
برنامج شركاء النهضة التابع ملجلة هارفرد بزنس ريفيو بالعربية - حلقة حوار في االستدامة

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 قادرة 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.

رؤية الرئيس التنفيذي

املواطنة املؤسسية

تي في ام كابيتال هيلثكير - سامينا اليمستون القابضة 

رؤيتنا املؤسسية

وسّــــــعت شــركــة الهــالل لــلمشاريــع إطــار شــراكــتها االســتراتــيجية مــع مجــلة هــارفــرد بــزنــس ريــفيو بهــدف تــقديــم الــدعــم لــبرنــامــج "شــركــاء الــنهضة" الــذي يــوفــر 
للقرّاء العرب بمختلف إمكانياتهم املادية محتوى متميزاً يتناول أهم القضايا املتداولة في مجال األعمال.  

بـتصريـح مـن مجـلة هـارفـرد بـزنـس ريـفيو، أصـدرت مجـلة هـارفـرد بـزنـس ريـفيو بـالـعربـية أول مـنشوراتـها فـي 2015 عـبر الشـركـة اإلعـالمـية هـيكل مـيديـا. 
هـارفـرد بـزنـس ريـفيو بـالـعربـية هـي مجـلة تـصدر كـل شهـريـن بهـدف سـد فـجوة املـعلومـات املـتخصصة بـمجال إدارة األعـمال بـالـعربـية، األمـر الـذي يـساهـم 

في تنشيط التقدم االقتصادي في املنطقة. وتضم املجلة مقاالت مترجمة من النسخة اإلنجليزية ومقاالت مكتوبة بالعربية. 

وتـقدم هـارفـرد بـزنـس ريـفيو الـتي أصـدرت أولـى مـجالتـها فـي 1922 لـقرائـها مـحتوى يسـتند إلـى الـبحوث األكـاديـمية فـي اإلدارة وإدارة األعـمال بـأقـالم 
علماء وباحثني بارزين منهم بيتر دراكر ومايكل بوتر وروبرت كابالن.   

ستوفر الهالل للمشاريع بتعاونها مع املجلة إمكانية االشتراك املجاني لرواد األعمال واملهنيني الذين يتعذر عليهم دفع رسوم االشتراك. 
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الهالل للمشاريع تنضم لبرنامج شركاء النهضة التابع ملجلة هارفرد بزنس ريفيو بالعربية

الهالل للمشاريع االستثمارية

تي في ام كابيتال هيلثكير  
خدمات منزل للرعاية الصحية تقدم حلوالً جديدة ملتابعة املرضى عن بعد

قـدمـت شـركـة مـنزل لخـدمـات الـرعـايـة الـصحية، الشـركـة الـتي تـختص بخـدمـات الـرعـايـة املـنزلـية وإدارة األمـراض ومـقرهـا أبـو 
ظــبي، خــدمــات جــديــدة تــمّكنها مــن مــتابــعة مــرضــاهــا وإدارة حــالــتهم الــصحية عــن بــعد بــالــتعاون مــع مــوزع مــنتجات الــرعــايــة 

الصحية املحلي فوراميد.  

تــتيح هــذه الخــدمــات الجــديــدة لــلمصابــني بــاألمــراض املــزمــنة املــجال لــالطّــالع عــلى بــيانــاتــهم الــطبية عــن بــعد والــحصول عــلى 
شرح مختصني طبيني لبياناتهم ونتائجهم الطبية املرتبطة بمستويات ضغط الدم والسكر والوزن وغيرها. 

وتـسمح هـذه الخـدمـات الـتي تـقدمـها الشـركـة عـن بـعد لـلمهنيني الـطبيني بـمتابـعَة حـالـة مـرضـاهـم الـصحية والـتدخـل عـند وقـوع الـحاالت الـطارئـة. وسـوف يسـتفيد مـرضـى الـسكري وارتـفاع ضـغط الـدم مـن هـذه 
الخدمات الفريدة واملبتكرة.  

وأكـد الـرئـيس الـتنفيذي ملجـموعـة مـنزل لخـدمـات الـرعـايـة الـصحية، الـدكـتور سـاربـر تـانـلي، عـلى الـتزام الشـركـة بـالـعمل املـتواصـل لـالرتـقاء بمسـتوى حـياة املـرضـى وأسـرهـم مـن خـالل مـنحهم خـدمـات تـؤمـن لـهم 
الـرعـايـة والـعالج بـما يـتناسـب مـع مـتطلباتـهم واحـتياجـاتـهم فـي كـنف مـنازلـهم، مـشيراً إلـى أهـمية الـتعاون الـقائـم مـا بـني مـنزل وفـورامـيد فـي تحسـني حـياة املـرضـى املسـتفيديـن مـن خـدمـات مـنزل مـن حـيث 

الرعاية عن بعد واالستقاللية والوقاية من التعقيدات املصاحبة لألمراض والحد من إجمالي تكاليف عالج الحاالت املزمنة.

الهالل للمشاريع شريك محدود في تي في ام كابيتال هيلثكير، والذي تعد منزل لخدمات الرعاية الصحية إحدى شركاته

الهالل للمشاريع تستضيف حلقة الحوار السنوية الثالثة عن االستدامة

رؤية رئيسنا التنفيذي: دور متنامٍ للشارقة كمركز للشركات الناشئة

سجـلت غـلفتينر أعـلى مسـتوى حـققته عـلى اإلطـالق مـن حـيث إجـمالـي إنـتاجـية الـرافـعات فـي محـطة حـاويـات 
الـشارقـة فـي مـيناء خـالـد شهـر أبـريـل املـاضـي، إذ حـصدت 32.2 مـناولـة رافـعات فـي الـساعـة، أي أكـثر مـن 

املعدل العام لهذا املجال الذي يبلغ 25 مناولة في الساعة.  

