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المحتـويــات

تم نشــره في 2018 من قبل الهالل للمشــاريع 
جميــع الحقــوق محفوظــة – الهالل للمشــاريع 2018

 يوثق هذا التقرير أعمال الهالل للمشــاريع وأعمال الشــركات العاملة تحت مظلتها من شــركات تابعة وشــريكة 
 خــالل عــام 2017. تمثــل األرقــام والمعلومــات التــي تشــير إلى »العام« الســنة الميالدية والماليــة المنتهية بتاريخ 

31 ديســمبر 2017 إال إذا تم ذكر فترة أخرى. 

تشــير جميــع المبالــغ المذكــورة بعملــة الــدوالر إلــى الــدوالر األمريكــي إال في حال خصصت فــي النص عملة أخرى.
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نموذج نمو جديد
وأبــرز مــا حققنــاه فــي 2017 كان تأسيســنا لذراعنا 

المؤسســية المختصــة بــرأس المال االســتثماري 
المؤسســي، الهالل للمشــاريع الناشــئة، والتي تنبثق 

مــن مبــدأ خلــق القيمــة باالتكار. تســتثمر الهالل 
للمشــاريع الناشــئة في المشــاريع الناشــئة التكنولوجية 

التي تشــكل أهمية اســتراتيجية للشــركات العاملة 
تحــت مظلتنــا. نصبــو إلــى تنفيذ اســتثمارات بقيمة 

150 مليــون دوالر فــي الشــركات الناشــئة فــي مراحلها 
المبكــرة والمتقدمــة علــى مســتوى العالــم. وقد أضفى 

هــذا التوجــه لعملنــا أبعــادًا جديدة لــم نعهدها من 
الســرعة والمرونــة الفــذة، فاســتثمرنا مــن خالل الهالل 

للمشــاريع الناشــئة في 14 مشــروع ناشــئ وصندوق 
رأس مــال اســتثماري مركزيــن علــى مجــاالت النمو في 

التكنولوجيــا الطبيــة والــذكاء االصطناعــي واألمن 
اإللكترونــي والتجــارة اإللكترونيــة والروبوتات. 

وتتصدر قائمة اســتثماراتنا شــركتا ColubrisMX و
XCath المختصتيــن بتطويــر الجيــل القــادم من الروبوتات 

الجراحيــة الدقيقــة في مختبــر الروبوتات الجراحية 
الدقيقــة فــي كليــة الطب بجامعة تكســاس. هدفنا 
ليــس أن نســاهم فقــط فــي توصيل هذه االبتكارات 
التكنولوجيــة إلــى الســوق، بل أن ندعــم أيضًا عملية 

تطورهمــا التــي بهــا ســُيحدثان نقلــة نوعية في العلوم 
ــنان حيــاة األفراد والمجتعات.  الطبيــة وُيحسِّ

وتعزيزًا لموجة التوســع التي شــهدتها الهالل للمشــاريع 
فــي 2017، أطلــق قســم الهالل للمشــاريع االبتكارية 

مشــروعه الناشــئ األول كافا أند تشــاي في قطاع 
األغذية والمشــروبات، وبدأ باســتقبال زواره في أفرع 

متعــددة فــي دبي والشــارقة، كمــا أنه ينوي زيادة 
أفرعــه فــي اإلمــارات العربيــة المتحدة فــي الربع األخير 

من 2018. ويســتطلع المشــروع أيضًا فرص التوســع 
فــي الســوق العالميــة ويخطــط الفتتاح فرعه األول 

خارج اإلمارات. 

وباإلضافــة إلــى ذلك، أطلقت الهالل للمشــاريع 
االبتكاريــة مشــروعها »أيــون« في 2018 الذي يهدف 
لتوفيــر خدمــات النقــل التجاري المســتدام بالتعاون مع 

شــركة بيئة لإلدارة البيئية في اإلمارات. وقد باشــر 
أول أســطول من ســيارات تيســال التجارية من فئة إس 

بالعمل في دبي، وتســعى أيون إلى تشــغيل المزيد من 
هذه الســيارات الكهربائية عبر تســع مدن في الشــرق 

األوســط وشــمال أفريقيا بحلول 2020.

 العمل ببراعة في 
سوق عالمية صعبة

من خالل الهالل للمشــاريع التطويرية، نفذت شــركة 
غلفتينر التي تعد الشــركة الخاصة األكبر إلدارة محطات 
الحاويات في العالم، خطط توســع دولية متعددة في 

2017 و2018، من بينها االســتثمار في مشــاريع موانئ 
جديــدة وإبــرام ذراعهــا األمريكية التفاقية مع حكومة 

والية ديالوير تمنحها حقوقًا حصرية لتشــغيل وتطوير 
مينــاء ويلمينغتــون الذي يتيميز بموقعه االســتراتيجي 

بالقرب من المحيط األطلســي على مدى 50 عامًا. 
وقد كثفت الشــركة إمكاناتها التشــغيلية من خالل 

الشــركة التابعة لها للخدمات اللوجســتية كطرف ثالث، 
مومنتوم لوجيستيكس. 

ومــن ضمــن إنجــازات الهالل للمشــاريع التطويرية دعم 
شــركة جامــا للطيــران فــي زيادة أرباحها التشــغيلية بأكثر 
مــن 28 بالمئــة فــي 2017 وقد قطعت أشــواطًا كبيرة 
قدمــا نحــو تحقيــق النمو العضــوي والتطور عن طريق 

المشــاريع المشتركة. 

وواصلت شــركة أوروك للهندســة والمقاوالت في 
2017 مشــاريعها إلعــادة التأهيــل وكللتهــا بإنجاز 

مشــروع محطــة المنصوريــة لتوليــد الكهربــاء بطاقة 
724 ميغــا واط، وهــو مشــروع ذو أهميــة كبيرة 

للمنطقــة. ليــس هــذا وحســب، بل ومهد هذا المشــروع 
للشــركة الطريق للتوســع وتأســيس ائتالف دولي 

يضطلع بتنفيذ مشــاريع في الهندســة والمشــتريات 
والبنــاء ضمــن قطــاع النفط والغاز. 

وقد اســتمرت اســتثماراتنا في األســهم الخاصة التي 
يديرها قســم الهالل للمشــاريع االســتثمارية بتحقيق 

نتائج مشــجعة عبر كافة شــركات المحفظة، وال ســيما 
بتوســع نطاق األعمال والدخول في أســواق جديدة، 

باإلضافــة إلــى توظيــف مصادر جديدة لرأس المال 
لدعم مســاعي التوســع. وعالوة على ذلك، نفذت 

أســهمنا الخاصــة بعــض التخارجات ضمــن محفظتها، ومن 
المتوقع أن تشــهد زيادة في مســتويات الســيولة على 

المدى القريب. 

قيم مشتركة لألفراد وللكوكب
رسخنا في جوهر أعمالنا عناصر الحوكمة الرشيدة 

والمواطنة المؤسسة والمساءلة البيئية، وبهذا االلتزام 
نجحنا على مدار العام في الوصول إلى 31,237 فردًا 

من المجتمع بمبادراتنا في مجال المواطنة المؤسسية، 
وركزنا بصورة أساسية على تعزيز بيئة ريادة األعمال في 
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، فأثمر عن ذلك 
تأسيسنا لقسم ريادة األعمال االجتماعية كجزء من مركز 
ريادة األعمال في الشارقة شراع، والذي حصد ثماره أكثر 

من 760 طالبًا ورائد أعمال.

فــرص
باســتراتيجية مهنية تقوم على االســتثمار بالمشــاريع 
واالبتكار في األســواق ســريعة النمو، تقف الهالل 
للمشــاريع أمام نقطة تحول هامة ستســطر تاريخها 

وتاريخ مجموعة الهالل التي ازدهرت كشــركة عائلية 
علــى مدى 47 عامًا. 

وللمضــي قدمــا نحــو المزيد مــن النو والنجاح في 
2019، ســنعزز التزامنــا باالرتقــاء بموظفينــا ومجتمعنا، 

وسنســتمر بالعمــل لتحقيــق األهداف في جميع 
مشــاريعنا وشــركاتنا، وبضمان األداء الذي يحقق القيم 

المشــتركة لكافــة أصحاب المصلحة.  ليس في زمننا الذي نشهد فيه تحوالت اقتصادية 
واجتماعية سريعة وقت أفضل من الحاضر لتسعى 

الشركات فيه إلى تبني نموذج نمو جديد. وبالنسبة لنا 
في الهالل للمشاريع، تجلت في 2017 فرص استثنائية 

أمامنا العتناق رؤية جديدة ترتقي بأعمالنا.

رســالة الرئيس 
التنفيذي

بدر جعفر
الرئيــس التنفيذي

مستقبل التنوع
فــي 2017، نّظمنــا أعمالنــا ضمن أربعة أقســام رئيســية: 

الهــالل للمشــاريع التطويريــة، والهالل للمشــاريع 
االســتثمارية، والهالل للمشــاريع الناشــئة، والهالل 

للمشــاريع االبتكاريــة، والتــي تتكامــل جهودهــا لترتقي 
 بشــركتنا نحــو مكانــة رياديــة تنظر للمســتقبل بعين 

 بعيــد المــدى وتحتــل الصدارة فــي تطوير أعمال 
مبتكرة ومســتدامة. 

عززنا تركيزنا على األســواق الناشــئة وكثفنا اســتثمارنا 
وَدْعَمنــا للمشــاريع التكنولوجيــة المبتكــرة التي تمتلك 
مقومــات هائلــة لتكــون هي الحــل للتحديات العالمية. 

ت  قد تكون سنة 2017 بالنسبة للغالبية فترة ُحفَّ
بعقبات تدعو للحذر ال للتفاؤل. أما بالنسبة للهالل 

للمشاريع، فقد جاءت 2017 فاتحًة لنا آفاق نمو جديدة 
اعتزمنا الخوض فيها وتوسيع نطاق أهدافنا التي 

نسعى لتحقيقها من خالل النمو المستدام وخلق القيم 
الباقية. ترتكز الجهود التي نبذلها في هذا السياق إلى 

حد كبير على خدمة منظومة ريادة األعمال الحيوية، 
تلك التي أصبحنا اليوم، أكثر من ذي قبل، على يقين 

بأنها القوة الخارقة التي ستقود شركتنا، بل واالقتصاد 
كله، نحو مستقبل من التقدم المستدام. 
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الهــالل للمشــاريع هــي شــركة عالميــة تتخــذ من اإلمــارات العربية المتحدة 
مقرًا لها، وتعمل على المســتوى العالمي ضمن أربعة أقســام مؤسســية 

رئيســية: الهالل للمشــاريع التطويرية، والهالل للمشــاريع االســتثمارية، والهالل 
للمشــاريع الناشــئة، والهالل للمشــاريع االبتكارية. وتمتد أنشــطة الشــركة 

علــى نطــاق واســع مــن المجــاالت المختلفــة بما في ذلــك الموانئ والخدمات 
اللوجســتية والطاقة والهندســة، ورأس المال االســتثماري المؤسســي، 

واألغذيــة والمشــروبات، وطيــران رجــال األعمــال، والرعايــة الصحية. يعمل لدى 
الهالل للمشــاريع أكثر من 4500 موظفًا في 22 شــركة تابعة وشــريكة وفي 

18 دولــة عبــر القارات الخمس.

الهــالل للمشــاريــع

 بصمـــــة عـالمــيــــــة، 
قيـــــــم أصيلــــــة
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الهالل للمشــاريع 
التطويرية

الهالل للمشــاريع 
الناشئة

الهالل للمشــاريع 
االستثمارية

الهالل للمشــاريع 
االبتكارية

الهالل للمشاريع الناشئة هو قسم رأس المال 
االستثماري المؤسسي الذي يختص باالستثمارات 
االستراتيجية المباشرة في المشاريع الناشئة بمجال 

التكنولوجيا في مراحلها المبكرة والمتقدمة، 
وأيضًا في مجموعة مختارة من صناديق رأس المال 

االستثماري على المستويين اإلقليمي والعالمي.

 الهالل للمشاريع االستثمارية هو 
 قسم يضم االستثمارات االستراتيجية 
 ويهدف إلى تكوين محفظة متوازنة من
 مختلف فئات األصول البديلة، من بينها 

 األسهم الخاصة وغيرها من أنواع 
االستثمارات المهيكلة.

الهالل للمشاريع االبتكارية هي حاضنة 
مؤسسية داخلية تتولى تطوير وإطالق 

 أعمال قابلة للتوسع وتخلق أثرًا 
اجتماعيًا إيجابيًا ومستدامًا.

الهالل للمشاريع التطويرية هو القسم 
المعني بالشركات العاملة تحت مظلة الهالل 

 للمشاريع، وهي شركات تابعة وشريكة 
تعمل في مجاالت الموانئ والخدمات 

 اللوجستية، والطاقة والهندسة 
وطيران رجال األعمال.

بصمتنـــا العــالميــة

األقســـام المؤسسيـــة حسـب الدولــة

األســــواق الجــديــدة

 أفريقيــا جنوب الصحراء
غانــا، كينيــا، نيجيريا، تنزانيا،
موزمبيــق، حنوب أفريقيا

آسيا النامية
الهند، ماليزيا، إندونيســيا،

تايالند، ســريالنكا

الشــرق األوسط وشمال أفريقيا 
 مصــر، تركيا، عمان، 

المغرب، الجزائر

 التوســع في دول 
 أفريقيــا جنوب الصحراء 

وآسيا النامية

22
شــركة تابعة وشــريكة

 4,591
فــردًا 

 18
دولـــة 

H E A L T H C A R E

 الهالل للمشاريع التطويرية

 الهالل للمشاريع االستثمارية

 الهالل للمشاريع الناشئة

 الهالل للمشاريع االبتكارية

العـــراق
لبنــان

السعــوديــة
اإلمــارات

الواليـــات المتحــدة
باكستــان

المملكـــة المتحـدة
سويسـرا

هونـغ كونـغ
المكسيــك

كينيــا
تركيــا

سينغـافـورة
البحـريــن

فلسطيــن
الصيــن

سريالنكـا
الهنــد

صناديق رأس المال 
االستثماري:

المشاريع الناشئة:
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رؤيتـنـــا 
 نطمــح لبنــاء مجموعــة متنوعــة من الشــركات التي تتجاوز 

 الحــدود الجغرافيــة والثقافيــة، ونســعى جاهديــن إلى تحقيق 
 القيــادة الشــمولية والوصــول إلى التنافســية العالمية 

وخلــق القيمــة المشــتركة لكافة أصحــاب المصلحة.

التنــــوع والشمــوليــة

 احتــرام تنــوع الثقافات والعمل على أســاس 
مــن التكامــل بيــن مختلف األفراد.

ريــادة األعمـــال

 تعزيــز ثقافــة االبتــكار من خالل 
دعــم تبادل المعارف.

المســؤوليـــة

 خدمــة المجتمــع وحماية البيئة 
التــي نعمل فيها.

النــزاهــة

 تنفيــذ األعمــال باحترام األخالقيــات المهنية 
 وااللتــزام بأعلــى معاييــر الحوكمــة في كل 

مرحلــة مــن مراحل أعمالنا.

 تتبنى الهالل للمشاريع منهجية استثمارية وتطويرية قـيـمـنــــا
طويلة األمد تقوم على الحوكمة المؤسسية واإلشراك 

الهادف والعمل المسؤول، ما يجعلها تحتل مكانًة رياديًة في 
مجال ابتكار وتطوير أعمال مستدامٍة وقابلٍة للتوسع على 

المستويين اإلقليمي والعالمي. تتبع شركة الهالل للمشاريع 
لمجموعة الهالل، وهي واحدة من مجموعات الشركات 

العائلية األسرع تطورًا، والتي ساهمت بفعالية في تشكيل 
الخارطة االقتصادية لمنطقة الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا على مدى 47 عامًا. تنضوي تحت مظلة مجموعة 
الهالل أيضًا شركة نفط الهالل، وهي أول وأكبر شركة محلية 

مملوكة للقطاع الخاص تختص باستكشاف وإنتاج النفط 
والغاز في منطقة الشرق األوسط.

