق اليســرى، لــكّن ذلــك ال يــجب أن يــعني بــالــضرورة 

تقديم التبرّعات لخدمة القضايا الخيرية دون إيالء االعتبار إلى املطارح التي ستُنفق فيها هذه األموال. 

وعـندمـا يـساورك الـشك، فـمن األفـضل أحـيانـاً أال تـقدم عـلى الـتبرّع دون الـنظر إلـى املـخاطـر. ويـجب أن تـسعى مـنظومـتنا الجـديـدة إلـى تـعزيـز مـجتمع مـن املـتبرّعـني يـتفاعـل مـع قـضايـاه تـفاعـالً أكـبر ويـولـي 
اهتماماً أكبر إلى مصير األموال التي يتبرّع بها، وأوجه إنفاقها، وحجم األثر الناجم عنها. 

ليســت مــهمة تــصميم مــنظومــة جــديــدة لــلعطاء وتــطبيقها بــاملــهّمة الــيسيرة. ولــكن إذا لــم نُــقِدم عــلى هــذه الخــطوة اآلن، وفــي عــام الــخير، فــمتى نــفعلها؟ لــذلــك آمــل أن يــكون يــوم 31 ديــسمبر 2017 لحــظة 
مـفصلية تـاريـخية فـي رحـلتنا الـطويـلة نـحو إيـجاد نـموذج جـديـد مـن أجـل تـحويـل فـعل الـعطاء إلـى مـبادرة أكـثر اسـتراتـيجية وأمـضى أثـراً، أكـثر مـن كـون هـذا الـتاريـخ خـط الـنهايـة. مـن الـناحـية املـثالـية، نـحن 
قــادرون فــي األشهــر املــتبّقية مــن عــام الــخير عــلى تحــديــد مــبادئ الــنموذج الجــديــد وعــلى الــبدء بــرســم اإلطــار الــذي ســيمّكن املــزيــد مــن األفــراد واملــؤســسات مــن تــكويــن فــهم حــقيقي لــعطائــهم الــخيري وتحــّمل 

مسؤولية أكبر تجاهه، وليس مقاربة األمر من ناحية النوايا فقط. فهذا هو اإلرث الدائم الذي سيديم العطاء في املستقبل. 

يمكن قراءة املقالة املترجمة على موقع االقتصادي هنا 

فـي مـقابـلتها مـع قـناة اإلمـارات فـي أغسـطس، تحـدثـت غـادة عـبد الـقادر، مـديـرة الـتطويـر املـؤسـسي 
واالستثمارات لدى شركة الهالل للمشاريع، عن عوامل نجاح املشاريع والشركات الناشئة. 

وقـد وصـفت غـادة عـامـل اإلدارة السـليمة لـلمشاريـع بـاألداة الـرئـيسية لـنجاح أي مشـروع أو شـركـة 
ناشئة. 

كـما وشـددت عـلى أهـمية وضـع خـطة عـمل واضـحة ومـتسقة تحـدد بـوضـوح مـاهـية املـنتج أو الخـدمـة 
الجــديــدة الــتي يــقدمــها املشــروع، وأكــدت كــذلــك أهــمية إجــراء أبــحاث الــسوق االســتراتــيجية وتحــليل 
الــــتنافــــسية فــــي الــــسوق لــــلفكرة املــــطروحــــة مــــن أجــــل تــــسهيل عــــملية الــــتسويــــق لــــلمنتج أو الخــــدمــــة 

الجديدة. 

واســــتطردت غــــادة حــــديــــثها مــــوضــــحًة أن إشــــراك املســــتخدم املــــحتمل لــــلمنتج املــــطروح فــــي عــــملية 
اختبار املنتج وتعديله هو عامل مهم له دور كبير في تعظيم فرص النجاح إثر اإلطالق. 

وصرّحت في ختام حوارها أن الترويج للمنتج الجديد في املرحلة األولى من املشروع على مواقع التواصل االجتماعي أفضل من حيث التكلفة من طرق التسويق التقليدية. 

ملشاهدة مقابلة غادة على قناة اإلمارات، يرجى الضغط على هذا الرابط. 

غادة عبد القادر تشارك آراءها بخصوص ريادة األعمال الناجحة على قناة اإلمارات 

 فـي وقـت مـبكر مـن الـعام الـحالـي، قـامـت الهـالل لـلمشاريـع بـبيع حـصتها فـي كـلينيكال بـاثـولـوجـي سـيرفيسـز (CPS) لـصالـح شـركـة MenaLabs الـتابـعة لشـبكة مـختبرات عـلم األحـياء 
 TVM Capital Healthcare وتـواصـل الهـالل لـلمشاريـع أيـضاً تـكويـن عـالقـات اسـتثمار اسـتراتـيجية مـع شـركـة االسـتثمارات الـخاصـة .Cerba HealthCare ًالـطبي املـرمـوقـة عـاملـيا
Partners، حــــيث تــــشمل هــــذه الشــــراكــــة تــــمثيالً فــــي املجــــلس االســــتشاري للشــــركــــة. وكــــونــــها مســــتثمراً يــــمتلك حــــصة األغــــلبية فــــي كــــل مــــن ColubrisMX و XCath، ســــتكون الهــــالل 

للمشاريع ممثلة في مجلس إدارة كلتا الشركتني. 

بيع حصة الهالل للمشاريع كاملة في كلينيكال باثولوجي سيرفسز

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

 العدد الواحد والعشرون: سبتمبر ٢٠١٧
  

األخبار التشغيلية
الهالل للمشاريع  -  غلفتينر - جاما للطيران

االستثمارات االستراتيجية

تي في آم كابيتال هيلثكير – سامينا اليمستون القابضة – ومضة كابيتال – هيدوصوفيا الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

املواطنة املؤسسية 

إندفور اإلمارات – نادي سيدات الشارقة - التعليم من أجل التوظيف - متطوعني إمارات 

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.

رؤيتنا املؤسسية
رؤية الرئيس التنفيذي - النجاح في ريادة األعمال - بيزنس هارفرد ريفيو بالعربية

الهالل للمشاريع هي شركة تابعة ومملوكة بالكامل ملجموعة الهالل

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

www.crescententerprises.com  I ce@crescent.ae 

CrescentEnterp@تابعونا على 

في سعيه نحو رفع مستوى الوعي حول التحديات التي يواجهها سوق العمل والفرص املتاحة، يكتب بدر جعفر، الرئيس التنفيذي في الهالل للمشاريع، في مدونته الخاصة 
حول مواضيع ذات صلة بريادة األعمال والحوكمة املؤسسية الرشيدة واالستدامة املؤسسية والنساء في العمل وسياسات الطاقة الذكية. لالطالع على املدونة، قم بزيارة 
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