وعـالوة عـلى ذلـك، سجـلت محـطة حـاويـات الـشارقـة مسـتويـات طـلب مـرتـفعة مـن عـمالئـها لـدى مسـتودعـها شـيد 
3 الجــــديــــد فــــي مــــيناء خــــالــــد والــــذي يــــتميز بــــموقــــعه االســــتراتــــيجي ومــــساحــــة التخــــزيــــن املــــزودة بــــالخــــدمــــات 

االستثنائية وأنظمة األرفف املتطورة.  

وقـد افـتتحت هـذه املـنشأة فـي مـارس اسـتبداالً للمسـتودع الـسابـق شـيد 2، وذلـك تـماشـياً مـع خـطط الـتوسـع 
الــتي عــكفت محــطة حــاويــات الــشارقــة عــلى تــنفيذهــا. وقــد امــتأل إلــى اآلن ثــلث الــسعة املــتاحــة فــي املســتودع 
بفضل اختيار الشركات املحلية له باعتباره خياراً أكثر فعالية من غيره من مساحات التخزين في املنطقة.  

وقــد حــققت محــطة حــاويــات الــشارقــة هــذه اإلنــجازات فــي ظــل إدارة مــديــرهــا الجــديــد إيــميرســون بــارك الــذي 
انــتقل مــؤخــراً إلــيها مــن فــرع غــلفتينر فــي الــبرازيــل، والــذي يــمتلك خــبرة ضــليعة شــغل خــاللــها مــناصــب إداريــة 
عــليا فــي الــبرازيــل وأوروبــا وأفــريــقيا، وحــصل فــيها عــلى عــدة جــوائــز وطــنية ودولــية تــكريــماً إلنــجازاتــه املــرتــبطة 

باملشاريع والعمليات وإدارة الصحة والسالمة. 

غلفتينر شركة تابعة للهالل للمشاريع

أعلنت غلفتينر عن توقيع اتفاقية امتياز مع والية ديالوير األميركية تمنحها حقوقاً حصرية إلدارة 
وتشغيل وتطوير ميناء ويلمنغتون ملدة 50 عاماً، تعمل خاللها الشركة على تعزيز القدرات 

االستيعابية ملحطات الحاويات ورفع الطاقة اإلنتاجية اإلجمالية للميناء. 

ومن املتوقع أن يسفر عن االتفاقية، التي وقعتها الذراع األميركية ملجموعة غلفتينر، تنفيذ 
استثمارات بقيمة 600 مليون دوالر من شأنها تطوير امليناء وتحويله إلى أحد أكبر بوابات 
الدخول إلى الساحل الشرقي األميركي. وسيصبح ميناء ويلمنغتون بموجب هذه الصفقة، 
أضخم مشروع تضطلع به شركة إماراتية في الواليات املتحدة، وأكبر استثمار تنفذه شركة 

إماراتية خصوصاً في الدولة على اإلطالق. 

وخالل حفل رسمي أقيم بهذه املناسبة في ويلمنغتون، وقع جون كارني، حاكم والية ديالوير، 
االتفاقية مع بدر جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة الهالل للمشاريع، ورئيس املجلس التنفيذي 
ملجموعة غلفتينر، بحضور جيفري بولوك، وزير الدولة لوالية ديالوير، ويوسف العتيبة، سفير 

اإلمارات لدى الواليات املتحدة، وعدد من مسؤولي الوالية وكبار الشخصيات. 

يأتي توقيع االتفاقية االستثنائية بعد مفاوضات استمرت ملدة عام، جرت خاللها عملية تقييم 
لقدرات وإمكانات «غلفتينر» في إدارة وتطوير املوانئ على الصعيد العاملي بما في ذلك في 
الواليات املتحدة. وتدير الشركة حالياً محطة الحاويات والنقل البحري متعددة األغراض في 

ميناء كانافيرال بوالية فلوريدا. وتقدم الشركة في إطار هذه العمليات الخدمات اللوجستية للقوات املسلحة األميركية وقطاع صناعة الفضاء األميركي. 

ويأتي توقيع االتفاقية مع والية ديالوير استكماالً التفاقية امتياز مبدئية أبرمت في اإلطار ذاته مع والية ديالوير، وبعد استكمال املراجعة الرسمية من قبل لجنة االستثمارات األجنبية في الواليات 
املتحدة، والتي بموجبها تم منح الشركة حقوقاً حصرية إلدارة امليناء. 

وقال جون كارني، حاكم والية ديالوير: "ستلعب غلفتينر من خالل هذه االتفاقية االستثنائية دوراً رئيسياً في ضخ استثمارات ضخمة في ميناء ويلمنغتون الذي لطاملا كان أحد أهم املراكز الصناعية 
في ديالوير. وكان لهذا امليناء لعقود طويلة الفضل في توفير فرص العمل لسكان ديالوير وتعزيز املجتمعات املحلية في الوالية. وأفخر باملساهمة في جعل هذه الشراكة مع غلفتينر رسمياً، وأود التوجه 

بالشكر ألعضاء الجمعية العمومية في دايموند ستيت للموانئ، وغلفتينر، وكل شركائنا الذين ساعدونا في تحويل هذه االتفاقية إلى حقيقة". 

وتخطط غلفتينر لضخ استثمارات بقيمة 600 مليون دوالر لتطوير امليناء من ضمنها 400 مليون دوالر لبناء محطة حاويات جديدة بطاقة استيعابية 1.2 مليون حاوية نمطية، لتحل بذلك محل املحطة 
السابقة «ادجمور» التي كانت تابعة لشركة دوبونت األميركية، والتي استحوذت عليها شركة دايموند ستيت للموانئ في عام 2016. 

من جانبه قال بدر جعفر، رئيس املجلس التنفيذي لدى غلفتينر: "تأتي االتفاقية تتويجاً ألكثر من 43 عاماً من الخبرة الطويلة التي اكتسبتها غلفتينر باعتبارها أقدم شركة في مجال إدارة وتشغيل 
املوانئ ومحطات الحاويات في منطقة الخليج، إذ كانت في طليعة الشركات التي لعبت دوراً محورياً في رسم معالم قطاع املوانئ البحرية والخدمات اللوجستية عبر العالم وتطويره". 