شركة عالمية تضم أعمااًل متنوعة مقرها اإلمارات العربية 
المتحدة، وتعمل ضمن أربع منصات:

www.crescententerprises.com

الهالل للمشــاريع 
التطويرية

الهالل للمشــاريع 
الناشئة

الهالل للمشــاريع 
االستثمارية

الهالل للمشــاريع 
االبتكارية
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المنـهـجـيــــــة 

األداء

األداء المالي

تقييم الفرص
مــن أجــل تقييــم الفرص المتاحة في مجال األنشــطة، 

والبحــث فــي كيفيــة اســتغالل خبراتنا بأقصى قدر 
ممكن لالســتمرار والنجاح المســتدام لجميع أصحاب 
المصلحــة، نتبــع آليــة عمــل تتألف من خمس خطوات 
محــددة األطــر تســاعد على تحديد مــا يرتبط بالفرص 
المتاحــة مــن مزايــا محتملــة ومخاطر كامنة وجوانب 

غمــوض والتبــاس. تقيــم كل فرصــة على حدى وتعرض 
على لجنة االســتثمار التابعة لشــركة الهالل للمشــاريع 

للبت فيها.

اإلدارة التشغيلية
نوجــه اهتمامنــا نحــو الشــراكات طويلة األجل التي 

تركــز علــى النمــو المتبادل واالســتدامة، ونتميز عن 
غيرنــا بتولينــا ألدوار جوهريــة وفاعلة في الشــركات 

التي نســتثمر اســتراتيجيًا فيها. ومن خالل مشــاركتنا 
وعضويتنــا فــي اللجــان ذات الصلــة، نراقب تقدم 

الشــركات في ســير عملها وأدائها ونقدم اإلشــراف 
االســتراتيجي ونضمــن تطبيــق أعلــى معايير الحوكمة 

المؤسســية. مــن أهــم معاييــر تقييم الفرص هو 
إكســاب الشــراكة قيمة ال تقتصر على الجانب المالي. 

لذا، تلتزم شــركة الهالل للمشــاريع بالتعاون بفعالية 
مع شــركاتها الناشــئة من أجل خلق القيمة المشــتركة، 

وذلك من خالل التوجيه االســتراتيجي والتشــغيلي 
وتوفيــر الخبرات التســويقية والمالية.

دفعنا اهتمامنا بدعم الشــركات الناشــئة عالية التأثير على مســتوى العالم وحرصنا على االســتمرار 
فــي تنويــع محفظــة أعمالنــا إلــى تكثيــف اســتثماراتنا فــي 2017 وباألخص مــن خالل ذراعنا لرأس المال 
االســتثماري المؤسســي الهالل للمشــاريع الناشــئة، والذي نطمح من خالله إلى اســتثمار 150 مليون 

دوالر أمريكــي فــي الشــركات الناشــئة التكنولوجيــة فــي كافــة مراحلها وباختــالف تخصصاتها بحلول 
2020 على مســتوى العالم، مع التركيز على منطقة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا، وينبثق توجهنا 

هــذا مــن إيماننــا بــأن التطــورات التكنولوجيــة المبتكرة هي الســبيل إلعادة إحيــاء االقتصادات المحلية 
وتنشــيطها، وهي الحل لتحديات المســتقبل. 

نحــن حريصــون علــى مواصلــة االســتثمار فــي القطاعــات والمجاالت التكنولجية الجديدة، ال ســيما وأن 
بعــض الشــركات العاملــة تحــت مظلتنــا مــا تزال تمــر ببعض األوضاع الصعبة نظرًا لتقلبات الســوق، 

وهــذا مــا أدى إلــى تراجــع العائــدات إلــى حــد بســيط مــن 386 مليون دوالر أمريكي في 2016 إلى 357 
مليــون دوالر أمريكــي فــي 2017. كمــا وقــد قلــت أصولنــا بقيمــة 40 مليون دوالر أمريكي من 1,299 
مليــون دوالر أمريكــي فــي 2016 إلــى 1,259 مليــون دوالر أمريكــي فــي 2017 نتيجــة لتناقص القيمة 

واإلهــالك، أمــا حقــوق المســاهمين فقــد زادت بقيمــة 5 ماليين دوالر أمريكي.

نظرة مستقبلية
وضعنــا ألنفســنا نمــوذج نمــو يوجهنــا نحو االســتثمار 
فــي الشــركات والمشــاريع المبتكــرة والقائمــة على 

التكنولوجيــا الجديــدة، األمــر الــذي ســيضمن مواكبتنا 
للتغيــرات الســريعة التــي يشــهدها العالــم، بــل ويمكننا 

أيضــًا مــن النمــو والتطــور في ســياقها. وقــد مكنتنا 
منهجيتنــا المنظمــة واســتراتيجية التنويــع التــي نتبناهــا 

مــن الصمــود فــي مرحلة ســادها الغموض والشــك 
فــي 2017، وستســتمر هــذان العامــالن الجوهريان 

فــي قيادتنــا للمضــي قدمــًا نحــو تحقيــق أهدافنا وبلوغ 
المزيــد مــن التقــدم والنجــاح. وفي 2018، ســنواصل 

اســتثمارنا في أســواق النمو في الشــرق األوســط 
وأفرقيــا جنــوب الصحــراء ودول آســيا النامية.

تتبع شركة الهالل للمشاريع منهجية عمل تقوم 
على تركيز طويل األمد تهدف إلى تحقيق األرباح 

واالستدامة وخلق األثر االجتماعي، وتنبع هذه 
المنهجية من فلسفة تكتنف عوامل الحوكمة 

المؤسسية والنمو المشترك وممارسات 
األعمال المسؤولة. وتتجلى هذه المنهجية 

المدروسة في كل ناحية من نواحي منظمتنا، 
بدءًا بالصفقات االستثمارية الجديدة واالتفاقيات 

 التشــغيلية، ووصواًل إلى مبادرات تطوير 
المشاريع الناشئة.

 تعــزز الهــالل للمشــاريع تركيزهــا طويــل األمــد بالتزامهــا بتنوع أعمالهــا، وهو ما دفعها إلى 
 تغييــر تركيزهــا مــن االســتثمار قصيــر األمد إلى التطور والتوســع فــي أعمال متخصصة 

فــي دول وقطاعــات معينة.

العائدات )مليون دوالر أمريكي(

409

386

357

2015

2016

2017

صناديق أصحاب المصلحة )مليون دوالر أمريكي(

928

933

938

2015

2016

2017

األصول الكلية )مليون دوالر أمريكي(

1,383

1,299

1,259

2015

2016

2017
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اإلدارة العليا

 بدر جعفر 
 الرئيــس التنفيذي

مناصــب قيادية أخرى
•  الرئيــس المنتــدب، مجموعة الهالل
•  رئيــس التطوير، شــركة نفط الهالل

•  رئيــس مجلــس اإلدارة، مدن الغاز
•  رئيــس مجلــس اإلدارة، بيرل بتروليوم

•  رئيــس المجلس التنفيــذي، غلفتينر
يتولــى بــدر جعفــر منصب الرئيس التنفيذي لشــركة 

الهالل للمشــاريع، وهي شــركة عالمية تمارس أنشــطة 
متنوعــة فــي ســتة قطاعــات اقتصادية. كما يتولى 

منصــب رئيــس التطويــر في شــركة نفط الهالل، وهي 
أكبر شــركة نفط خاصة في الشــرق األوســط. يشــغل 

بــدر جعفــر أيضــًا منصب رئيس مجلس إدارة شــركة 
مدن الغاز ذ.م.م.، وهي مشــروع مشــترك ما بين 

نفــط الهــالل ودانــة غاز ش.م.ع. ويــرأس بدر جعفر أيضا 
مجلس إدارة بيرل بتروليم، وهي شــراكة خماســية 

عالميــة لتطويــر أصــول الغــاز الطبيعي في إقليم 
كردســتان في العراق.

ويلعــب بــدر جعفــر دورًا فاعــاًل في العديد من 
القطاعــات األخــرى منها قطــاع الموانئ والخدمات 
اللوجســتية مــن خــالل توليه لمنصــب رئيس المجلس 

التنفيــذي لمجموعــة غلفتينــر )أكبر شــركة خاصة إلدارة 
وتشــغيل محطات الحاويات على مســتوى العالم(، 

واألســهم الخاصة، كونه يشــغل عضوية مجلس إدارة 
شــركة جروثجيت كابيتال.

وفــي عــام 2010، قــام بدر جعفر بتأســيس مبادرة 
بيــرل، وهــي منظمــة غير ربحية أنشــئت بالتعاون مع 

مكتــب األمــم المتحــدة للشــراكات وتهدف إلى تعزيز 
ثقافة الشــفافية والمســاءلة في منطقة الخليج 

والشــرق األوســط. وهو عضو معين في لجنة األمم 
المتحدة رفيعة المســتوى بشــأن تمويل المســاعدات 

اإلنســانية إليجــاد الحلول لألزمــة المتفاقمة 
والمتعلقة بتمويل المســاعدات اإلنســانية. 

ومــن منطلق شــغفه بريــادة األعمال االجتماعية، 
يشــارك بــدر جعفــر في عضويــة المجلس العالمي 

للتعليــم مــن أجــل التوظيــف )EFE(، فضال عن عضويته 
فــي مجلــس محافظي برنامج معهد ســينيرغوس 

»المبتكــرون االجتماعيــون فــي العالم العربي«، 
وكذلــك فــي المجلس االستشــاري لكل من مركز 
الشــارقة لريادة األعمال »شــراع« و»غزة ســكاي 
غيكــس«، كمــا أنه رئيس مجلس إدارة مؤسســة 

إنديفــور اإلمــارات، وهــي منظمة تهدف إلى رعاية 
ودعــم ريادة األعمــال عالية التأثير.

كما ينشــط بدر جعفر في العمل مع مؤسســات 
التعليــم العالــي حيث يشــارك فــي عضوية المجلس 

االستشــاري لكليــة جدج لألعمــال بجامعة كامبريدج، 
والمجلــس االستشــاري الدولي في الجامعة 

األمريكيــة فــي بيروت، ومجلس األعمال االستشــاري 
فــي الجامعــة األمريكية بالشــارقة، باإلضافة إلى 

عضويتــه فــي المجلس االستشــاري لألبحاث واالبتكار 
التابــع لمركــز التفــوق لألبحــاث التطبيقية والتدريب 

)ســيرت( بكليــات التقنيــة العليا في أبوظبي.

ومــن منطلــق إيمانــه بأهميــة الفنون، تــم تعيين بدر 
جعفــر عضــوًا عــن منطقة الشــرق األوســط في دائرة 

داعمــي الفنــون فــي متحــف غوغنهايم فضال عن 
عضويتــه فــي دائــرة المديــر الفني في مســرح أولد 
فيــك، إضافــة إلــى عضويته في »دائــرة المئوية« 

فــي مركــز كينيــدي، كما أنه مؤســس مشــارك في 
أكاديمية الشــرق األوســط للفنون المســرحية. وفي 
عــام 2014، حصــل بــدر جعفــر على الميداليــة الذهبية 

للفنــون مــن لجنــة مركــز كينيدي الدوليــة للفنون 
تكريمــًا لــدوره فــي مد جســور التواصل بيــن الثقافات 

مــن خالل الموســيقى والفنون المســرحية.

ويشــارك بدر جعفر في عضوية منظمة الرؤســاء 
الشــباب وهــو الرئيــس لفــرع المنظمة في دولة 

اإلمــارات العربيــة المتحــدة بحكم المنصب، وقد 
منحــه المنتــدى االقتصــادي العالمي لقب »قائد 

عالمي شــاب« في 2011، وهو الرئيس المشــارك 
لمجتمــع الشــركات العائليــة التابــع للمنتدى وعضو 

مجلــس اإلشــراف على المبــادرات النظامية للتقدم 
االقتصــادي، إضافــة إلــى عضويته في مجلس 

 المســتقبل العالمي لمنظومة العمل االنســاني 
التابــع للمنتــدى االقتصادي العالمي.

 نيراج أغرافال 
 مدير تنفيذي

مناصــب قيادية أخرى
•  الرئيس المالي وعضو مجلس اإلدارة، مجموعة الهالل

•  عضو لجنة االستثمار، الهالل للمشاريع
•  عضو اللجنة التنفيذية، غلفتينر

•  عضو مجلس اإلدارة، شركة مقاوالت الخليج للشحن والتفريغ
•  عضو مجلس اإلدارة، أوروك للهندسة والمقاوالت

•  عضو اللجنة التنفيذية، نفط الهالل
.XCath, Inc عضو مجلس  •

 .ColubrisMX عصو مجلس  •
يشــغل نيراج أغرافال منصب المدير التنفيذي الذي يشــرف 
علــى عمليــات الهالل للمشــاريع واســتثماراتها. وكان لدعمه 
دور هام في تطور الشــركة وتحولها خالل أعوام توســعها 

مــن خــالل رعاية االســتثمارات الجديــدة وتنمية قطاعات 
عملهــا المتنوعــة. ويــؤدي نيــراج دورًا جوهريًا بصورة خاصة 

في أنشــطة التوســع العالمي والتنويع والتمويل فيما 
يتعلــق باهتمامــات الهــالل للمشــاريع المرتبطة بمجال 

الموانئ والشــؤون اللوجستية. 

وبصفتــه أحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة والرئيس المالي 
لمجموعــة الهــالل، يتولــى نيراج أغرافال مســؤولية العمليات 

الماليــة وكذلــك بنــاء العالقات مع مجتمع االســتثمار 
واألعمــال المصرفية.

وتشــتمل اإلنجــازات العديــدة التي حققهــا طوال فترة عمله 
مــع المجموعــة علــى مــدار 27 عاما علــى تنفيذ العديد من 
المشــاريع المشــتركة في صناعة الطاقة الدولية، كما قاد 

تنفيــذ عمليــات الشــركة المتعلقــة بالطاقة في منطقة 
الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا. ولعب نيراج دورًا هامًا 

في تأســيس ورســملة شــركة دانة غاز بنجاح، وعملية 
التمويل واالســتحواذ على ســينتوريون الدولية للطاقة 

بقيمــة 1.2 مليــار دوالر، وكذلــك مشــروع صكوك بقيمة 
مليــار دوالر والصــادر عــن شــركة زميلة عام 2007 والذي 

يعد المشــروع األول من نوعه في الشــرق األوســط، وحصل 
علــى جائــزة »أفضــل عمليــة إعــادة هيكلة لعام 2013« خالل 
حفــل توزيــع جوائــز مجلــة مراجعة القانــون المالي الدولي في 

منطقة الشــرق األوسط.

انضــم نيــراج إلــى مجموعــة الهالل كعضو من فريق شــركة 
نفــط الهــالل، وكان قــد عمــل قبل ذلك مستشــارًا إداريًا لدى 
برايــس ووترهــاوس كوبــرز، وفي قطاع استشــارات التدقيق 

واإلدارة في إرنســت آند يونغ.

حصــل نيــراج علــى درجــة البكالوريوس فــي التجارة مع مرتبة 
الشــرف من جامعة دلهي كما أنه حاصل على شــهادة 

محاســب قانوني معتمد، وهو عضو معهد المحاســبين 
القانونييــن فــي الهنــد وعضــو المجلس الهندي لرجال 

األعمــال والمهنيين.

ويســاهم نيــراج بفعاليــة فــي المجتمع من خالل الخدمات 
التطوعيــة فــي اإلمارات العربيــة المتحدة والهند.