وأضاف: "منذ دخولنا السوق األميركية من خالل إدارتنا مليناء كانافيرال في 2015، نجحنا في اكتشاف قدرات ضخمة كامنة لم تكن معروفة من قبل" 

بدوره، قال السفير يوسف العتيبة: "ترتبط اإلمارات والواليات املتحدة بعالقات استثمارية قوية نتجت عنها فوائد ملموسة على مستوى أنشطة األعمال وتوفير الوظائف في كال البلدين، وبال شك فإن 
استثمار غلفتينر في ميناء ويلمنغتون يعد مثاالً يحتذى لقيام الشراكات االقتصادية املهمة. ستوفر هذه االتفاقية فرص عمل جديدة في ويلمنغتون وستثمر عن فوائد اقتصادية إضافية." 

وبموجب االتفاقية ستتولى، «غلفتينر أميركا» أيضاً إنشاء معهد تدريب متخصص في تدريب الكوادر العاملة بمجال صناعات املوانئ البحرية والخدمات اللوجستية في موقع تطوير امليناء الذي 
يهدف إلى تدريب نحو 1000 شخص سنوياً من والية ديالوير واملناطق املجاورة، ما يعطي تأثيراً تنموياً كبيراً للوالية والقاطنني فيها. 

وقال بيتر ريتشاردز، الرئيس التنفيذي ملجموعة «غلفتينر»: "تعد هذه الصفقة عالمة فارقة في تاريخ عملياتنا، حيث ستمكننا من إحداث تغيير حقيقي في هذا القطاع على الساحل الشرقي للواليات 
املتحدة من خالل العمل عن كثب مع والية ديالوير من أجل تحقيق تحسينات كبيرة في جميع املجاالت."

غلفتينر تسجل مستوى قياسياً في اإلنتاجية في محطة الحاويات في الشارقة

محطة حاويات الشارقة - أحد محطات الحاويات املدارة من قبل غلفتينر

نـالـت غـلفتينر فـي يـولـيو املـاضـي الـجائـزة الـذهـبية لـعام 2018 فـي حـفل جـوائـز RoSPA  فـي بـريـطانـيا تـكريـماً اللـتزامـها املـتواصـل بـمعايـير صـحة املـوظـفني وسـالمـتهم فـي محـطة حـاويـات الـشارقـة الـتابـعة 
لها.  

يحتفي حفل تكريم RoSPA  بأفضل املمارسات التي تتميز بها أنظمة إدارة الصحة والسالمة، ويشارك في هذه املسابقة شركات ومؤسسات من جميع أنحاء العالم.  

وبهــذه املــناســبة، صــرح الــرئــيس الــتنفيذي ملجــموعــة شــركــات غــلفتينر بــيتر ريــتشاردز بــسعادة غــلفتينر الــغامــرة بــالــتكريــم الــذي حــصدتــه اعــترافــاً بــجهودهــا لــتعزيــز الــصحة والســالمــة فــي محــطة حــاويــات 
الشارقة، وبفخر الشركة بتبنيها ألنظمة املتابعة والتدقيق التي تضمن سالمة موظفيها الذين هم أساس نجاح الشركة وتقدمها.   

وقـد مـنحت RoSPA جـائـزة السـالمـة الـفضية لـغلفتينر إلنـجازاتـها فـي محـطة حـاويـات خـورفـكان، والـجائـزتـني الـفضيتني للسـالمـة وسـالمـة األسـاطـيل ملـومـنتوم لـوجيسـتيكس الـتي تـعد الشـريـك الـلوجسـتي 
لغلفتينر.

سـتقوم جـامـا لـلطيران ش.م.ع.، إحـدى كـبرى شـركـات طـيران رجـال األعـمال فـي الـعالـم، بـنقل محـركـها املـروحـي الـتربـيني األسـاسـي وخـدمـاتـها لـصيانـة الـطائـرات مـن مـقرهـا فـي مـطار فـاربـورو املـمتد عـلى 
25 ألـف قـدم مـربـع ومـن مـنشأتـها املـمتدة عـلى مـساحـة 48 ألـف قـدم مـربـع فـي مـطار أكـسفورد فـي لـندن، إلـى مـنشأة مـوحـدة تـبلغ مـساحـتها 135 ألـف قـدم مـربـع  فـي مـطار بـورنـماوث الـدولـي بـنهايـة 
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ـــــع نـطاقـها وزادت بنسـبة 20 بـاملـئة فـي 2017، وسـتساهـم أيـضاً فـي زيـادة كـفاءة عـمليات  وسـتوفـر هـذه املـنشأة الجـديـدة املـساحـة االسـتيعابـية الـكافـية ألعـمال الشـركـة األرضـية فـي أوروبـا والـتي تـَوسّـَ
الشركة وبالتالي توفير التكاليف على املدى القريب.  

وعـلق رئـيس الـعمليات لـدى جـامـا لـلطيران نـيل مـيدلـي عـلى هـذه الخـطوة رابـطاً إيـاهـا بحـرص الشـركـة عـلى االسـتمرار فـي تـنمية خـدمـات الـصيانـة االسـتثنائـية الـتي تـقدمـها فـي املـملكة املتحـدة، مـما دفـعها 
إلـى االسـتثمار فـي تـأسـيس مـنشأة رئـيسية لخـدمـات الـصيانـة مـن شـأنـها تـوفـير سـعة مـناسـبة تسـتوعـب طـائـرات رجـال األعـمال بـكافـة أنـواعـها وأحـجامـها لخـدمـة عـمالئـها األوروبـيني، األمـر الـذي سـيساهـم 

في تعزيز فريق مهندسي الشركة املوهوبني وال سيما مع إضافة الشركة إلمكانيات جديدة من أجل توسيع نطاق خدماتها. 

ص تـكالـيف عـملية إعـادة الـهيكلية، والـتي تـساوي مـليونـي دوالر أمـريـكي، مـن الـتدفـق الـنقدي الـتشغيلي للشـركـة، وسيُجـمع املـبلغ فـي غـالـبيته فـي 2018 إمّــا بـصورة نـفقات اسـتثنائـية أو نـفقات  سـتُخصَّ
رأس مالية من دون أن يكون لها تأثير على الربحية األساسية للمجموعة. 

ومـن أبـرز نـتائـج هـذا االنـتقال تـمّكن الشـركـة مـن تـوفـير الـتكالـيف بـفضل تـعزيـز الـكفاءات ودمـج الـعوائـد عـلى املـدى الـقريـب، والـتي مـن املـتوقـع أن تـكون كـفيلة -عـلى أقـل تـقديـر- بـتعويـض تـكالـيف تـأسـيس 
هذه املساحة الجديدة ابتداًء من 2019، مانحة الشركة أساساً راسخاً لالنطالق نحو آفاق نمو أوسع

الهالل للمشاريع تمتلك أقلية في جاما للطيران

كافا أند تشاي

الهالل للمشاريع االبتكارية

يـواصـل مشـروع كـافـا أنـد تـشاي املـختص بـتقديـم الـقهوة والـشاي خـطط الـتوسـع الـتي يـعتزم تـحقيقها بـافـتتاحـه لـفرع جـديـد فـي مـركـز دبـي املـالـي 
العاملي،  وآخر في مول اإلمارات في أواخر 2018.  

سـيمتد مـقر املـقهى فـي مـركـز دبـي املـالـي الـعاملـي عـلى مـساحـة 2,000 مـتر مـربـع فـي مـنطقة املـقاهـي عـلى الـطابـق األرضـي ملـبنى الـبوابـة. أمـا فـي 
مـــول اإلمـــارات، فـــسيقدم املـــقهى لـــزواره بـــاقـــته املـــتنوعـــة مـــن املشـــروبـــات واألطـــعمة مـــن مـــوقـــعه االســـتراتـــيجي عـــلى الـــطابـــق األرضـــي مـــقابـــل متجـــر 

سنتربوينت.  

وقــد افــتتح املشــروع إلــى اآلن ثــالثــة أفــرع، أحــدهــما فــي مــرســى الــسيف فــي دبــي، وآخــر فــي الــجامــعة األمــريــكية فــي الــشارقــة، فــي حــني يــخصص 
فرعه الثالث حصراً لخدمة رواده من مقر مجموعة شركات الهالل.  

وانــطالقــاً مــن هــدفــه لــتمكني الــثقافــة واملــجتمع عــلى املســتوى اإلقــليمي، يــشارك املشــروع فــي الــفعالــيات الــتي تــدعــم الــتسامــح وتــبادل املــعارف، ومــن 
أبـرز هـذه الـفعالـيات الـيوم الـعاملـي الـسنوي العشـريـن الـذي أقـامـته الـجامـعة األمـريـكية فـي الـشارقـة فـي حـرمـها فـي مـارس، ومهـرجـان مـؤتـمر سـتيب 

التكنولوجي املقام في دبي في مارس، وفي الخيمة املفتوحة التي قدمت شركة تشي-كا فيها وليمة إفطار شهر يونيو في دبي.  

وفـي ديـسمبر، سـيكون كـافـا أنـد تـشاي الـراعـي الـرسـمي بـصفته مـقهىً ملهـرجـان الـقهوة والـشاي الـعاملـي فـي دبـي الـذي سيسـتمر ملـدة ثـالثـة أيـام 
والذي سيلقي الضوء على مجال القهوة والشاي بكافة الجوانب املرتبطة به، من املهارات واملنتجات، وحتى الخدمات واألجهزة.

كافا آند تشاي هي شركة ناشئة تابعة للهالل للمشاريع االبتكارية، الحاضنة الداخلية لألعمال الناشئة لدى الهالل للمشاريع

الهالل للمشاريع الناشئة
ملخص استثمارات الهالل للمشاريع الناشئة - هيدوصوفيا مينا - ومضة كابيتال 

أفــصحت شــركــة ديــدي تــشوكــسينغ الــصينية الــتي تــوفــر خــدمــات طــلب الــنقل عــن خــططها إلطــالق ذراعــها 
الــرئــيسية املــختصة بــتشارك الــنقل، ديــدي إكســبرس، فــي مــلبورن الــتي تــعد ثــانــي أكــبر املــدن األســترالــية، 

وذلك في يونيو عقب إطالق تجريبي نفذته الشركة في مدينة غيلونغ املجاورة مللبورن ملدة شهر.  

وقــد رحــب قــطاع طــلب خــدمــات الــنقل فــي أســترالــيا الــذي تــهيمن عــليه أوبــر فــي الــوقــت الــحالــي، بشــركــتي 
أوال الهندية وتاكسيفاي األوروبية.  

ويـــأتـــي هـــذا اإلعـــالن تـــعزيـــزاً لـــجهود الـــتوســـع الضخـــمة الـــتي تـــكرســـها الشـــركـــة إلطـــالق خـــدمـــاتـــها خـــارج 
الصني  وال سيما بدخولها إلى األسواق التايوانية واملكسيكية والبرازيلية في وقت سابق هذا العام.  

الهـالل لـلمشاريـع شـريـك عـام فـي هـيدوصـوفـيا مـينا وشـريـك محـدود املسؤولـية فـي مـنصة 
االسـتثمار املشـترك. تـمتلك هـيدوصـوفـيا مـينا حـصصاً مـفضلة فـي جـولـة الـتمويـل الـثانـية 

من الفئة بي في ديدي تشوكسينغ. 

فــي أعــقاب الــقرار الــرســمي بــالــسماح لــلمرأة الــسعوديــة بــالــقيادة، بــاشــرت شــركــة طــلب الــنقل كــريــم بــتدريــب 
نحو ألفَيْ امرأة ‒ أو كابتينة ‒ إعداداً لهن لالنضمام إلى فريق سائقيه في الرياض وجدة والدمام.  