 فــي. رافي كومار
 مدير تنفيذي

مناصــب قيادية أخرى
•  عضــو مجلــس اإلدارة، مجموعة الهالل

•  عضو لجنة االســتثمار، الهالل للمشــاريع
•  رئيس لجنة االســتدامة، الهالل للمشــاريع

 •  مدير تنفيذي للشــؤون المؤسســية وخدمات األعمال، 
نفط الهالل

•  عضــو اللجنــة التنفيذيــة، نفط الهالل
•  رئيــس اللجنــة التنفيذيــة، الهالل للطيران

رافــي كومــار هــو المديــر التنفيذي الــذي يتولى 
مســؤولية إدارة عمليــات المكاتــب الدوليــة للهــالل 

للمشــاريع مــن خــالل خدمــات األعمال المشــتركة 
الفعالــة والمبتكــرة بمــا فــي ذلــك الحســابات، والموارد 

البشــرية والتطويــر التنظيمــي، وتقنيــة المعلومــات 
واالتصــاالت، وإدارة سلســلة التوريــد. كمــا يتولى 

مســؤولية التوجيه االســتراتيجي واإلشــراف اإلداري 
فيمــا يتعلــق بعمليــات الشــركة واســتثماراتها، ويشــارك 

أيضــا فــي أنشــطة تطوير األعمال.

بــادر رافــي كومــار بتطوير إطــار عمل لتحديد اســتراتيجية 
وأهداف شــركة الهالل للمشــاريع الخاصة باالســتدامة 

بهــدف إحــداث التغييــر وضمــان ترســيخ مبادئ الصحة 
البيئيــة والرفــاه االجتماعــي واألداء االقتصــادي في 

اســتراتيجية المؤسســة وعملياتهــا وتقاريرهــا.

وبصفتــه عضــو مجلــس إدارة مجموعــة الهالل، يتولى 
رافي مســؤولية اإلشــراف على الشــؤون المؤسسية 
وخدمــات األعمــال حيــث يلعب دورًا رئيســًا في وضع 

إطار عمل الحوكمة المؤسســية للمجموعة والشــركات 
الرئيســة التابعة لها.

قبــل انضمامــه إلــى مجموعة الهالل عام 1991، عمل 
رافي في قســم التدقيق في كل من شــركة إرنســت 

آند يونغ في اإلمارات العربية المتحدة وشــركة إيه إف 
فيرغوســون في الهند

حصــل رافــي علــى درجــة البكالوريوس في التجارة مع 
مرتبة الشــرف من جامعة دلهي، وهو محاســب قانوني 

معتمــد كمــا إنــه عضو المعهد القانوني للمحاســبين 
اإلدارييــن فــي لنــدن فضال عــن عضويته في معهد 

محاســبي التكاليــف واإلدارة في الهند.

 توشار سينغفي 
 مدير أول، الهالل للمشــاريع الناشــئة

مناصــب قيادية أخرى
•  عضو لجنة االســتثمار، الهالل للمشــاريع

 •  عضــو المجلــس االستشــاري، تي في إم كابيتال 
هيلثكيــر بارتنرز

 •  عضو مجلس الشــركاء محدودي المســؤولية، صندوق 
سراج فلسطين

•  عضو اللجنة االستشــارية للشــركاء محدودي 
المســؤولية، ومضة مينا فينشــرز

•  عضو مجلس شــركة فريش تو هوم
•  عضو مجلس شــركة كيتوبي

يرأس توشــار ســينغفي التطوير المؤسســي واالستثمارات 
ويتولــى مســؤولية تقييــم وتنفيذ فرص االســتثمار الجديدة 

ويديــر شــركات المحفظــة الحاليــة من خالل التطوير 
المؤسســي واالســتراتيجي. لعب توشــار دورًا هامًا في 
تطوير الفرص المؤسســية المتاحة وســاهم في تطوير 

الخطط التشــغيلية واالســتراتيجية للهالل للمشــاريع في 
قطاعــات إدارة الموانــئ والخدمات اللوجســتية، وطيران 

رجــال األعمــال، والرعاية الصحية، واألســهم الخاصة.

يتمتــع توشــار بخبــرة عالميــة تمتــد ألكثر من 15 عامًا 
من العمل في إدارة االســتثمار والتطوير المؤسســي 
والتطوير االســتراتيجي وإدارة المشــاريع في مختلف 

القطاعــات، منهــا الطاقــة والخدمات اللوجســتية والنفط 
والغــاز والرعايــة الصحيــة وتطوير البنيــة التحتية. قام 

توشــار بتنفيــذ نطــاق مــن المعامــالت بما في ذلك الدمج 
واالســتحواذ، وجمع رأس المال، واستشــارات نقل 

األصول، واستشــارات الديــون وإعادة الهيكلة.

قبل انضمامه إلى شركة الهالل للمشاريع عمل توشار في 
شركة كيه بي إم جي لتمويل الشركات في دبي وشركة 
استثمار مصرفي في لندن، المملكة المتحدة. وكان قد 

عمل قبل ذلك لخمس سنوات في مجال الطاقة والبنية 
التحتية في آسيا وإفريقيا.

حصــل توشــار علــى درجــة البكالوريوس في الهندســة من 
جامعــة بيــون فــي الهنــد، وعلى درجة الماجيســتير في 

إدارة األعمــال بدرجــة امتيــاز مــن جامعة أوكســفورد كما 
تــم إدراج اســمه في قائمــة العميد.

يشــارك توشــار في عضوية مجلس المســتقبل العالمي 
للنمــو االقتصــادي والشــمول االجتماعــي التابع للمنتدى 

االقتصــادي العالمــي، وهــو عضو في العديد من 
الشــبكات األخــرى الخاصة بهذا القطاع.

 سامر شقير 
 نائــب مديــر أول، الهالل للمشــاريع االبتكارية 

مناصــب قيادية أخرى
•  عضــو المجلــس التنفيذي، كافا أند تشــاي

•  عضــو المجلــس التنفيذي، أيون
يتولى ســامر شــقير قيادة الهالل للمشــاريع االبتكارية، 

قســمنا المؤسســي الذي يضطلع بتأســيس وتطوير 
أعمــال ومشــاريع مبتكــرة تهدف إلى خلــق آثار اجتماعية 

مســتدامة وتطمــح إلى إيجــاد الحلول للتحديات 
االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة. وينبــع دوره هذا من 
إيمانــه الراســخ بــأن العمــل وفقًا لهــذه المنهجية ثالثية 
األســس هو الوســيلة األمثل لخلق القيمة المشــتركة 

لكافــة أصحاب المصلحة. 

 يتمتع ســامر شــقير بخبرة تمتد ألكثر من 19 عامًا في 
الشــركات الناشــئة العاملة في مختلف القطاعات، 

منهــا الترفيــه، واألغذية والمشــروبات، والتجارة 
اإللكترونيــة، واإلعــالم، والرعايــة الصحية، وذلك في 

عــدة دول منهــا كندا، واإلمــارات العربية المتحدة، 
والمملكة العربية الســعودية، وُعمان، وســنغافورة. 

اســتهل مســيرته المهنية في 1998 في ريادة 
األعمــال الشــخصية الخاصــة به مركــزًا على إيجاد الفرص 

وتطويرهــا إلــى شــركات ناجحة. وفي 2010، انضم 
ســامر إلى قســم الخدمات المالية واألســهم الخاصة 

لــدى مكتــب بــوز أنــد كومباني في دبــي. وقبل انضمامه 
إلى فريق شــركة الهالل للمشــاريع في 2014، شــغل 

ســامر منصب الرئيس التنفيذي لشــركة غروبون الشــرق 
األوســط حيث كان له دور رئيســي في بناء الشــركة 

والوصــول بهــا إلــى المركز القيادي الــذي تحتله حاليا 
فــي الســوق. وتطويرهــا لتتبــوأ مــا تتمتع به من مكانة 

رائدة في الســوق. 

يحمل ســامر شــهادة الماجســتير في إدارة األعمال من 
جامعة إنســياد  إضافة إلى شــهادة بكالوريوس في 
التجــارة مــع تخصــص فــي المالية وريادة األعمال من 

جامعــة مكغيل، كندا.

يشــارك ســامر في عضوية القيادات العربية الشــابة 
ويقدم التوجيه واإلرشــاد للشــركات الناشــئة على 

المســتوى الشــخصي وكذلك من خالل المســابقات 
والجامعــات، باإلضافــة إلــى منظمات مثل صندوق 

خليفــة. وهــو عضــو في لجنة االســتثمار التابعة 
لمؤسســة متبنــي األعمال في دبي.
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الهالل للمشــاريع 
التطويرية

الهالل للمشاريع التطويرية هو القسم المعني بالشركات العاملة تحت مظلة الهالل 
للمشاريع، وهي شركات تابعة وشريكة تعمل لتحقيق توازن بين الصناعات المتعلقة بالبنية 

التحتية وغيرها من القطاعات االستهالكية.
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وتضــم عمليــات غلفتينــر المحليــة فــي اإلمارات العربيــة المتحدة محطة 
حاويــات الشــارقة، محطــة حاويات خورفــكان، وميناء الحمرية. أما 

علــى الصعيــد الدولــي، فتشــتغل غلفتينر في مجــال األعمال البحرية 
فــي جــدة والجبيــل فــي الســعودية، كمــا وفي أم قصر في العراق، 

وطرابلــس فــي لبنــان، وكايــب كانافيرال في فلوريــدا وويلمينغتون في 
ديالويــر في الواليــات المتحدة األمريكية. غلفتينر هي أكبر شركة خاصة ومستقلة في العالم 

تختص في قطاع إدارة الموانئ، صنعت لنفسها 
مسيرة 42 عامًا رسختها بالحضور القوي الذي تتميز 
به أينما حلت في العالم وبقدرتها الالمتناهية على 

تلبية احتياجات عمالئها.

ملكيــة الهالل للمشــاريع:

تعــود بدايــة عالقــة الهــالل للمشــاريع بغلفتينر إلــى عام 1976 عندما قامت 
الشــركة األم، مجموعــة الهــالل، بتأســيس غلفتينــر لتتولى إدارة محطة 

حاويات الشــارقة في ميناء خالد في الشــارقة، وهي أول محطة حاويات في 
تاريــخ اإلمــارات. تســتمر الهــالل للمشــاريع في دعم غلفتينــر بتقديم التوجيه 

االســتراتيجي بخصوص مســاعيها للتوســع والفرص األخرى التي تســتطلعها، 
وذلــك مــن خــالل العضويــة في مجلــس غلفتينر التنفيذي ولجنة االســتثمار 

الخاصة بها.
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مينــاء خورفكان، اإلمــارات العربية المتحدة
يتميــز مينــاء خورفــكان بكونــه أحد أكثــر محطات العالم 

إنتاجيــة، ففــي 2017، اســتقبلت محطة حاويات 
خورفــكان التــي تشــغلها غلفتينر الرحلة األولى لســفينة 

فرجينيــا التابعــة لشــركة CMA CGM، وذلــك بعد أن 
أطلقــت الشــركة خــط إندياميد الذي يربــط بين المناطق 
االســتراتيجية في شــرق المتوســط مع جيبوتي والخليج 

العربي وباكســتان والهند. وشــكل هذا اإلنجاز عالمة 
بــارزة فــي مســيرة غلفتينــر ومحطة حاويات خورفكان. 

يرســخ تعاون محطة حاويات خورفكان مع ســفينة 
فرجينيــا التابعــة لشــركة CMA CGM دور المحطــة 

االســتراتيجي باعتبارهــا مركــزًا محوريًا لعمليات 
المســافنة التي تتم فيما بين األســواق المحيطة بها. 

وفضــاًل عــن احتوائهــا ألكبر ســفن الحاويات في العالم، 
تنــاول محطــة حاويــات خورفكان 240 حاوية في 

الســاعة الواحــدة، وقــد منحت مجلة جورنال أوف 
كوميــرس األمريكيــة هــذه المحطة التــي تعد المحطة 

الرئيســية لغلفتينر لقب أســرع محطة حاويات في 
الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا وثالث أسرع محطة 

حاويــات في العالم.

 مينــاء جدة اإلســامي ومينــاء جبيل التجاري، 
المملكة العربية الســعودية

تديــر غلفتينــر عملياتهــا فــي المملكة العربية الســعودية 
من خالل شــركة مقاوالت الخليج للشــحن والتفريغ 

جيســكو التابعة لها، والتي ســجلت في 2017 أداء قويًا 
بمــا أنجزتــه فــي محطــة حاويات الجبيل فــي ميناء الجبيل 

التجــاري الــذي تجــاوز حجم المناوالت الســنوية التي 
أنجزهــا 680,000حاوية نمطية. 

وشــهد عــام 2017 تحقيــق محطــة حاويات الجبيل 
ألعلى طاقة إنتاجية شــهرية ســجلتها على اإلطالق 

بلغــت 79,074 حاويــة نمطيــة في أغســطس، أي زيادة 
هائلــة بنســبة 33 بالمئــة عّمــا حققتــه في يوليو 2017 

الذي كان أيضًا من ضمن أكثر الشــهور إنتاجية بالنســبة 
للمحطة. ومع هذا النشــاط التشــغيلي المصحوب 
ألقصــى مســتويات اإلنتاجية التــي يحققها مصنع 

جبيــل للبتروكيماويــات، تحصــد هذه المدينة الســاحلية 
بموانئهــا نمــوًا مطردًا بأعمالها ونشــاطها.

ويعــود الفضــل بهــذه الزيــادة الملفتة في حجم 
المناوالت الســنوية بنســبة 26 بالمئة لما يزيد عن 

680,000 حاويــة نمطيــة فــي 2017 لألعمــال المتعلقة 
بالمصانــع البتروكيماويــة فــي المجمعات الرئيســية في 

المدينــة التــي تمتلكهــا كبرى الصناعات الســعودية نذكر 
منهــا كــورب وصــدارة وتصنيــع وغيرها والتي تعمل 
جميعهــا فــي مدينــة جبيــل الصناعيــة التي تعد أكبر 

مواقــع التصنيــع في العالم. 

وباإلضافة إلى محطة الجبيل التجارية، تشــغل جيســكو 
كاًل مــن مينــاء الجبيــل الصناعــي في جدة ومحطة 

الحاويات الشــمالية. وحرصًا من جيســكو على مجاراة 
النمو الذي تتوقع إحرازه في منشــآتها الســعودية، 

وظفــت ثــالث رافعــات مطاطيــة إضافية من نوع آر تي 
جــي لتتمكــن من تعزيز ســعة محطــة حاويات الجبيل 

والمحافظة على مســتويات اإلنتاج االســتثنائية التي 
تتميز بها. 

وفــي نوفمبــر مــن عام 2017، اســتقبلت محطة حاويات 
الجبيــل الزيــارة األولــى إلي إم ســي تورس التابعة 

إليفيرجريــن التــي تعد أكبر ســفينة حاويات تســتقبلها 
المحطة بمســاحة تســاوي 14,424 حاوية نمطية، حيث 

نفــذت المحطــة 813 مناولــة لهذه الســفينة التي يبلغ 
طولهــا 369 متر. 

يمتد تاريخ نشــاط شــركة مقاوالت الخليج للشــحن 
والتفريــغ جيســكو التابعــة لمجموعة شــركات غلفتينر 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية على مدى 30عامًا 

اضطلعــت خاللهــا بتنفيذ عمليات الشــحن في 
المحطــة الجنوبيــة فــي الدمام قبــل انتهاء امتيازها 

هنــاك، باإلضافــة إلى تشــغيل محطــة حاويات الجبيل. 
وبمســيرتها واســعة النطاق، أصبحت جيســكو الشــركة 
الوحيــدة التــي تولــت تشــغيل محطات الحاويات على 

ســاحلي المملكة. 

وفي 2017، عينت شــركة مقاوالت الخليج للشــحن 
والتفريــغ جيســكو التابعــة لمجموعة شــركات غلفتينر 
ريتشــارد جيمــس بمنصــب المديــر العام الجديد، حيث 

ســيتولى تقديم التوجيه االســتراتيجي لتعزيز أداء 
عمليات الشــركة في المملكة العربية الســعودية. 