وعــــَلقت الــــكابــــتينة أمــــال فــــاروق فــــرحــــات بــــمناســــبة وظــــيفتها الجــــديــــدة مشــــّددة عــــلى حــــاجــــة الــــرجــــال والــــنساء 
الـسعوديـني لـرؤيـة املـزيـد مـن األمـثلة اإليـجابـية الـتي تُـثبت اآلثـار الـطيبة لـقيادة املـرأة الـسعوديـة عـلى املـجتمع 
كــكل، مــشيرة إلــى اســتفادة املــرأة الــسعوديــة مــن الــعمل كــكابــتينة لشــركــة كــريــم إذ يــفتح ذلــك أمــامــها فــرص 

عمل كثيرة ويمكنها من التنقل من دون الحاجة إلى رعاية ذكورية.  

وقـد شـكلت الشـركـة لـجنة نـسائـية لـلكابـتينات مـن أجـل تـيسير عـملية انـدمـاج الـسائـقات الجـديـدات فـي فـريـق 
الشـركـة فـي الـسعوديـة. وبـاإلضـافـة إلـى تـوظـيف الـكابـتينات، تـوفـر شـركـة كـريـم لـلنساء فـرصـة الـعمل كـمدربـات 

للكابتينات والعمل أيضاً في قسم مركز االتصاالت لدى مكاتبها في السعودية.  

الهالل للمشاريع شريك محدود في صندوق ومضة كابيتال

إنعام غازي األسود أول كابتينه لدى منصة كريم في السعودية

حـصلت شـركـة كـريـم عـلى الـترخـيص الـكامـل لـتقديـم خـدمـات الـنقل بـاسـتخدام الـتطبيقات الـذكـية فـي األردن فـي شهـر يـولـيو املـاضـي لـتصبح بـذلـك أول شـركـة مـرخـصة لـتقديـم هـذه الخـدمـات فـي املـملكة، 
وذلك إثر استيفائها لجميع الشروط الالزمة للمزاولة وفقاً ملتطلبات القوانني واألنظمة ذات الصلة.  

وفـي تـعليق لـه عـلى هـذا الـشأن، صـرح املـديـر الـعالـم لـألسـواق الـناشـئة لـدى شـركـة كـريـم إبـراهـيم املـناع بـالـقول: "مـع تـحقيق هـذا اإلنـجاز بـالـحصول كـأول شـركـة عـلى الـترخـيص فـي األردن لـتقديـم خـدمـات 
نـقل الـركـاب بـاسـتخدام الـتطبيقات الـذكـية، سـتتمكن الشـركـة مـن املـساهـمة بـشكل فـاعـل فـي إحـداث نـقلة نـوعـية فـي قـطاع الـنقل، كـما سـتفتح آفـاقـاً واسـعة أمـام املـملكة مـع املـزيـد مـن الـفرص اإليـجابـية، 
األمــر الــذي لــم يــكن لــيتحقق دون الــدعــم الــكبير الــذي حــظينا بــه مــن كــافــة األطــراف املــعنية مــن جــهات حــكومــية وهــيئات تــنظيمية وعــلى رأســها وزارة الــنقل، وهــيئة الــتنظيم الــبري، ووزيــر الــدولــة لــشؤون 

االستثمار ووزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات." 

واخــتتم مــناع تــصريــحه بــاإلعــراب عــن شــكر وامــتنان كــريــم لــكافــة األطــراف الــتي ســانــدت الشــركــة والــتي جســدت ريــادتــها فــي احــتضان االبــتكار، وهــو مــا يــلعب دوراً هــامــاً فــي الــتحفيز عــلى املــزيــد مــن 
االبتكار واإلبداع والتطوير. 

تـلتزم كـريـم بـتسهيل حـياة الـناس وإحـداث الـتأثـيرات اإليـجابـية عـلى االقـتصاد املحـلي وتـمكني أبـناء املـجتمع، لـذلـك تـسعى الشـركـة إلـى الـتوسـع فـي األردن لـتوفـير حـلول الـنقل املـوثـوقـة لـقاعـدة أوسـع مـن 
املستخدمني واملساهمة في نفس الوقت في خلق فرص العمل.

اسـتحقت سـيرامـيك رأس الـخيمة لـقب أفـضل عـالمـة تـجاريـة لـصناعـة الـبالط فـي حـفل تـكريـم مجـلة 
باثروم أند كيتشن أبديت املعقود في 21 يونيو في لندن، اململكة املتحدة.  

وتــــتميز مــــنصة الــــتكريــــم هــــذه الــــتي أطــــلقت فــــي 2015 بــــكونــــها املــــنصة الــــوحــــيدة املــــكرســــة لهــــذا 
الـــقطاع والـــتي يـــتولـــى مـــختصون مـــن ضـــمن الـــقطاع اخـــتيار الـــفائـــزيـــن فـــيها. تُـــَوزع الـــجوائـــز عـــلى 
فــئات الــبيع بــالتجــزئــة واملــنتجات والــفئات الــفرديــة. وقــد شهــدت املــسابــقة هــذا الــعام 513 مــشاركــةً 

وما يزيد عن 20,000 صوتاً فردياً.  

وفــي تــعليقه عــلى فــوز ســيرامــيك رأس الــخيمة بهــذا الــلقب، أعــرب املــديــر اإلداري ألعــمال الشــركــة 
فـــي املـــملكة املتحـــدة ألـــفني بـــيغز عـــن فـــرح الشـــركـــة الـــعارم بـــنيل هـــذه الـــجائـــزة مـــؤكـــداً عـــلى حـــرص 
الشـركـة والـتزامـها بـتوفـير مـنتجات مـتميزة بـجودتـها وتـصامـيمها، وتـقديـم حـلول مـتكامـلة للحـمامـات 
لـلقطاعـني الـتجاري واالسـتهالكـي، وعـبّر عـن شـكره وامـتنانـه لـلقطاع لـدعـمه وتـكريـمه، مشـدداً عـلى 

تطّلع الشركة لالستمرار في ابتكار أفكار ومجموعات جديدة في األشهر القادمة. 

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

فريق سيراميك رآس الخيمة يستلم الجائزة

عــقدت الهــالل لــلمشاريــع حــلقة الــحوار الــسنويــة الــثالــثة عــن االســتدامــة بــعنوان "الحــد مــن تــغير املــناخ بــالــنقل املســتدام"، والــتي أجــريــت فــي مــايــو بــمشاركــة مــديــرة مــشاريــع 
الطاقة لدى جمعية اإلمارات للحياة الفطرية نور مزهر.  

حـضر حـلقة الـحوار 25 مـن مـجتمع مجـموعـة الهـالل لـيطّلعوا عـلى اآلثـار الـعديـدة الـتي تـنتج مـن تـغير املـناخ وعـلى الـدور الـكبير الـذي يـلعبه قـطاع الـنقل املحـلي فـي مـفاقـمة 
هذه الظاهرة.  

ومــن ثــم تــعرف الــحاضــرون عــلى الــسياســات والــبرامــج الــتي ســتتبناهــا دولــة اإلمــارات لــتعزيــز كــفاءة وقــود املــركــبات، وعــلى فــوائــد اســتخدام املــركــبات الكهــربــائــية. وخــلصت 
الجلسة إلى اإلجراءات التي يمكن لألفراد اتخاذها للحد من بصمتهم الكربونية الناجمة عن استخدامهم لوسائل النقل. 

عـبّر الـرئـيس الـتنفيذي للهـالل لـلمشاريـع بـدر جـعفر عـن آرائـه بـخصوص اآلثـار الـتي يخـلقها االبـتكار وريـادة 
األعــمال ودورهــما فــي الــنهوض بــاالقــتصادات اإلقــليمية، وذلــك فــي مــقابــلة لــه مــع أكــسفورد بــيزنــس جــروب 

أعادت صحيفة الخليج نشرها بملخص كاآلتي بالعربية. 

—
أكــد بــدر جــعفر، الــرئــيس الــتنفيذي لشــركــة الهــالل لــلمشاريــع ان الــدور املــتنامــي لــلشارقــة كــمركــز للشــركــات 
الــناشــئة يــعد أمــراً حــيويــاً بــالنســبة لــإلمــارة واملــنطقة بــشكل عــام، فــاالبــتكار وريــادة األعــمال مــفتاح أســاســي 
إلطــالق إمــكانــات الــنمو االقــتصادي فــي املســتقبل. وبــناًء عــلى ذلــك، تــحتاج الشــركــات لــالبــتعاد عــن االبــتكار 

املجرد، والتوجه صوب اإلحالل الهادف الذي يقدم حلوالً فعلية للتحديات التي تواجهها املنطقة.
وقـد بـدأنـا نشهـد هـذا الـتحول مـع تـوجـه الشـركـات غـير الـتقليديـة صـوب تـحويـل مـفاهـيم الـصناعـات الـعريـقة، 
واملـساهـمة فـي تـحقيق الـنمو االقـتصادي. وبـاإلضـافـة إلـى ذلـك، أصـبحت الـحكومـات اإلقـليمية تـدرك بـصورة 
مـــتزايـــدة، دور الـــقطاع الـــخاص فـــي إيـــجاد الـــوظـــائـــف. وفـــي الـــحقيقة، يـــمكن الـــعثور عـــلى أكـــبر الـــفرص فـــي 
تـــولـــيد الـــوظـــائـــف لـــدى الشـــركـــات الـــصغيرة الـــتي أصـــبحت مـــساهـــماً رئـــيسياً فـــي الـــنمو االقـــتصادي لـــلبلدان 

املتقدمة والنامية على حد سواء. 

وتـمتلك الشـركـات الـناشـئة والـصغيرة واملـتوسـطة قـدرة عـلى مـعالـجة بـطالـة الشـباب فـي مـنطقتنا، حـيث تـبلغ 
نســبة الــسكان تــحت ســن الــثالثــني 70% مــن اإلجــمالــي. ولــكن، يــنبغي عــلى مجــموعــة مــن األطــراف املــعنية 
الـعمل مـعاً لـتطويـر مـثل تـلك الشـركـات. وتـمتاز الـشارقـة بـوجـود قـطاع أعـمال قـوي فـيها، بـإطـار عـمل تـنظيمي 

راسخ، ومخزون متزايد من املواهب التي يوفرها قطاعنا التعليمي عاملي املستوى، وهو ما أسهم في إيجاد جيل جديد من املبدعني. 

وأضـاف جـعفر: تـتميز كـل مـنطقة بـمتطلبات مـختلفة وديـنامـيكيات فـريـدة مـن نـوعـها. إال أن ثـالثـة مـن األطـراف املـعنية، هـم األكـاديـميون واملـسؤولـون الـحكومـيون والشـركـات يـنبغي عـليهم الـعمل مـعاً لـتسهيل 
إجراء التحوالت في بدء ريادة األعمال والتهيئة لتمكني بيئة العمل. 

وفــي الــوقــت الــحالــي، يــنبغي إجــراء جــميع االبــتكارات املــتطورة فــي املــراكــز الــتعليمية الــتي يــمكنها اســتقطاب االهــتمام واالســتثمارات مــن الشــركــات الــكبيرة، عــن طــريــق إنــشاء مجــمعات الــباحــثني والــطالب 
والشركات، نظراً للبنية التحتية التعليمية الراسخة في إمارة الشارقة، التي تعّد في وضع مالئم يتيح لها رعاية هذا النوع من بيئة األعمال. 