وقبــل توليــه لمنصبــه الدائم في جيســكو، كان جيمس 
قد شــغل منصب المدير العام المؤقت في الشــركة، 

حيــث حققــت الشــركة تحت قيادتــه العديد من اإلنجازات 
الهامــة التــي تتضمــن إعادة االســتحواذ على أكبر حصة 

ســوق في ميناء جّدة اإلســالمي، وإطالق خدمات 
جديــدة فــي محطــة حاويــات الجبيل، واحتالل المركز 

الثالــث ضمــن تصنيــف CMA CGM العالمــي لإلنتاجية 
عــن محطــة الحاويــات الشــمالية التــي تتمتع بأكبر حصة 

ســوق مــن حيــث حجم أعمــال الحاويات لدى ميناء 
الجبيــل الصناعــي بنســبة 40 بالمئة.

 مينــاء كانافيرال ومينــاء ويلمينغتون، 
الواليــات المتحدة األمريكية

أبرمــت الــذراع األمريكية لمجموعة شــركات غلفتينر 
اتفاقيــة امتيــاز مــع والية ديالويــر األمريكية في مارس 
2018 تمنحهــا حقوقــًا حصريــة إلدارة وتشــغيل وتطوير 

مينــاء ويلمنغتــون لمــدة 50 عامًا، ســتعمل خاللها 
الشــركة على تعزيز القدرات االســتيعابية لمحطات 

الحاويــات، ورفــع الطاقة اإلنتاجيــة اإلجمالية للميناء، 
وقــد وافقــت شــركة دايموند للموانــئ األمريكية على 

شــروط العقــد المبــرم وأقرتها جمعيــة ديالوير العمومية 
بصفــة رســمية، كمــا تخضع االتفاقيــة في الوقت الحالي 

للتقييم الرســمي من لجنة االســتثمارات األجنبية في 
الواليات المتحدة. 

ويعزز االتفاق من مكانة وســمعة شــركة »غلفتينر 
أمريــكا«، ال ســيما وأن مينــاء ويلمنغتــون يعــد أحد أهم 
الموانئ الرئيســية الداخلية في شــمال أمريكا، ويتميز 

بموقعه االســتراتيجي الواقع على مســافة أربع ســاعات 
مــن المحيط األطلســي. وتتضمــن الحقوق الممنوحة 

لغلفتينــر بموجــب هــذه االتفاقية إدارة وتطوير مســاحة 
الحاويــات لــدى المينــاء التي تســتوعب 350 ألف حاوية 

نمطيــة فــي الســنة والتــي مــن المتوقع أن تزيد ألكثر من 
الضعــف فــي الســنوات المقبلــة في ضوء هذا االتفاق. 

وكانــت غلفتينــر قــد اســتهلت في يناير من 2016 
عملياتهــا فــي الواليــات المتحــدة األمريكية في ميناء 

كانافيرال، مشــغلة خدمة بلو ســتريم الذي تعد خدمة 
شــحن أســبوعية للحاويات تصل ميناء كانافيرال بأوروبا 
وجزر الهند الفرنســية وأمريكا الوســطى لتوفر خدمات 
الحاويــات الجافــة والمبــردة من وإلــى محطة كانافيرال 

للشــحن التــي تشــغلها ذراع غلفتينــر األمريكيــة مع التركيز 
علــى البضائــع والمنتجات الطازجة وســريعة التلف.

إنجــازات بارزة أخرى
•  أطلقت الشــركة نظام تشــغيل المحطات والحاويات 

البحريــة فــي محطاتهــا فــي اإلمارات على مراحل 
بالتعاون مع شــركة تاتا للخدمات االستشــارية، 

وُنفــذ النظــام بالكامــل ألول مــرة في محطة حاويات 
الشــارقة بينمــا كانــت المحطة الرئيســية لغلفتينر، 

محطــة حاويــات خورفــكان، المحطــة األخيرة التي طبق 
فيهــا النظام في 2017. 

•  لقبــت غلفتينــر بأفضــل مشــغل محطات وموانئ لعام 
2017 فــي أكتوبــر لــدى حفل تكريم ســيترايد ماريتايم 

الشــرق األوســط وشــبه القارة الهندية وأفريقيا للســنة 
الثانيــة على التوالي. 

•  فــازت غلفتينــر فــي جوائــز برنامج ضمان الصحة 
المؤسســية في فئة الصحة والعافية المؤسســية 

فــي الهنــد، وذلــك تكريمًا لبرنامج الصحة المؤسســية 
بوزيتيــف َبْلــس الــذي نفذته الشــركة بهدف تعزيز 

إشــراك الموظفين بمســاعدتهم على االلتزام 
بأســلوب حياة صحي.

غلفتينــر

نظرة مســتقبلية
تتطلــع غلفتينــر نحــو المســتقبل بنظرة بعيد المدى 

تصبــو مــن خاللهــا إلــى أن تصبــح من ضمن أفضل 10 
مشــغلي محطات على مســتوى العالم، وتعتزم تحقيق 

عمليــات تســاوي 15 مليــون حاويــة نمطية على مدى 
الســنوات العشــر القادمة من خالل تنفيذ االســتحواذات 

وتأســيس الشــراكات والتميز في رقمنة األعمال 
واالبتــكار وعمليات الدمج.

استمر التباطؤ في نشاط سوق الشحن العالمي في 
2017، ويعزى ذلك إلى درجة كبيرة للنمو البطيء الذي 

شهدته التجارة العالمية على مدار النصف األول من 
العام مؤديًا إلى فائض غير مشغل من السفن. وكانت 

عمليات الدمج والتوحيد التي ساد تنفيذها من العوامل 
التي أثرت على مستويات التنافسية في القطاع. ومن 

المتوقع أن تستمر هذه التحديات في 2018. 

أمــا مــن جهــة أخرى، بدأ هذا القطاع يرســخ جذوره 
فــي بيئــة أعمــال فريدة تقودها التغيرات المتســارعة 

التــي ســتأتي بهــا االبتــكارات التكنولوجية الثورية. ومن 
الممكــن أن تكــون الســنة المقبلــة محطة انتقالية 

جذرية ألســواق الشــحن على مســتوى العالم تفتح 
أبوابــًا جديــدة لقطــاع األعمــال البحرية نحو االبتكارات 
فــي مجــال الرقمنــة وتحليل البيانات، وهذا ما تســعى 
غلفتينــر إلــى إدراكــه بجهودها المســتمرة للتقدم على 

الصعيــد التكنولوجــي وتوفير الحلــول المتكاملة.

أبرز اإلنجازات
حفــل عام 2017 بتوســع نطاق أعمــال غلفتينر 
على المســتوى العالمي حيث قامت الشــركة 

بتقييم مشــاريع في أفريقيا وآســيا واألمريكيتين، 
مشــددة فــي نفس الوقت علــى التزامها بتقديم 

أعلى مســتويات الخدمة والســامة وتعظيم 
اإلنتاجيــة، وملبيــة احتياجــات عمائها بالتميز 

التشــغيلي المتكامــل عبــر عملياتها كافة. 

وتمكنــت غلفتينــر هــذا العــام أيضًا من أن تتفوق 
بأدائهــا وعلمياتهــا على الســوق العالمية، وال 
ســيما أنها حققت معدل نمو ســنوي مشــترك 

بنســبة 5 بالمئــة تقريبــًا من حيــث مناولة الحاويات 
على مدى خمس ســنوات من 2012 وحتى 

2017، لتتفــوق بذلــك علــى المعدل العالملي 
الــذي ال يتجــاوز 2.8 بالمئــة في الفترة ذاتها. 

 وبهــذا األداء الافــت، اســتحقت غلفتينــر 
 للســنة الثانية على التوالي لقب أفضل مشــغل 

 للموانــئ والمحطــات لعــام 2017 فــي حفل 
جوائز ســيترايد ماريتايم الشــرق األوســط وشبة 

القــارة الهنديــة وأفريقيا.

كيب كانافيرال جبيل
جدة

 محطة حاويات
الشارقة

ميناء الحمرية

الشارقة

 محطة
 حاويات
خورفكان

العراق
لبنان

السعودية

الواليات المتحدة

اإلمارات

ميناء طرابلس
أم قصر

ويلمينغتون
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وتســهياًل ألعمالهــا على المســتوى العالمــي، انضمت مومنتوم 
عضوًا لعدة شــبكات نقل دولية منها شــبكة أطلس والمؤسســة 

الوطنيــة لخدمــات الشــحن والخدمات اللوجســتية. يتوافق الهدف 
األساســي لهذه الشــبكات، والذي يتمثل في توفير الخدمات ذات 

الجــودة االســتثنائية، مــع عــزم مومنتوم على تلبيــة توقعات عمالئها، 
بــل وحتــى التفــوق عليهــا. وتفتح عضوية الشــركة في هذه الشــبكات 

أيضــًا لهــا المجــال لالســتفادة من أحدث التطــورات التكنولوجية وأكفأ 
المواهــب والقــدرات التــي تمكنهــا من بلوغ أهدافها. 

تأسســت مومنتــوم لوجيســتيكس عــام 2008 لتعزيــز الخدمات التي 
تقدمهــا مجموعــة غلفتينــر. ويقــع مقر شــركة مومنتوم في الوقت 
الحالــي فــي مســتودع الحاويات المحلي بالشــارقة وتمتــد عملياتها 

في مختلف أنحاء الشــرق األوســط.

مومنتوم لوجيســتيكس )مومنتوم( هي شــركة 
مدمجــة للخدمــات اللوجســتية كطــرف ثالث توفر باقًة 

متكاملًة من حلول إدارة السلســلة والتي تتضمن 
النقــل مــع إمكانيــة التنقــل فيما بين دول الخليج 

العربية، ونقل الشــحنات، والتخزين، فضاًل عن المدن 
اللوجســتية وخدمات الحاويات، إضافة إلى إمكانيات 

متخصصــة فــي مجــال خدمات حقول النفط.

ملكية الهالل للمشاريع:

تقدم الهالل للمشــاريع التوجيه االســتراتيجي لشــركة مومنتم دعمًا 
لخطــط التوســع التــي تعكــف عليهــا وغيرها من الفرص التي تســتطلعها 

مــن خــالل عضويتهــا في المجلــس التنفيذي لمومنتم.

 مـومنـتــوم 
لوجيستيكس 

www.momentumlogistics.com
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أبــرز اإلنجازات االبتكارية 
•  اســتلم قســم النقل لدى مومنتوم 15 جرارة من نوع 

ســكانيا P410 4X2 في ديســمبر من عام 2017، 
وقــد ُشــغلت جميعهــا فــي يناير 2018، وكانت هذه 

اإلجــراءات بمثابــة المرحلة األولية لمشــروٍع تعتزم 
الشــركة من خالله اســتبدال أســاطيلها بأخرى تســاهم 

في الحد من انبعاثات ثاني أكســيد الكربون بنســبة 
30 بالمئــة ولزيــادة فعاليــة الوقــود. وتتطلع مومنتوم 

أن تتمكــن بفضــل مركباتهــا الجديــدة أن تعزز من 
مســتوى الخدمــات التــي تقدمهــا لعمالئها لتصبح 

أعلــى كفاءة وجودة. 

•  يخطط قســم النقل الســتبدال 45 مركبة في 2018 
ويســعى إلى تنفيذ خطة بعيدة األمد ســيعمل 

بموجبهــا علــى تشــغيل المركبــات التــي ال يزيد عمرها 
عن خمس ســنوات بصورة حصرية. 

•  أطلقت مومنتوم نظام تشــغيل محطات مناولة 
الحاويات والعمليات البحرية MACH TOS ، لتســجل 

بذلــك أكثــر اإلطالقــات لنظام MACH نجاحًا في 
العالــم عبــر شــريك غلفتينر المختص بتقديم خدمات 

تكنولوجيا المعلومات. وســيرفع نظام الموانئ 
الجديد هذا من مســتوى عمليات ووظائف خدمة 
العمــالء لغلفتينــر المتطــورة والمزدهرة، وذلك عن 

طريق تحســين طلبات األعمال، وعمليات توجيه 
المركبات الســتالم الحاويات وتســليمها وإدارة 
الشــاحنات غير المحملة داخل محطة الحاويات.

•  طبقــت مومنتــوم نظامــًا تكنولوجيــًا مبتكرًا لتعزيز 
خدمات نقل الشــحنات باســم كارغو وايز لتوفر 

لعمالئهــا مــن خاللــه آخر مــا توصلت إليه الخدمات 
اللوجســتية التكنولوجية.

الحضور الجغرافي 
إضافة إلى مقر الشــركة الرئيســي في الشــارقة، 

يمتــد حضــور مومنتــوم فــي اإلمارات إلى جبل علي، 
ومحطــة حاويــات خورفكان، ومحطة حاويات الشــارقة، 

والمنطقــة الصناعيــة الحــرة التابعة لمطار الشــارقة، 
والفجيــرة ورأس الخور.

وتتمتــع الشــركة أيضــًا بحضور بــارز في العراق بفضل 
عملياتهــا الحيويــة فــي إربيل وأم قصر. وتعمل الشــركة 

فــي باكســتان كذلــك تحــت عالمة إم تي آي التجارية 
لتشــغيل أســاطيل نقل من مدينة الهور.

نظرة مســتقبلية
تعتزم شــركة مومنتوم أن تصنع لنفســها هوية فريدة 

تتميــز بتوفيرهــا للخدمــات اللوجســتية األمثل في 
أســواق النمو في الشــرق األوســط وشمال أفريقيا. 

وقد رســخت الشــركة إمكانياتها وقدراتها اإلدارية 
والتشــغيلية من أجل التقدم في خطط توســعها في 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، وفي مركز الخدمات 

اللوجســتية في أم قصر في العراق. أسســت شــركة 
مومنتــوم قاعــدة ألعمالها فــي المملكة العربية 
الســعودية وتطمح إلى توســيع عملياتها هناك.

وعلــى مــدى األعــوام القادمة، ســتركز مومنتوم على 
رقمنــة عملياتهــا لتصبــح أكثر اعتمــادًا على البيانات 

وســتعكف أيضــًا علــى إثراء باقــة الخدمات التي توفرها 
وعلى توســيع رقعتها الجغرافية في منطقة الشــرق 

األوســط وشــمال أفريقيا وكذلك في أمريكا الشــمالية.

أبرز اإلنجازات
تماشــيًا مــع االســتراتيجية التي تتبعهــا مومنتوم 

لتنويــع أعالهــا وخدماتهــا في القطاع اللوجيســتي 
كطــرف ثالث، تســتمر الشــركة فــي التركيز على 

تعزيــز مكانتهــا الفريــدة والمتميــزة باعتبارها 
إحــدى أهــم الجهات الموفــرة للخدمات 

اللوجســتية فــي أســواقها الحاليــة وكذلك في 
األســواق وفيرة الفرص. 

نفــذ قســم إصاح الحاويات التابــع لمومنتم في 
2017 مشــروعًا لتحويــل الحاويــات إلى محطة 

حافــات، وذلك ضمن إطار مبادرة المســيرة 
الخضــراء التــي تصبو حكومة الشــارقة بتطبيقها 
إلــى التشــجيع على إعادة تدويــر المنتجات في 

جميــع أنحاء اإلمارات. 

انتقــل مقــر فرع شــركة مومنتوم في إربيل 
إلــى مركــز إربيــل للتجارة واألعمال، برج )العدل( 

َجســتيس، والــذي يقع ضمــن أكثر المناطق 
المجــاورة لمركــز المدينة حيويًة. تشــكل أربيل 

ســوقًا واعدة لتطوير خدمات الشــركة المتنوعة 
وقــد بــدأت مونتوم بالفعــل بحصد ثمار الفرص 
المتاحــة لهــا في المدينة فــي مختلف مجاالت 

التجزئــة والتصنيــع والنقل والخدمات اللوجســتية.

 مـومنـتــوم 
لوجيستيكس 

الخدمات

خدمة واحدة توفر نطاقًا واســعًا من 
الحلول ومنها الشــحن الجوي، والشــحن 

 عبــر المحيــط، والتخليص الجمركي، 
والنقل البري.