وفـي الـوقـت نـفسه، يـنبغي مـواصـلة الـعمل عـلى تـعزيـز األطـر التشـريـعية، وعـمل الـحكومـات عـلى تسـريـع ريـادة األعـمال مـن خـالل تـقديـم الـحوافـز الـتنافـسية. ومـن األمـثلة عـلى تـلك الـجهود إعـالن دولـة اإلمـارات 
أن نسـبة 10% مـن إجـمالـي مشـتريـات الـحكومـة االتـحاديـة يـنبغي أن تـأتـي مـن الشـركـات الـصغيرة. وتـعد املشـتريـات الـعامـة لـلحكومـة والـقطاع الـخاص مـيزة جـاذبـة للشـركـات الـناشـئة والـصغيرة واملـتوسـطة، 
ولهـذا الـتزمـت شـركـة الهـالل لـلمشاريـع بـزيـادة مـساهـمة تـلك الشـركـات فـي سـلسلة تـوريـدهـا الـعاملـية لـتصل إلـى نسـبة 35% مـن إجـمالـي تـوريـداتـها بـنهايـة عـام 2018، مـع زيـادة ذلـك الـنمو بـشكل أكـبر فـي 

املستقبل. 

وحــول التحــديــات الــتي تــحتاج االقــتصادات اإلقــليمية ملــعالــجتها بــغرض املــساعــدة عــلى الــتحّول قــال جــعفر: مــع بــدء الــوجــهات الــناشــئة بــمنافــسة املــراكــز الــعاملــية الــرائــدة، يــحتاج صــانــعو الــسياســات ورواد 
األعـمال عـلى حـد سـواء إلـى الـتفكير فـي املشهـد الـحالـي الـعام لـلمنافـسة الـعاملـية. ويـنبغي اتـخاذ خـطوات اسـتباقـية لـتعزيـز أطـر الـعمل التشـريـعية فـي املـنطقة، وإعـادة تـقييم الـسياسـات مـن وجـهة نـظر رواد 

األعمال أو الشركات املتوسطة والصغيرة. 

وبـالنسـبة لـإلمـارات وغـيرهـا مـن دول املـنطقة، بـوجـه خـاص، يـنبغي عـليها مـواصـلة الـعمل لـضمان قـدرتـها عـلى املـنافـسة الـعاملـية مـن الـناحـية االقـتصاديـة إلـى جـانـب سـهولـة مـمارسـة األعـمال فـيها. ويـشمل ذلـك 
مـعالـجة الـتأسـيس األولـي وتـكالـيف الـتشغيل الـتي يـمكنها أن تـشكل عـقبة رئـيسية فـي وجـه الشـركـات الـصغيرة. ومـنذ عـام 2013، ازدادت بـشكل كـبير إمـكانـية الـحصول عـلى تـمويـالت لـلمشاريـع الـناشـئة، 

إال أنها ال تزال قاصرة، خاصة أن الشركات تتطلع إلى التوسع نحو ما يتجاوز مرحلة االستثمار األولي. 

ومــن نــاحــية أخــرى، تحــظى الــحكومــات اإلقــليمية فــي املــنطقة بــفرصــة لــلتركــيز عــلى تــطويــر شــبكات بــنيتها الــتحتية. وفــي الســتينات، مهــدت الــشارقــة لــلعروض الــلوجســتية الــبريــة والبحــريــة والــجويــة مــن خــالل 
اســتثمارات رائــدة فــي املــطار والــبنية الــتحتية لــلميناء. وعــلى الــرغــم مــن مــواصــلة الــشارقــة احــتفاظــها بــقدرة اتــصال قــويــة عــبر املــطار واملــيناء، إال أن هــذا الــقطاع بــأكــمله شهــد إحــالالً كــبيراً عــبر الــتحوالت 

التقنية. ومع ذلك، فإن عمليات اإلحالل السابقة تتيح أيضاً مجاالً لظهور الفرص. 

وعـلى سـبيل املـثال، تـقدر نسـبة الـحاويـات الـتي تـشحن فـارغـة حـول الـعالـم بـحوالـي 40% مـن اإلجـمالـي، نـظراً لـنقص املـتابـعة املـباشـرة فـي الـوقـت الـحقيقي، وعـدم الـكفاءة فـي اسـتخدام الـبيانـات املـتاحـة 
لتخـطيط الـطلب مـقابـل الـعرض. ومـع مـعالـجة هـذا التحـدي، يـمكن تـوفـير الـتكالـيف عـلى الشـركـات الـدولـية، وتـخفيض تـكالـيف الـشحن بـما يـسهم بـأثـر إيـجابـي فـي أسـعار السـلع الـعاملـية، فـضالً عـن الـتأثـيرات 

اإليجابية في البيئة.  

  ̶

يمكنكم قراءة املقال كما نشر على هذا الرابط.  كما يمكنكم قراءة املقابلة األصلية باللغة اإلنجليزية على هذا الرابط.
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غلفتينر تفور بالجائزة الذهبية في حفل جوائز RoSPA 2018 للصحة والسالمة املهنية

ومضة كابيتال 
فريق كريم في السعودية يرحب بسائقاته الجديدات

غلفتينر 
غلفتينر توقع اتفاقية امتياز لتشغيل ميناء ويلمنغتون 

مدتها 50 عاماً بقيمة 600 مليون دوالر

الهالل للمشاريع الناشئة تستثمر في 16 شركة ناشئة وصندوق رأس مال استثماري

جاما للطيران 
جاما للطيران تستثمر في منشأة جديدة لخدمات الصيانة في اململكة املتحدة

كريم أول شركة مرخصة لطلب خدمات النقل في األردن

هيدوصوفيا مينا  
ديدي تشوكسينغ الصينية تواصل توسعها الدولي بإطالق خدماتها في أستراليا

سامينا اليمستون القابضة 
سيراميك رأس الخيمة تحتل الصدارة لدى حفل توزيع جوائز BKU 2018 كأفضل عالمة تجارية في صناعة البالط

كافا أند تشاي 
كافا أند تشاي تستأنف خططها للتوسع

تــكتنف مــحفظة الهــالل لــلمشاريــع الــناشــئة، وهــي ذراع رأس املــال االســتثماري املــؤســسي الــخاصــة بــالهــالل لــلمشاريــع، حــالــياً 11 شــركــة نــاشــئة تــكنولــوجــية وخــمسة صــناديــق لــرأس املــال االســتثماري، 
تــعمل جــميعها لــلنهوض بــبيئة االبــتكار املــؤثــر فــي مــنطقة الشــرق األوســط وشــمال أفــريــقيا وعــلى 

املستوى العاملي كذلك.   

وتـتنوع الشـركـات الـناشـئة الـتي اسـتثمرنـا بـها إذ تـعمل فـي عـدة قـطاعـات اقـتصاديـة عـالـية الـنمو 
مــــن حــــول الــــعالــــم، مــــنها إدارة ســــالســــل الــــتوريــــد، وتــــكنولــــوجــــيا الــــروبــــوتــــات الــــطبية، وبــــرمــــجيات 
املـشاريـع، والـتجارة اإللـكترونـية االسـتهالكـية، وغـيرهـا مـن املـجاالت الـتكنولـوجـية املُكيّفة والجـديـدة. 
وال يـــقتصر دعـــمنا عـــلى تـــقديـــم رأس املـــال للشـــركـــات الـــتي نســـتثمر بـــها، بـــل ونـــعزز أيـــضاً خـــطط 

التوسع التي تتطلع إلى تحقيقها بتوفير الدعم والتوجيه االستراتيجيني.  

وفـــــي اإلمـــــارات الـــــعربـــــية املتحـــــدة، قـــــادت الهـــــالل لـــــلمشاريـــــع جـــــولـــــة اســـــتثمار أولـــــي فـــــي املـــــنصة 
اإللـــكترونـــية املـــختصة بـــالخـــدمـــات املـــطبخية كـــيتوبـــي الـــتي تـــمكن شـــركـــات األطـــعمة واملشـــروبـــات 
الـــفرديـــة مـــن تـــوســـيع أعـــمالـــها ومـــنتجاتـــها بـــالحـــد األدنـــى مـــن االســـتثمار. وبـــاإلضـــافـــة إلـــى ذلـــك، 
اسـتثمرنـا فـي شـركـة خـدمـات املـيل األخـير الـلوجيسـتية تـرانـسكورب إنـترنـاشـونـال الـتي تـعد رائـدة 

في مجال خدمات التوزيع والتخزين مع إمكانية التحكم بالحرارة.  

أمــا فــي مــجال الــذكــاء االصــطناعــي، اســتثمرت الهــالل لــلمشاريــع فــي ثــالث شــركــات يــقع مــقرهــا 
فـــي الـــواليـــات املتحـــدة: فـــيكاريـــوس الـــتي تـــختص بـــتطويـــر تـــكنولـــوجـــيا الـــذكـــاء االصـــطناعـــي الـــعام 
لـلروبـوتـات؛ وأنـومـالـي الـتي تـوظـف املـعلومـات املـرتـبطة بـالتهـديـدات الـتي تـتعرض لـها الشـركـات مـن 
أجـل تحسـني األمـن اإللـكترونـي لهـذه الشـركـات؛ وتـارا، الشـركـة الـتي تسخـر الـذكـاء االصـطناعـي 

لتطوير املنتجات.  

وإلــى جــانــب اســتثمارهــا فــي ومــضة كــابــيتال الــتي تــعمل مــن أجــل تــعزيــز االبــتكارات املــؤثــرة فــي 
مــنطقة الشــرق األوســط وشــمال أفــريــقيا، نــفذت الهــالل لــلمشاريــع اســتثمارات فــي صــناديــق رأس 
مـــال اســـتثماري مـــن حـــول الـــعالـــم، مـــنها أيـــكونـــيكيو كـــابـــيتال ورايـــزيـــنغ تـــايـــد فينشـــرز، كـــما وفـــي 
الـصندوقَــنْي اإلقـليمينَْي هـيدوصـوفـيا الشـرق األوسـط وشـمال أفـريـقيا وبـي أو فـي كـابـيتال املـعنيّ 

بالشركات السريالنكية.  

سـتستمر الهـالل لـلمشاريـع الـناشـئة بـاالسـتثمار فـي املـشاريـع الـناشـئة الـواعـدة وفـي مجـموعـة مـختارة مـن صـناديـق رأس املـال االسـتثماري، وذلـك تـحقيقاً اللـتزامـها بـتوظـيف 150 مـليون دوالر أمـريـكي 
لدعم املشاريع في الشرق األوسط وشمال أفريقيا وعلى املستوى الدولي بحلول 2020. 

  

الهالل للمشاريع الناشئة هو قسم رأس املال االستثماري املؤسسي الذي يختص باالستثمارات االستراتيجية في املشاريع الناشئة بمجال التكنولوجيا في مراحلها املبكرة واملتقدمة، 
وأيضاً في مجموعة مختارة من صناديق رأس املال االستثماري على املستويني اإلقليمي والعاملي. 

شركات ناشئة

صناديق رأس مال استثماري

يسر الهالل للمشاريع إصدار تقريرها السنوي وتقريرها عن االستدامة للفترة 2018-2017. 

في التقرير السنوي، تناقش الشركة نموذج النمو الجديد الذي تتبناه عبر دعم االبتكار التكنولوجي وبيئة ريادة األعمال، وتتحدث فيه أيضاً عن آخر املستجدات املرتبطة بأعمال الشركة واستثماراتها 
لعام 2017 والتي تمت في 2018. 

وفي تقرير االستدامة، تلقي الشركة الضوء على الثمار والنتائج التي حصدتها خالل مسيرتها لتحقيق االستدامة على مدى خمس سنوات والتي التزمت خاللها باإلفادة بخصوص إنجازاتها املكرسة 
لتعزيز هذا املجال، كما وتشير في التقرير إلى التقدم الذي أحرزته في 2017 وفي أوائل 2018 تنفيذاً لرؤية االستدامة التي تتبناها "لتمكني النمو املستدام".

تقرير االستدامة والتقرير السنوي

الهالل للمشاريع

الهالل للمشاريع تصدر تقرير االستدامة وتقريرها السنوي 2017-18

اضغط على هذا الرابط لتنزيل تقرير االستدامة 18-2017.اضغط على هذا الرابط لتنزيل التقرير السنوي 2017-18.
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