خدمــات التخزيــن والتي تتضمن 
التخزيــن المبــرد والحظائر المفتوحة 

 لفــك الحمولــة، ونقل القطع 
الثقيلــة والحاويات.

واحدة من أكبر شــركات النقل 
المعتمــدة على أمالكها، بأســطول 
كبيــر وحيــوي يعمــل في جميع دول 

مجلس التعاون.

تضم خدمات الحاويات أنشــطة 
متنوعــة منهــا معاينة الحاويات 
وتنظيفهــا وإصالحهــا وتعديلها، 

والمتاجرة بها.

النقــل فيمــا بين دول الخليج 
العربيــة، وتضــم خدمات نقل 
الحاويــات والحاويات مبردة.

جبيل
أم قصر
إربيل

جدة

 محطة حاويات
الشارقة

ميناء الحمرية

الشارقة

 محطة
 حاويات
خورفكان

راس الخـور

العراق

السعودية
اإلمارات

باكستان
الهور

دبــي
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جاما للطيران شركة عالمية تقدم خدمات الدعم 
المكثف لعمالئها من المؤسسات الكبرى العالمية 
وقوات الجيش والشرطة ومقدمي الرعاية الصحية 

وكبار الشخصيات. وتتميز بباقة متكاملة من الخدمات 
التي تضم تأجير طائرات رجال األعمال، وإدارة 

الطائرات، وعمليات القاعدة الثابتة، والهندسة، 
والتصميم والصيانة، وخدمات برمجيات الطيران.

تضــم شــبكة شــركة جامــا للطيــران مــا يزيــد عن 40 موقعــًا عبر أربع 
قــارات ويعمــل لديهــا أكثــر مــن 1,300 مهنيــًا. ويقــع المقر الرئيســي 
لشــركة جامــا فــي مطــار فارنبــورو بالمملكــة المتحــدة ولديها فروع 

إقليميــة فــي واليــة كونيتيكــت بالواليــات المتحــدة األمريكية 
وإمــارة الشــارقة بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ومدينة هونغ 

كونــغ بالصين.

ملكية شركة الهالل للمشاريع:

تقدم شــركة الهالل للمشــاريع التوجيه والدعم لعمليات شــركة جاما 
للطيران في الشــرق األوســط مســتنيرة بتاريخها الطويل وفهمها 

لظــروف المنطقــة ومتطلباتها.

أقلية

www.gamaaviation.com 

جاما للطيران 

مشغلو 
األساطيل

 أفــراد ذوو قيمة 
صافيــة مرتفعة

 مؤسسات 
عالمية

قوات الدفاع

 جهات تنفيذ 
القانون

 الخدمات 
الصحية

العمالء
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اإلنجازات حســب المنطقة

الواليات المتحدة
حقق قسم االخدمات الجوية للشركة في الواليات 
المتحدة، بما فيما التي تمت ضمن إطار الدمج مع 

خدمات إدارة الطائرات لشركة BBA، مستويات نمو هائلة 
منذ مطلع 2017 تمخض عنها زيادة ساحقة بالعائدات 

بنسبة 66 بالمئة ترجمت إلى 388.4 مليون دوالر أمريكي 
)233.7 مليون دوالر أمريكي في 2016(. وقد جاءت 
هذه النتائج اإليجابية نتيجة لالستحواذ على الندمارك 

أفييشن والعقود الهامة التي أبرمتها الشركة لخدمات 
اإلدارة الرئيسية والنمو المستمر الناتج من عقد ويلز أب.

وقد وصل إجمالي األرباح التشغيلية لخدمات الشركة 
الجوية في الواليات المتحدة إلى 9.2 مليون دوالر أمريكي 

وهي زيادة ملحوظة عن 6.1 مليون دوالر أمريكي الذي 
حققه هذا القسم في 2016، كما وصل إجمالي هامش 
األرباح التشغيلية إلى 2.4 بالمئة في حين كانت الشركة 

قد حققت 2.6 بالمئة في 2016، وهذا انخفاض متوقع 
في الهوامش التشغيلية نظرًا لحجم االستثمارات الهائل 
التي شهدتها مبيعات الشركة في الواليات المتحدة في 

الربع األخيرمن 2017 والتي كرست لضخ النمو في خدمات 
التأجير واألساطيل التي تديرها الشركة. ومع توسيع 

الخدمات والنمو التشغيلي، تتوقع الشركة ارتفاع هوامش 
األرباح لخدماتها الجوية في الواليات المتحدة لتحقق بها 

هوامش أرباح تشغيلية بنسبة 5 بالمئة. 

وقد بدأت الشركة تحصد الثمار المنشودة من عملية 
الدمج مع شركة BBA وذلك من خالل: توفير خدمات 

الساحل الغربي تعزيزًا لخدمات الساحل الشرقي الحالية 
التي يقدمها قسم الشركة األمريكي، وتنويع قاعدة 
العمالء، وإتاحة المجال لتوفير خدمات الصيانة لقسم 

الخدمات األرضية في الواليات المتحدة المملوك 
بالكامل لجاما للطيران، وتكامل التكاليف. 

وقد أصبح فرع الشركة في الواليات المتحدة في 1 يناير 
2017 يسمى بجاما أفياشن سيغناتشر، وهو اليوم يعد 
أكبر شركة إلدارة األساطيل في الواليات المتحدة يتميز 

بتطلعات نمو مستقبلية باهرة.

تمتلك جاما للطيران حصصًا بنسبة 24.5 بالمئة وتواصل 
سعيها لتصبح شريكًا باالستثمار. 

شهد قسم الخدمات األرضية في الواليات المتحدة 
نموًا عضويًا قويًا خالل 2017 مع ازدياد العائدات بنسبة 

27.5 بالمئة وصواًل إلى 30.8 مليون دوالر أمريكي 
)24.1 مليون دوالر أمريكي في 2016(، ويعزى هذا 

التقدم للقواعد التي تم افتتاحها في 2016 وأيضًا 
للعقود الجديدة التي تم إبرامها.

أوروبا
حفل عام 2017 بالنسبة ألعمال جاما للطيران األوروبية 

بنمو عضوي الفت وتطويرات هامة لكفاءات الشركة 
التشغيلية، وكانت النتيجة تعزيز األرباح التشغيلية لعمليات 

الشركة الجوية في أوروبية إذ بلغت 4.5 مليون دوالر 
أمريكي وهي زيادة هائلة عن مبلغ المليوني دوالر أمريكي 

الذي كانت قد حققته في 2016 مع هامش أرباح تشغيلية 
إجمالية بنسبة 4.9 بالمئة )1.7 بالمئة في 2016(.

زادت عائدات قسم العمليات األرضية األوروبية بنسبة 
19.8 بالمئة محققة 43.6 مليون دوالر أمريكي )36.4 

مليون دوالر أمريكي: 2016( بفضل عوائد اإلنفاق 
التقديري ولو كان ذلك بمستويات متدنية، وكذلك نتيجة 

للزيادة في أعمال صيانة القاعدة في أوكسفورد. وقد كان 
إلعادة الهيكلة التي أجرتها الشركة في 2016 الدور األكبر 
في تحقيق إجمالي األرباح التشغيلية بقيمة 23.5 مليون 

دوالر أمريكي أي زيادة بنسبة 15.5 بالمئة )7.3 مليون 
دوالر أمريكي في 2016(. 

وتستمر الشركة بالعمل على نطاق واسع سعيًا نحو 
بلوغ األهداف المؤسسية محققة هامشًا تشغيليًا 

إجماليًا بنسبة 19.3 بالمئة. وفي ضوء هذه النتائج، أصبح 
للقسم قاعدة راسخة تستند إليه لتحقيق النمو الشامل 

والمحافظة على هامش األربح التشغيلية اإلجمالية 
بمستوى 20 بالمئة.

الشرق األوسط
اتســمت أعمال جاما للطيران الجوية في الشــرق 

األوســط بتقدم واعد وزيادة في العائدات بنســبة 
20.5 بالمئــة إذ جنــت 23.5 مليــون دوالر أمريكــي، 

ورســخت أساســًا متينًا لحصد المزيد من التطور في 
2018. وقد اســتفادت عمليات الشــركة في الشــرق 

األوســط في أوائل 2018 من التطويرات المؤسســية 
التــي أجرتهــا والمبالــغ التــي كرســتها لبناء مركز طيران 

رجال األعمال في الشــارقة. 

وقد اتســمت نتائج الخدمات األرضية في الشــرق 
األوســط بالثبات هذا العام مصحوبة بتحســن في 

حجــم الرحــالت المارة بمنشــآت القاعــدة الثابتة. كما 
حقق القســم إجمالي أرباح تشــغيلية بقيمة 0.1 

مليــون دوالر أمريكــي وأصبــح اآلن مملــوكًا بالكامل 
للشــركة نتيجة الســتحواذها على حصص جت ســت 

البالغــة 51 بالمئــة فــي أكتوبــر 2017، األمر الذي 
ســيمنح جاما للطيران قاعدة قوية تدعم مســاعي 
التطــور والنمــو التــي تعتزم تحقيقهــا في المنطقة.

 أعلنت شــركة جاما للطيران في أكتوبر من 
 عام 2017 اســتحواذها على الحصص المتبقية 

 فــي جامــا مينــا البالغة 51 بالمئة بقيمة 5.1 
 مليــون دوالر أمريكــي. وفــي نفس اليوم، باعت 
جامــا مينــا حصصهــا البالغة 51 بالمئة في جاما 

للطيران في الســوق الحرة وهو قســم الخدمات 
 الجوية التابع لها في الشــرق األوســط مقابل 
nominal consideration تلبيــة لمتطلبات 
الملكية على المســتوى الوطني. وبموجب 

اتفاقية مبرمة ما بين المســاهمين، ســيكون لجاما 
مينا حق إدارة وتشــغيل قســم الخدمات الجوية 
في الشــرق األوســط وستســتحق 80 بالمئة من 

األرباح الموزعة والتي ســتقوم بتوفيرها جاما 
للطيران في الســوق الحرة. وستســتلم جاما مينا 

بموجب اتفاقية ما بين المســاهمين أيضًا رســم 
العالمة التجارية بنســبة 0.5 بالمئة من عائدات 

جاما للطيران في الســوق الحرة.

آسيا
أحرز قســم األعمال الجوية لجاما للطيران في آســيا 

تقدمــًا جيــدًا إذ أســس العالمــة التجارية الخاصة به 
إلى جانب الشــركة الشــريكة هاتشيســون. وفي 

أواخــر 2017، اســتحوذت جامــا للطيران على باقي 
الحصص البالغة 50 بالمئة في المشــروع المشــترك 
مع هاتشيســون ســاعية بذلك إلى تعزيز فرص النمو 

والتوســع. ومن جهة أخرى، ســجلة أعمال الشــركة 
الجويــة فــي آســيا أولى عائداتهــا في الربع األخير من 

.CASL 2017 عبــر تعاونهــا مع

اكتتاب خاص
تلتــزم جامــا للطيــران بتنفيذ اســتراتيجية تحتل من 

خاللهــا مكانــة رائــدة في الســوق العالمية لخدمات 
طيــران رجــال األعمــال، وهو ما دفعها إلــى تنفيذ جولة 

لجمــع رأس المــال باكتتــاب خــاص حصدت منه 48 
مليــون يــورو، أي مــا يعــادل 67 مليون دوالر أمريكي 

في مطلع 2018. وشــاركت هاتشيســون كابيتال 
هولدينغز المحدودة، وهي شــركة شــريكة لوامبوا 

)الصيــن( فــي االكتتــاب، واســتحوذت بموجبه على 21 
بالمئــة مــن حصــص رأس المال الصــادرة لجاما للطيران. 

وقــد كرســت جامــا للطيران فــي المقابل مبلغ 19.8 
مليــون دوالر أمريكــي مــن ما تم جمعه لالســتحواذ 

علــى حصــص هونــغ كونغ للطيران التابعة لهاتشيســون 
علــى النحــو التالــي: 50 بالمئــة مــن حصصها في جاما 

للطيــران هاتشيســون القابضــة المحدودة و20 بالمئة 
.CASL مــن حصصها في

التطلعات المســتقبلية
تتطلــع جامــا للطيــران لعام 2018 بطموحات 

اســتراتيجية واعــدة تنبثــق مــن األداء المتميز الذي 
أحرزتــه والعقــود المرتقبة التــي تعتزم تنفيذها، 

وبهــذه القاعــدة المتينة من اإلنجازات، ترســخ 
الشــركة ثقتهــا بعملياتهــا وخدماتها وتؤمن 

بالمقومــات الهائلــة التــي تمتلكها والتي ســتمكنها 
مــن بلــوغ غاياتهــا االســتراتيجية وتحقيق التوقعات. 

وتشــكل جولة جمع التمويل التي أنهتها الشــركة 
مؤخــرًا عنصــرًا محوريــًا لدفــع عجلة األعمال وتطور 

الشــركة، ومحفزًا هامًا من شــأنه تســريع الخطى 
نحــو المرحلــة القادمــة من مســيرة نمو جاما 

للطيران ودعم مســاعي الشــركة المركســة لتحقيق 
األهداف االســتراتيجية في أســواق خدمات 

الطيــران المتفرقة.

أبرز اإلنجازات
اختتمت شــركة جاما للطيران المدرجة في ســوق 

االســتثمارات البديلة التابعة لســوق لندن لألوراق 
المالية ســنة 2017 بنتائج اســتثنائية إذ ســجلت 

زيادة الفتة بأرباحها التشــغيلية بنســبة 28 بالمئة 
بالمقارنة مع الســنة الســابقة، وكان للهوامش 
التشــيغيلية والتدفــق النقدي التشــيغيلي أيضًا 

نصيبــًا وافــرًا مــن التقدم، مانحًا الشــركة انطالقة 
راســخة وواعدة نحو آفاق نمو أوســع ومزيد من 

النجــاح في 2018. 

التزمــت الشــركة بتطبيــق االســتراتيحية التي تبنتها 
بهــدف تبــوؤ مكانــة ريادية في الســوق العالمية 
لخدمــات طيــران رجال األعمــال من خالل تحقيق 
النمو العضوي والمشــاريع المشــتركة وعمليات 

االســتحواذ. وفــي مطلــع 2018، جمعت جاما 
للطيــران خــالل عمليــة اكتتاب خاص رأس مال 

بقيمــة 48 مليــون باونــدًا أي ما يســاوي 67 مليون 
دوالر أمريكي.

وحققت أعمال قسم الخدمات الجوية للشركة 
نموًا هائاًل إذ ارتفعت عائداته بنسبة 35 بالمئة 

حاصدًا 518 مليون دوالر أمريكي في حين كان في 
2016 قد حقق 383 مليون دوالر أمريكي، ومن 

أهم العوامل المساهمة في هذه النتائج الالفتة 
عملية الدمج التي أجريت لعمليات جاما للطيران 
في الواليات المتحدة مع خدمات إدارة الطيران 

التابعة لشركة BBA البريطانية للطيران، باإلضافة 
إلى إبرام مجموعة من االتفاقيات الهامة من أبرزها 

اتفاقية ويلز أب. وزادت األرباح التشغيلية لتصل 
إلى 13.6 مليون دوالر أمريكي بالمقارنة مع 7.4 

مليون دوالر أمريكي العام الماضي بفضل االرتفاع 
في المستويات عقب عملية الدمج، وشهدت 

هوامش األرباح التشغيلية تحسنًا أوصلها من 1.9 
بالمئة في 2016 إلى 2.6 بالمئة هذا العام.

وقــد زادت عائــدات قســم الخدمات األرضية لجاما 
للطيــران بصــورة ملحوظــة أيضًا محققة نموًا بنســبة 

21 بالمئــة أثمــر عــن 80 مليــون دوالر أمريكي في 
حيــن حققــت 66 مليــون دوالر أمريكــي في 2016. 

وبفضــل النمــو العضــوي الهائل الــذي حققته أعمال 
الشــركة األوروبية، تمكن هذا القســم من زيادة 
أرباحــه التشــغيلية مــن 9.7 مليــون دوالر أمريكي 
فــي 2016 إلــى 10.9 مليــون دوالر أمريكي هذا 

العام. وتعتزم الشــركة اغتنام مواطن تحســين 
هوامشــها المرتبطــة بأعمالهــا وخدماتها األمريكية 

لبلوغ مســتويات نمو أوســع وال ســيما من خالل 
توســيع نطــاق الخدمات التــي تقدمها وتعزيز 

اإلمكانيــات التــي توظفها لخدمــات صيانة القاعدة. 
وقد بلغت الهوامش التشــغيلية لقســم الخدمات 

األرضيــة 13.6 بالمئــة )14.8 بالمئــة في 2016(.

المبالــغ المخصصة
 المبلغ الخطة النشاط االستثماريالقسم المنطقة 

)تقريبًا(

 األعمال آسيا
الجوية

االســتحواذ علــى حصة النصف التــي تمتلكها 
هاتشيســون وامبوا في الشــركة المشــتركة جاما 

أفييشــن هاتشيســون هولدينغز ليميتد

التنفيذ 
المستقبلي

3.8 مليون 
دوالر أمريكي

األعمال 
األرضية

االســتحواذ علــى حصــة ال20 بالمئة التــي تمتلكها 
هاتشيســون وامبوا في CASL إلطالق األعمال 

األرضيــة فــي مطار هونغ كونغ

16 مليون قيد اإلطالق
دوالر أمريكي

الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا

األعمال 
األرضية

 االســتثمار فــي تطويــر مركز طيران رجال األعمال 
في الشارقة

للتنفيذ 
المستقبلي

 10ماليين 
دوالر أمريكي

الواليات 
المتحدة 
األمريكية

األعمال 
األرضية

 اســتثمار رأس مالي في منشــأتي صيانة 
للقاعدات األرضية

 10ماليين قيد اإلطالق
دوالر أمريكي

مالحظــة: ســيخصص المبلــغ المتبقــي وفقــًا لخطــة توزيع المبالــغ لجاما للطيران.

جاما للطيران  الهالل للمشــاريع 
التطويرية

قسم الخدمات 
الجوية

قسم الخدمات 
األرضية

خدمات التأجيرمهمات خاصةإدارة األساطيل

التصميم صيانة الخطصيانة القاعدة
والتعديل

عمليات القاعدة 
الثابتة
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تقدم شركة أوروك للهندسة والمقاوالت حلواًل 
متكاملة في مجال الهندسة والمشتريات واإلنشاء، 

كما أنها تنخرط في تنفيذ مشاريع عديدة تتراوح 
ما بين مشاريع الطاقة والنفط والغاز وحتى 

البتروكيماويات ومياه الصرف الصحي والبنية 
التحتية، مستخدمة في ذلك األصول والموارد 

الخاصة بها.

أوروك للهندسة 
والمقاوالت 

www.urukgroup.com

منذ تأسيســها عام 2003، اســتطاعت الشــركة أن تثبت باســتمرار 
دورهــا الرائــد فــي هــذا المجال، وتعاونت مع العديد من الشــركات 

العالمية من بينها شــركة بيشــتيل إنترناشــونال وشــركة جي إي وشــركة 
ألســتوم وشــركة أيه بي بي وكذلك العديد من الوزارات العراقية، 

ويقع المقر الرئيســي لشــركة أوروك في دبي، اإلمارات العربية 
المتحــدة ولديهــا فــرع في بغداد، العراق.

ملكية شــركة الهالل للمشــاريع:

تقدم شــركة الهالل للمشــاريع الدعم االســتراتيجي لشــركة أوروك 
وتعمــل مــع الشــركة جنبــًا إلــى جنب لضمان قدرتهــا على االلتزام بأعلى 

معايير الحوكمة المؤسســية على كل مســتوى من سلســلة القيمة 
الخاصة بها.

أقليــة مؤثرة 

الهالل للمشــاريع 
التطويرية
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تطلعــات تطويرية جديدة
تقوم االستراتيجية التي تتبعها شركة أوروك على تنويع 

محفظة مشاريعها لتضم إلى جانب مشاريع توليد 
الطاقة مشاريع في قطاع النفط والغاز. وفي إطار 
سعيها لتوسيع نطاق خدماتها، تعمل الشركة على 

الحصول على عروض من كبرى الشركات مثل شركة 
نفط البصرة وشركة نفط ذي قار. وقد أسست الشركة 

ائتالفًا دوليًا في 2017 تعزيزًا لجهود تطوير مشاريع 
في مختلف مجاالت هندسة النفط والغاز، والمشتريات 

والبناء التي تركز على توظيف الغاز المحرق.

مشــاريع التأهيل واإلصاح
باإلضافــة إلــى هذه المشــاريع، تصبو أوروك إلى 

االســتمرار في مســاهمتها في إعادة بناء وتأهيل 
المحطــات الرئيســية والفرعيــة لتوليــد الطاقة في 

العراق. وتضم المشــاريع التي تنفذها أيضًا المنشــآت 
التــي لــم تقــم ببنائها في األصل.

قيادة الفكر
شــاركت أوروك فــي مجموعــة مــن الفعاليات رفيعة 
المســتوى مــن ضمــن قطــاع تخصصها من منتديات 
ومؤتمــرات ونقاشــات حكوميــة، مثرية إياها باآلراء 

والخبرات المســتنيرة والمعارف الواســعة في مجالها. 
وتتجلــى إســهاماتها فــي هذا المجــال في الحلول التي 

حددتهــا لتلبيــة االحتياجــات الحالية والمســتقبلية للعراق 
من الطاقة. 

وفــي هــذا اإلطار، قدم الرئيس التنفيذي لشــركة 
أوروك الدكتــور جعفــر ضيــاء جعفــر عروضًا لدى المنتدى 

العراقــي الثالــث للطاقــة في بغــداد ومؤتمر مجلس 
األعمــال العراقــي البريطانــي الربعــي في دبي. وركز 

فــي عرضــه علــى التحول الفوري مــن محطات التوليد 
العاملــة بالــدورة المفتوحة إلــى المدمجة، وعلى 

معالجــة الغــاز المحــرق وتوظيفــه بما يســاهم في تعزيز 
المحطــات مــن حيث الجهوزيــة والنتائج والكفاءات 

واالنبعاثــات، مركــزًا فــي حديثه على إعــادة تأهيل البنى 
التحتيــة للطاقــة المتضررة.

أبرز اإلنجازات
كثفــت شــركة أوروك جهودهــا إلصاح األضرار التي 

لحقــت بمصانــع توليــد الطاقة العراقية نتيجة النشــاط 
العســكري فــي الدولــة، والتي كان مــن بينها محطة 

المنصوريــة للكهربــاء بطاقــة 724 ميغا واط وتعاونت 
أوروك مــع وزارة الكهربــاء العراقية إلصاحه. 

وعقــب إنجازها لمشــروع إصــاح وتأهيل محطة 
المنصوريــة، اســتأنفت أوروك إجــراءات أمر التعديل 

لمحطــة المنصوريــة لتوليــد الطاقة والذي تضمن 
مشــاريع اإلنشــاء والتركيب والتشــغيل لقطاري إزالة 
معــادن الميــاه ولتبريــد مداخل تربينات الغــاز بالتبخير. 

وباإلضافــة إلــى إعادة تشــغيل محطة المنصورية 
لتوليــد الطاقــة، نفذت أوروك التزاماتهــا المتعلقة 

بهذه المنشــأة واســتلمت إلى جانب شــركتها جي إي 
شــهادة موافقــة مبدئية من العميل.

نظرة مســتقبلية
ســتواصل أوروك فــي 2018 التزامهــا بتنفيذ شــتى 

المشــاريع فــي العــراق، مــن توليد الطاقــة والتوصيل 
إلى مشــاريع التوزيع. وســتعمل الشــركة أيضًا على 

تنويع مشــاريع الهندســة والمشــتريات واإلنشــاء في 
قطــاع النفــط والغــاز وباألخــص فيما يتعلــق بتوظيف 

الغــاز الطبيعي. 

وبالنســبة للمشــاريع الجديدة، ســتكثف أوروك 
جهودهــا المخصصــة لمشــاريع توليــد الطاقة 

والتوصيــل والتوزيــع، وفــي معالجــة الغــاز وما يرتبط 
منهــا بالطاقــة المتجــددة. ومــن هــذا المنطلق، تؤكد 

أوروك التزامهــا المســتمر بضــخ مســتويات النمو 
والتطــور فــي العــراق والعمــل بجــد على الحد من 

ضيــاع المــوارد التــي يغتني بها.

أوروك للهندسة 
والمقاوالت 

الهالل للمشــاريع 
التطويرية
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الهالل للمشاريع االستثمارية هو القسم المضطلع باالستثمارات االستراتيحية التي 
تضم األسهم الخاصة واالستثمارات البديلة للشركة. يتبنى هذا القسم استراتيجية 

طويلة األمد يسعى من خاللها إلى الحفاظ على محفظة متوازنة من االستثمارات 
في األصول البديلة والتي تتضمن األسهم الخاصة وغيرها من االستثمارات المهيكلة. 

وتضم االستثمارات الرئيسية للشركة جروثجيت كابيتال، وتي في إم كابيتال هيلثكير 
بارتنرز، وصندوق سراج فلسطين األول، إلى جانب غيرها من االستثمارات األخرى.

الهالل للمشاريع 
االستثمارية

H E A L T H C A R E

 مالحظــة: ال يتضمــن هــذا التقريــر أخبــارًا عــن مجموعــة أبــراج التــي تعــد الهــالل للمشــاريع شــريكًا محــدودًا فيهــا وتمتلــك فيهــا حــق أقلية، وذلــك نظرًا لعملية إعــادة التنظيم والهيكلة التــي تخضع لها 
أبــراج وعــدم توفــر المعلومــات والبيانات المؤسســية المعنية.
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 جروثجيت كابيتال هي شــركة اســتثمارات تعمل 
في مجال االســتثمار المباشــر لألســهم، مع التركيز 

على الشــركات متوســطة الحجم اســتنادًا إلى 
اســتراتيجية “الشــراء والبنــاء” التــي تتبناها. وتختص 

الشــركة في االســتثمار في الشــركات الخاصة المدارة 
بفعاليــة والتــي تمتلــك نمــاذج عمل قابلة للتوســع 

والنمــو، ومــن ثــم تعمــل علــى تنميتها وتطويرها 
 باالســتحواذات المتسلســلة التي تســاهم بخلق 

القيــم الباقية بصورة مباشــرة.

 جــروثـجـيــت 
كــابيتـــال 

www.growthgate.com

تتنــوع االســتثمارات التــي تضطلــع بهــا جروثجيــت كابيتــال وتضم 
إدارة النفايــات والخدمــات البيئيــة، واإلنشــاءات ومــواد البناء، 
والبيــع بالتجزئــة واألغذيــة والمــواد االســتهالكية، إلــى جانب 

تكنولوجيــا اإلحصائيــات البيولوجيــة، والترفيــه المتحــرك. 

تأسســت جروثجيــت فــي أواخــر 2007 علــى أيدي مجموعــة مختارة 
مــن المؤسســين مــن جميــع أنحــاء الشــرق األوســط منهم مصارف 

حكوميــة وصناديــق تقاعــد عامــة ومكاتــب عائليــة فردية. وقد 
نفــذت الشــركة إلــى اآلن أربــع عمليــات ســيولة، واعتبارًا مــن نهاية 
2017، بلغــت قيمــة أصــول جروثجيــت الصافيــة 437 مليــون دوالر 

أمريكــي ولديهــا أصــول خاضعــة للمراقبــة بقيمــة 1.8 مليــار دوالر 
أمريكــي تقريبًا.

اســتثمار الهالل للمشاريع:

تقدم شــركة الهالل للمشــاريع التوجيه االســتراتيجي من خالل 
عضويتهــا فــي مجلــس إدارة جروثجيــت كابيتــال، كما تهتم بشــكل خاص 
بالمبــادئ االســتراتيجية التــي تعتمــد عليها الشــركة في اتخاذ القرارات 

االســتثمارية والفرص االســتثمارية المشتركة.

مســاهم محدود

 201 مليون دوالر
إجمالي رأس المال المدفوع 

437 مليون دوالر
قيمة حصص المساهمين 

1.8 مليار دوالر
قيمة األصول الخاضعة للمراقبة 

الهالل للمشــاريع 
االستثمارية
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شركات المحفظة

جاما للطيران
• القطــاع: خدمــات الطيران الخاص 

• مرحلة االســتثمار: تخارج جزئي

مجموعــة روتس جــروب المملكة المتحدة
•  القطــاع: توزيــع وتصنيع مــواد البناء والتصميم 

وخدمات اإلنشاءات 
• مرحلة االســتثمار: اســتثمار جاٍر 

إنترناشونال أفيردا 
• القطــاع: إدارة النفايات 

• مرحلة االســتثمار: اســتثمار جاٍر 

روبيكــون جروب هولدينغ
• القطــاع: اإلعــالم والترفيه

• مرحلة االســتثمار: اســتثمار جاٍر

آيريس غارد
•  القطــاع: تكنولوجيــا التعــرف على الهوية من 
خــالل قزحيــة العيــن، والتكنولوجيا الدقيقة، 

واإلحصائيــات الحيوية 
•  مرحلة االســتثمار: اســتثمار جاٍر

إنترناشــونال فود سيرفيسيز
 •  القطــاع: معالجــة األغذية وتوزيعها 

وخدمات التموين
•  مرحلة االســتثمار: اســتثمار جاٍر

ريتيــل هولدينغز إس أيه
• لقطــاع: البيــع بالتجزئة

• مرحلة االســتثمار: اســتثمار جاٍر

تحديثــات مختارة لشــركات المحفظة

جاما للطيران )تخارج جزئي(: باعت شــركة جت ســت 
إكويتــي بارتنــرز لالســتثمار التي تمتلــك جروثجيت كابيتال 

حصــة األغلبيــة فيهــا الحصــص التي كانــت تمتلكها في 
جامــا جــروب مينــا في الســوق الحرة والتي تبلغ 51 

بالمئــة لصالــح شــركة جامــا للطيران ش.م.ع العالمية. 
جامــا جــروب مينــا هي شــركة مصرحة في اإلمارات 

تمتلك طائرات خاصة وتشــغلها على المســتوى 
اإلقليمــي، كمــا توفــر خدمات إدارة الطائرات وخدمات 

إصــالح وصيانــة طائرات رجــال األعمال وعمليات 
القاعــدة الثابتــة خارج مطار الشــارقة الدولي. 

وقــد قــادت جروثجيــت المفاوضــات التي أجريت ضمن 
نطــاق عمليــة التخــارج مع شــركة جاما للطيران ش.م.ع 

التــي كانــت قبــل هذه الصفقــة تمتلك ال49 بالمئة 
المتبقيــة مــن حصــص رأس المــال لجامــا جروب مينا. جاما 

للطيران هي شــركة مســاهمة عامة حصصها متداولة 
في ســوق لندن لألســهم، مما يجعل صفقة شــرائها 
لحصص رأس المال في جت ســت إكويتي اســتحواذًا 
دوليــًا نــادرًا يتــم ما بين اإلمــارات والمملكة المتحدة. 

وقد شــكلت هذه الصفقة بالنســبة لجت ســت إكويتي 
إيــرادات أكثــر ب1.7 ضعفًا لمشــروع مــدار بمهنية وخال 

مــن المخاطــر والروافــع المالية. يتشــارك في ملكية 
جــت ســت إكويتــي بارتنرز كل مــن جروثجيت والهالل 

للمشــاريع وفيلكــس تريدينج.

أفيردا إنترناشــونال: تميز أداء أفيردا إنترناشــونال هذا 
العــام بالمزيــد مــن االســتثمارات والجوائز، ففي فبراير، 

اســتحوذت الشــركة على سوليد ويســت تيكنولوجيز 
التــي تمتلــك 20 عامــًا مــن الخبرة في إدارة النفايات 

الطبيــة فــي جنــوب أفريقيا. وبهــذه العملية التي عززت 
عملية اســتحواذ الشــركة لشــارب ميد مســبقًا في 

2016، أّمنــت أفيــردا الســمها مكانــة رائدة من ضمن 
أكبــر شــركات اإلدارة المتكاملــة للنفايــات الطبية في 

جنوب أفريقيا وأشــملها. وقد اســتثمرت أفيردا بقيمة 
20 مليــون دوالر فــي بنــاء موقع مكــب للنفايات الضارة 

بأحــدث التقنيــات في مســتعمرة فالكفونتاين في 
جنــوب أفريقيــا دعمــًا للعمليات المدمجــة التي تقدمها 

كل من ســوليد ويســت تيكنولوجيز وشــارب ميد.

واحتفــاًء بجهودهــا، اســتحقت أفيــردا تصنيفها كعالمة 
تجاريــة ممتــازة كمــا وحصلت علــى جائزتي دايموند آرو 

لــدى حفــل جوائــز بــي إم آر أفريــكا لعام 2017 حيث 
احتلــت المرتبــة األولــى عن فئتــْي إدارة النفايات الطبية 
والتنظيــف الصناعــي. ونالــت أفيــردا كذلك لقب أفضل 

شــركة خاصــة إلدارة النفايــات في اإلمارات لعام 
2017 لدى حفل تكريم فروســت وســاليفان ألفضل 

الممارســات في الشــرق األوسط. 

أفيــردا إنترناشــونال هــي أكبر مقــدم حلول بيئية في 
منطقة الشــرق األســوط وشــمال أفريقيا، وتختص 

بــإدارة المــوارد المتكاملــة فــي أكثر من 14 دولة في 
منطقــة الخليــج وأفريقيا وأوروبا. 

آيريــس غــارد المحدودة: أنهــت آيريس غارد المدعومة 
مــن جروثجيــت آخــر جوالتهــا التمويلية في 2017، 

وأتمــت هــذه الشــركة الرائــدة عالميًا في حلول الدفع 
اإللكترونــي بتقنيــة بصمــة العيــن، والتي تتخذ من 

المملكــة المتحــدة مقــرا لهــا، صفقة اســتثمار من قبل 
وحــدة الخدمــات المصرفيــة التجارية في مجموعة 

غولدمان ســاكس العالمية. 

أســس شــركة آيريس غارد عام 2001 رئيســها 
التنفيــذي الحالــي عمــاد ملحــس وُرديــن وكريم قعوار، 
وكانــت الشــركة قــد حــازت على اســتثمار من صندوق 
جروثجيــت كابيتــال فــي جولــة ســابقة في عام 2010 

بصــورة رأس مــال أســهم النمــو، جاءت فــي وقت كانت 
آيريــس غــارد فيــه محــدودة االنتشــار والخدمات، حيث 

كانــت تركــز فــي المقــام األول علــى أغراض األمن 
والتعريــف. توســع نطــاق آيريــس غــارد فأصبحت تخدم 
أنظمتهــا مالييــن العمــالء الذيــن ال يملكــون حســابات 

مصرفيــة مــن خــالل أنظمــة EyePay® المبتكــرة، والتي 
تســتخدمها منظمــات األمــم المتحدة ومؤسســات 

المعونــات الحكوميــة فــي جميــع أنحــاء العالــم. تعتمد 
هــذه المنظمــات الدوليــة والمؤسســات الحكومية 

علــى أنظمــة آيريــس غــارد لتقديــم المســاعدات المالية 
مــن خــالل تزويــد المســتفيدين بمختلف أشــكال 

المعونــات وال ســيما المعونــات الماديــة مــن خالل 
التحويــل النقدي.

نجحــت تكنولوجيــا آي-بنــك المقدمــة من آيريس غارد 
في تســجيل أكثر من 1.6 مليون الجئ ســوري في 

بنــك بيانــات المفوضية الســامية لألمم المتحدة 
لشــؤون الالجئيــن، والــذي يعتبــر أكبر قاعدة بيانات 

ن الالجئين من اســتالم  فــي العالــم، ممــا ُيمكِّ
المســاعدات الماليــة من خــالل ماكينات الصراف 

اآللــي المجهــزة من قبل شــركة آيريس غارد.

ريتيــل هولدنــغ: في يونيــو 2017، حصلت ريتيل 
هولدينــغ المغربيــة علــى تمويل اســتثماري بقيمة 

22.5 مليــون دوالر أمريكــي مــن شــركة يورومينا فندز 
التــي أصبحــت بموجــب هذا االســتثمار تمتلك 7 بالمئة 
مــن حصــص ريتيــل هولدينغ. وســيوظف هذا التمويل 
فــي تعزيــز مســاعي النمــو التي تعمــل ريتيل هولدينغ 
علــى تحقيقهــا فــي المغرب حيــث تمتلك 109 متجرًا 

وفــي ســاحل العــاج أيضًا حيــث تمتلك 141 متجرًا. 

انطلقــت أعمــال الشــركة فــي المغــرب فــي ثمانينيات 
القــرن العشــرين بمتجــر كبيــر واحــد كان هو األســاس 

الــذي انبثقــت منــه لتصبــح مــن كبرى متاجــر البيع 
بالتجزئــة فــي المغــرب. ويعــود الفضــل بذلك بدرجة 

كبيــرة إلــى متاجــر ال بيــل‘ فــي واتفاقيــة امتيــاز افتتاح 
متاجــر كارفــور الفرنســية، كمــا تمتلــك الشــركة أيضًا 

حــق امتيــاز تشــغيل كيابــي وفيرجين ميغاســتور 
وبيرغــر كينغ.

موجز األداء
عــززت جروثجيــت أصولها الخاضعــة للمراقبة لتصل 
إلــى مليــاري دوالر أمريكــي تقريبــًا وزادت رأس مال 
األســهم الخاص بها بنســبة 119 بالمئة بما يعادل 

نحــو 437 مليــون دوالر أمريكــي. وقد حققت 
جروثجيــت باســتثماراتها إجماليــًا مضاعفًا لرأس 
المــال المســتثمر ب2.2 وحــدة، ووصل إجمالي 

معــدل عائداتهــا الداخليــة إلــى 12 بالمئة. وتمكنت 
بتخارجاتهــا مــن حصد عائدات متوســطة محققة 

ب2.6 ضعــف فــي حيــن بلغــت عائداتها النقدية 51 
بالمئــة مــن رأس المال األولي.

التطلعات المســتقبلية
توثــق جروثجيــت جهود التعاون مع شــركات 

محفظتهــا لتحقيــق عائدات اســتثمارية من خالل 
تحســين الكفاءات والحوكمة التشــغيلية ســعيًا منها 

إلــى تنفيــذ تخارجــات ناجحة تثمــر عن قيم مضافة. 
وتطمح الشــركة أيضًا إلى اغتنام فرص االســتثمار في 

المشــاريع الصغيرة والمتوســطة في أهم أســواق 
منطقة الخليج والشــرق األوســط وشــمال أفريقيا 

وباألخــص فيمــا يتعلــق بقطاعات الخدمات.

أبرز اإلنجازات
واصلــت جروثجيت كابيتال جهودها المكرســة 

لتنمية شــركات محفظتها برفع مســتوى 
أعمالهــا وتوســع نطاق مجالهــا وجمع التمويل 

لتلبيــة المتطلبــات وتحقيــق أقصى النتائج 
االقتصاديــة. وقد أكملــت جروثجيت منذ 

2014 أربــع عمليــات تخارج باعت عبرها شــركات 
إمــا جزئيــًا أو بالكامــل من خال اإلدراج في 

ســوق لندن لألســهم وأيضًا من خال عمليات 
االســتحواذ والدمــج والطرح في االكتتابات 
الخاصــة. وقد اســتكملت جروثجيت كابيتال 

خــال الســنة التــي تتم مراجعتهــا بيع 51 بالمئة 
مــن حصــص رأس المــال لجاما جروب مينا في 

الســوق الحرة التي تختص بإدارة وتشــغيل 
الطائرات الخاصة وذلك عبر شــركة االســتثمار 

جــت ســت إكويتي بارتنرز التــي تمتلك جروثجيت 
كابيتــال حصــة األغلبية فيها.

 جــروثـجـيــت 
كــابيتـــال 
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تي في إم كابيتال هيلثكير )تي في إم( هي الشركة 
األم لمجموعة من الشركات: تي في إم كابيتال 

هيلثكير بارتنرز المحدودة، وتي في إم أوبيريشنز جروب 
في مركز دبي للسلع المتعددة، وتي في إم هيلثكير 

أدفايزوري ش.ذ.م.م. تركز هذه الشركات على سد 
الثغرات في قطاع الرعاية الصحية في األسواق 

الناشئة، ومنها أسواق الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
والهند وجنوب شرق آسيا. تتخذ تي في إم كابيتال 
هيلثكير من دبي مقرًا لها، ولها مكاتب في ميونيخ 

وبوسطن وسينغافورة.

www.tvmcapitalhealthcare.com

بدأت تي في إم كابيتال هيلثكير بارتنرز المختصة بإدارة الصناديق 
وتقديم استشارات التمويل نشاطها في دبي عام 2007. وتنضوي 

الشركة ضمن مجموعة تي في إم كابيتال إنترناشونال، وهي ائتالف 
لشركات متخصصة في رؤوس األموال االستثمارية العالمية وشركات 

األسهم الخاصة، وتمتد مسيرتها المهنية لما يزيد عن 30 عامًا.

وتبلــغ قيمــة االســتثمارات التــي قادتهــا تــي في إم كابيتــال هيلثكير 
إلــى اليــوم نحــو 150 مليــون دوالر أمريكــي تتركــز معظمها في 
منطقــة الخليــج فــي شــتى المجــاالت التي تضم الرعايــة الصحية 

طويلــة األمــد وإعــادة التأهيــل زالرعاية النزلية وعالج مشــاكل 
الخصويــة واألجهــزة الطبية. 

تقــدم تــي فــي إم كابيتــال هيلثكير إفادات ســنوية بخصوص أدائها 
البيئــي واالجتماعــي، وقــد انضمت المنظمة إلى شــبكة االســتثمار 

ذات التأثيــر العالمــي وكذلــك إلــى مبادئ األمم المتحدة لالســتثمار 
المســؤول، كمــا أنهــا تلتــزم بتطبيق معايير إعداد التقارير واالســتثمار 

ذوي التأثيــر التــي تعــد مجموعــة مــن المقاييس التي تقيم أداء 
المنظمــات علــى المســتويات البيئيــة واالجتماعية والمالية.

استثمار الهالل للمشاريع:

تتابــع الهــالل للمشــاريع بفاعليــة محفظــة تي في إم كابيتــال هيلثكير 
بارتنــرز واألربــاح الناتجــة عنها. كما تقدم الدعم االســتراتيجي للمشــاريع 

مــن خــالل عضويتهــا فــي المجلس االستشــاري لصندوق تي في إم 
كابيتــال هيلثكيــر بارتنرز األول.

شــريك محدود المسؤولية

 تي في إم 
كـــابيـتـــال هيلثكيــر  H E A L T H C A R E

250 مليون دوالر 
 هو المبلغ الذي تنوي تي في إم كابيتال هيلثكير استثماره 

من خالل صندوقها الثالث تي في إم هيلثكير 3

73 مليون دوالر 
قيمة األصول الخاضعة للمراقبة
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أميكاث
• ســنة االستثمار: 2014

• مجــال التخصــص: األجهزة الطبية

اســتحوذت تــي فــي إم كابيتــال هيلثكير في 2014 
علــى حــق األغلبيــة في صناعــات أميكو الطبية. 

وقــد أصبحــت اليوم شــركة رائدة فــي تصميم وإنتاج 
مجموعــة شــاملة مــن المنتجــات المختصة بعمليات 

غســيل الكلى والمســالك البولية والقســطرة 
الوريديــة المركزيــة، وتمتلــك اآلن خط منتجات 
جديــد يضــم مثبطــات الغمــد عن طريق الجلد 

والقســطرة التشــخيصية. وقد اســتحدثت أميكاث 
مؤخــرًا مجموعــة منتجــات جديدة، مما ســاهم في 
زيــادة مبيعاتهــا فــي 2017 وهــي تعمل اآلن على 

شــق طريقها بخطى ثابتة في األســواق األمريكية 
واألوروبية التي ســتصبح المحرك الرئيســي لنمو 

الشــركة في الســنوات القادمة. 

يعمــل لــدى أميــكاث 400 فردًا فــي الوقت الحالي، 
303 منهــم مــن الذكــور و94 منهــم إناثــُا، حيث تتبوأ 

الموظفــات مناصــب إداريــة بنســبة 9.6 بالمئة، 
وتســود العمالــة المصريــة فرق عمل الشــركة 

وبالتحديــد مــن قريــة أبــو طوالة حيــث أبرمت أميكاث 
اتفاقية أخوية تســتمر لمدة ثالث ســنوات وســيقوم 

موظفــو أميــكاث بموجــب هذه االتفاقيــة بتنفيذ 
مشــاريع اجتماعيــة فــي القريــة كبنــاء مكتبة عامة 

وعقــد حمــالت يــوم النظافــة البيئيــة، وقد تطوعت 
أميــكاث فــي 2017 بمجمــوع 10,000 ســاعة عمل 

إلنجاز هذه المشــاريع.

وأثمــرت عــن المبــادرات البيئية التي نفذتها الشــركة 
على كافة المســتويات المؤسســية في 2017 نتائج 

طيبة، إذ انخفضت النفايات البالســتيكية بنســبة 9 
بالمئــة بالمقارنــة مــع 2016، كما وقل اســتهالك كل 

مــن الكهربــاء بنســبة 2 بالمئــة والماء بنســبة 64 بالمئة 
بالمقارنــة مع 2016.

بورن هول إنترناشــونال
• ســنة االستثمار: 2010

• مجــال التخصــص: التلقيــح الصناعــي داخل الرحم

جاء عام 2017 حافاًل بشــراكات رئيســية أبرمتها بورن 
هــول إنترناشــونال وحصــدت ثمارهــا بتحقيق زيادة في 

الطلبات واالستشــارات األولية بنســبة 20 بالمئة. 
وقــد تعاونــت عيــادات بورن هــول للتخصيب مع كبرى 

المستشــفيات فــي دبــي التي لــم تكن توفر خدمات 
التلقيــح، وجهــزت هذه المستشــفيات نذكر منها 

الســعودي األلماني ومستشــفى القرهود بخدمات 
العيــادة الخارجيــة. وتضــم خبرات بورن هول إنترناشــونال 

التعــاون مــع منظمــات مؤسســية إماراتية مثل جافزا 
وجيــوا وأدنــوك، وكذلك مع مؤسســات هامة في 

الدولــة كجمعيــة اإلمارات لألمراض الجينية. وســطع 
نجم المؤسســة عاليًا عند توقيعها وبكل فخر شــراكة 
مع مستشــفى رأس الخيمة ســتوفر بموجبها خدمات 

التلقيح لســكان اإلمارات الشــمالية الذين لم تكن هذه 
الخدمــات متاحــة لهــم قبل هذا التدخل. 

وتفتخــر بــورن هول إنترناشــونال بتوفيرها لخدمات 
مجانيــة فــي 2017، منهــا عيــادة التخصيب لمرضى 
الســكري لمدة ســبعة أيام، وعيادة لتحليل الســائل 

المنــوي بالمجــان لمدة عشــرة أيــام، وعيادة تخصيب 
مجانيــة علــى مدار شــهر مارس، وعيــادة مجانية مختصة 

بــدورة التلقيــح الصناعــي على مدار شــهر يوليو.

واليوم، تشــغل الشــركة عيادتين مرجعيتين إحداهما 
فــي دبــي فــي اإلمارات واألخرى فــي غورغاون الهندية 

الواقعــة جنوبــي دلهــي، وتعتمــد هاتان العيادتان إلى 
جانــب أعمــال أخرى للشــركة علــى أنظمة وعمليات 

إكلينيكيــة وتشــغيلية وماليــة محكمــة اإلعداد تدعم 
الشــركة وتحفز مســاعيها للتوسع. 

فــي عــام 2010، تعاونــت تــي في إم كابيتــال هيلثكير مع 
عيــادة بــورن هــول، بورن، المملكــة المتحدة، وهي إحدى 
أهــم المراكــز الرائــدة في العالــم لمعالجة العقم، بهدف 

ر مؤسســو  تطوير فكرة بورن هول إنترناشــونال،. َطوَّ
هــذه العيــادة تكنولوجيــا التلقيح داخل الرحم واتســحقوا 

جائــزة نوبــل في الطب في 2010.

منــزل لخدمــات الرعاية الصحية
• ســنة االستثمار: 2013

• مجــال التخصــص: الرعايــة المنزلية وإدارة األمراض

افتتــح مركــز منــزل لخدمات الرعايــة الصحية )منزل( في 
2017 أول فروعــه فــي الريــاض فــي المملكة العربية 

الســعودية تلبيــة للطلــب المتزايــد على الخدمات 
الصحيــة المنزليــة لمتابعــة المصابيــن بالحاالت الحادة 

ســواء كانوا من كبار الســن أو مصابين بأمراض مزمنة. 
وقد تعاونت الشــركة أيضًا مع كبرى الشــركات مثل 
جانســين، وجونســون أند جونســون، لتوفير الخدمات 

المناعيــة للمرضــى فــي كنــف دارهم بما في ذلك 
إجــراء التقييمــات والفحوصات واالستشــارات وإعطاء 
األدويــة. ومــن مبادرات التعاون االســتراتيجية األخرى 
التــي وثقتها الشــركة تشــاركها مــع المختبر المرجعي 
الوطنــي فــي اإلمارات. وقد توســع نطاق الخدمات 

التــي توفرهــا منــزل إذ ضمــت إليها خدمات هوم 
إنفيوجنــز وإدارة الجــروح والمراقبــة عــن بعد وخدمات 

الصحة المؤسســية. 

ومــن منطلق ســعيها لتبنــي التطورات الرقمية 
والتكنولوجيــة، تتطبــق الشــركة MIMS متبعًة نظام 

إدارة للمحتــوى المؤسســي يتوافــق مــع معايير قانون 
محاســبة التأميــن الصحــي هيباHIPAA، باإلضافة 

إلــى توظيــف أجهــزة متصلــة وإمكانية الحصول على 
المعلومــات عــن بعــد، وخدمــات مبتكرة تقوم على 
تكنولوجيــة الــذكاء االصطناعي تمكن من اســتنباط 

المعلومــات واتخــاذ القــرارات الصحية بصورة فورية. 

ويضــم برنامــج اإلشــراك المجتمعي الذي تنفذه 
الشــركة أنشــطة تتناول مواضيع الصحة والعافية 
وإدارة األمــراض وحمــالت التطعيــم وزيادة الوعي 

بالســّكري والدعم االجتماعي. وفي 2017، 
كرســت27,400 ســاعة عمل لتوفير خدمات صحية 

تطوعيــة للمجتمــع المحلي، منها 21,900 ســاعة 
لخدمــات التمريــض 5,840 لخدمات الرعاية الشــخصية، 

علــى أيــدي 440 مــن موظفي منزل متعددي 
الجنســيات وأغلبهم من اإلناث، حيث تشــغل 

الموظفــات 50 بالمئــة مــن مناصب الشــركة اإلدارية 
وتشــّكلن 79 بالمئــة مــن فريق العمــل المهني مقابل 

93 فقــط مــن الذكور بنســبة 21 بالمئة.

مركــز كيمبريــدج للخدمــات الطبية وإعادة التأهيل
• ســنة االستثمار: 2012

•  مجــال التخصــص: الرعايــة الصحيــة لما بعد الحاالت 
المرضيــة الحــادة وإعادة التأهيل

اختتــم مركــز كيمبريــدج للخدمــات الطبية وإعادة التأهيل 
)كيمبريــدج( عــام 2017 حاصــدًا نموًا اســتثنائيًا لبرنامج 
التخلــص مــن جهــاز التنفــس الصناعي وخدمات إعادة 

التأهيــل الخارجيــة. وقد أرســى المركــز أيضًا بوادر التعاون 
مــع بروفيســور كوزيافكيــن ومــع العيادة الدولية إلعادة 
التأهيــل الطبــي فــي أوكرانيا في 2017 لعالج مشــكلة 

الشــناج لدى األطفال المصابين بالشــلل الدماغي. 
وتكليــاًل لعــام زخــر باإلنجاز، أصبح المركز أول مؤسســة 
في منطقة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا تحصل 
علــى ترخيــص المفوضية الدولية لترخيص مؤسســات 
إعــادة التأهيــل وذلــك لما يقدمــه المركز من خدمات 

إعــادة التأهيــل الخارجيــة لألطفــال والبالغين والكبار. وما 
هــذا إال دليــل علــى المكانــة الريادية التــي يتبوؤها مركز 
كيمبريــدج فــي قطــاع الرعايــة الصحية لما بعد األمراض 

الحــادة وإعادة التأهيل. 

وواصل مركز كيمبريدج جهود التوســع الســريعة 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية، ونال إحدى أوائل 
التراخيــص التــي أصدرتهــا هيئة االســتثمار العام في 
الســعودية والتي تمنحه حقوق تأســيس وتشــغيل 

وإدارة مستشــفيات فــي الممكلــة بصفتــه مملوكًا لجهة 
أجنبيــة بالكامل. 

أمــا فــي اإلمــارات العربيــة المتحدة، يتعاون مركز 
كيمبريــدج دوريــًا مــع منظمات وجهــات تنظيمية من 

بينهــا مجلــس أبوظبي للجــودة والمطابقة، وذلك 
بهــدف دعمهــا فــي تنفيذ أنشــطة متعددة مثل 

مبادرات التبرع، والمشــتريات المحلية، والمســح الصحي، 
ومبــادرات للتوعيــة والتعليــم الصحي. وفي 2017، 

كــرس المركــز 348 ألــف دوالر أمريكي لتســديد نفقات 
الرعايــة المجتمعيــة المحليــة، فــي حيــن أنفق 9.8 مليون 

دوالر أمريكــي علــى المشــتريات المحليــة. وقد تبرع 
كذلــك بســاعات عمــل تراوحــت بين 500 و650 لتعزيز 

المســتوى الصحــي والتعليم في 2017.

ســد الفجوة بين الجنســين
حققــت تــي فــي إم كابيتــال هيلثكير نتائج قياســية فيما 

يتعلق بمشــاركة النســاء في عضوية مجالس بعض 
شــركات محفظتها في 2017، حيث رحب الشــريك 

المؤســس لتــي فــي إم كابيتــال هيلثكير والرئيس 
التنفيــذي لبــرون هول إنترناشــونال بالشــخصية القيادية 

اإلماراتيــة المرموقــة فــي مجال الرعايــة الصحية ليلى 
الجســمي عضوًة في مجلس بورن هول إنترناشــونال 
فــي 2017. وبهــذه العضويــة الجديدة، أصبحت نســبة 

العضــوات فــي مجلــس بورن هول إنترناشــونال تبلغ 
28.6 بالمئــة. تصــل نســبة عضــوات مجلس مركز منزل 

لخدمــات الرعايــة الصحيــة الــذي تمتلك تي في إم 
كابيتــال هيلثكيــر حــق األغلبيــة فيه نســبة 50 بالمئة، 

منهــن الدكتــورة اإلماراتيــة غنوة النيوادي التي أسســت 
مركــز منــزل فــي 2011. وفي مجلــس مركز كيمبريدج 

للخدمــات الطبيــة أيضًا عضوات إناث.

نظرة مســتقبلية
تتوقــع تــي فــي إن كلبيتــال هيلثكير أن تشــهد في 

2018 فرصًا جديدة وأعمااًل متعددة في األســواق 
العالمية األســرع نموًا، وتطمح الشــركة لتوســيع 

نطاق خدماتها والتوســع أيضًا على المســتوى 
الجغرافــي. كمــا أنهــا ترى مجــال الرعاية الصحية 

على النطاق األشــمل في أســواقها المختارة 
بعين إيجابية واعدة يســودها االســتقرار بالنســبة 

لالعتبــارات التنظيميــة والجيوسياســية على مدى 
الســنوات األربعة إلى الســتة القادمة. تعتبر تي في 

إم كابيتــال هيلثكيــر مجــال الرعايــة الصحية توجهًا 
رئيســيًا ســائدًا في الشــرق األوســط وشمال أفريقيا 

وكذلك في األســواق الناشــئة في جنوب شــرق آســيا 
وغيرهــا مــن المناطق في العالم.

أبرز اإلنجازات 
التزمــت تــي فــي إم كابيتــال هيلثكير في عام 

2017 بأولويــة تعزيــز نموها عن طريق توســيع 
محفظــة خدماتهــا وأعمالهــا على وجه الخصوص. 

ووضعت أمام نفســها أولوية إرســاء الروافد 
االســتراتيجية لعملية توســيع نطاقها كمســتثمر 

فــي مجــال الرعايــة الصحية من خال إتاحة 
مجموعــة وافيــة من الصفقــات القوية والمربحة 
التي ســتمكنها من خلق فرص واعدة لاســتثمار 
فــي رؤوس أمــوال المكرســة لصندوقها تي في 

إم هيلثكيــر الثالــث بقيمــة 250 مليون دوالر 
أمريكــي والتــي تعكــف على جمعها خال 2018. 

ســيكرس هذا التمويل لاســتثمار في مجاالت 
عــدة منهــا عاج الســرطان ومجال األدوية في 

األســواق الخليجيــة وفــي تركيا ومصر والهند 
وســينغافورة، حيث تخطط المؤسســة لتنفيذ 

هذه االســتثمارات على مدى الســنتين المقبلتين، 
وســتكون أول صفقة تســتكملها في النصف 

الثاني من 2018. وتســتهدف الشــركة األسواق 
التــي توفــر بيئة مســرعة للنمو تدفع عجلة 

التطويــر واإلنفــاق في مجــال الرعاية الصحية 
وتقوم على االقتصادات األســرع نموًا.

لقــد كان 2017 عــام تطــور ونمــو هائلين لكافة 
شــركات محفظــة تي في إم كابيتــال هيلثكير 

وال ســيما من حيث توســيع العمليات الرئيســية 
والخــوض في األســواق الجديدة في مختلف 

المناطــق ومجــاالت التخصــص. وعلى رأس قائمة 
اإلنجــازات التي ســطرت عــام 2017 اختيار منظمة 

مييــد كل مــن مركز كامبريــدج للخدمات الطبية 
وإعــادة التأهيــل ومنزل لخدمــات الرعاية الصحية 

باعتبارهمــا متبارييــن نهائييــن على لقب أفضل 
شــركة رعاية صحية لعام 2017.

 تي في إم 
كـــابيـتـــال هيلثكيــر  H E A L T H C A R E

تحديثــات المحفظة
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 تأّسست شركة سراج إلدارة الصناديق )سراج( من 
 قبل شركة مسار العالمية بغرض إدارة صناديق 

 االستثمار في فلسطين واإلشراف عليها لتحفيز 
 التنميــة الصناعيــة وتشــجيع النمــو االقتصادي 

والمساهمة في التنمية المستدامة للدولة.

www.siraj.ps

وتحقيقًا ألهدافها، أطلقت شــركة ســراج إلدارة الصناديق صندوق 
ســراج فلســطين األول بقيمة 90 مليون دوالر أمريكي منها أســهم 

خاصــة بمبلــغ 60 مليــون دوالر أمريكــي، أمــا المبلــغ المتبقي بقيمة 
30 مليــون دوالر أمريكــي المتبقــي، فقــد تم تمويله من مؤسســة 

االســتثمارات الخاصــة عبــر البحــار )OPIC( التي تعــد المنظمة الحكومية 
األمريكيــة للشــؤون المالية التطويرية.

يتخصص صندوق ســراج فلســطين األول باالســتثمارات الموجهة 
للشــركات الناشــئة القابلة للتطوير والتنمية المســتقبلية، والمشــاريع 

المتعثرة، وعمليات االســتحواذ، والمشــاريع الصغيرة والمتوســطة 
والكبيــرة، وذلــك فــي مختلــف القطاعات االقتصادية في فلســطين 
بغرض إنعاش بيئة الشــركات المحلية. وقامت شــركة ســراج بتقييم 

أكثــر مــن 200 صفقــة محتملــة فــي 11 قطاًعــا مختلًفا من بينها 
المشــاريع الناشــئة والمشــاريع الصغيرة والمتوســطة التي تتطلب 
 تموياًل للنمو، واســتطاعت الشــركة حتى اآلن تنفيذ 14 اســتثمارًا 

في ســبعة قطاعات.

استثمار الهالل للمشاريع: 

تعمل الهالل للمشــاريع على تقديم التوجيه االســتراتيجي لشــركة 
ســراج من خالل عضويتها في المجلس االستشــاري للشــركاء 

محدودي المســؤولية.

شريك محدود للمسؤولية

 صندوق 
سراج فلسطين

أبرز إنجازات صندوق ســراج فلســطين األول لعام 2017

75.5 مليون دوالر
إجمالي االستثمارات 

89.3 مليون دوالر 
القيمة اإلجمالية

x1.2
وحدة تكلفة االستثمار

%7
نسبة النقد الحاضر
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تحديثــات المحفظة

أمان
نجحــت شــركة أمــان المختصــة بنقل األموال في 

اســتقطاب 18 عميــاًل مــن الضفــة الغربية في 2017 
واســتكملت أيضــًا إجــراءات معاينة خدمات الصّراف 
اآللــي لبنــك فلســطين، وأثمرت عن هذه اإلنجازات 

زيــادة تقــارب 22 بالمئــة في عائدات أمان ومكاســب 
بنســبة 90 بالمئــة قبــل اقتطــاع الضريبــة بالمقارنة مع 

نتائــج العام الماضي. 

تأسســت شــركة أمان أواخر عام 2008 لتكون أول 
شــركة فلســطينية تختــص بنقل المــال والممتلكات 

القّيمــة واألوراق النقديــة، وتنبثــق جهودها وأعمالها 
مــن الرؤيــة التــي تصبو مــن خاللها إلى تبوؤ الصدارة 

فــي مجــال جمع األموال النقديــة ومعالجتها 
وتصنيفهــا وتأمينها في فلســطين.

آب محل
آب محــل هــي شــركة تكنولوجيــة تختص بتطوير 
تطبيقــات التواصــل االجتماعي التي تســتهدف 

المســتخدمين المتحدثيــن باللغــة العربيــة. وإثر النجاح 
الــذي حصدتــه الشــركة بفضــل التطبيق األول الذي 

أطلقتــه باســم آب محــل، منصــة التواصل االجتماعي 
التي تختص بمســاعدة المســتخدمين بإيجاد 

التطبيقات ذات الصلة، شــرعت الشــركة بإطالق 
ثانــي منتجاتها: 

صلــة – تطبيــق التواصــل االجتماعــي الذي يعرض 
القصــص والمحتــوى المتوارد مــن مختلف قنوات 

التواصــل االجتماعــي والمصادر اإلعالمية في 
منصــة واحــدة ويوفر فــي نفس الوقت خاصية 

ــل صلة مــا يزيد عن مليوني  المحادثــة اآلنيــة. ُحمِّ
مــرة فــي 2017 وتحدثــت عنــه عدة قنوات عربية 

تلفزيونيــة رئيســية كالعربيــة والغــد. وتكلياًل لنجاحاته 
المتواصلــة، صنــف آب محــل فــي المرتبة ال27 على 

الئحة فوربيس الشــرق األوســط ألفضل 100 شــركة 
ناشــئة في العالم العربي.

نخيل فلســطين لاســتثمارات الزراعية
تميز عام 2017 بالنســبة لشــركة نخيل فلســطين 

لالســتثمارات الزراعيــة بالخطــوات الهامة التي 
أخذتها الشــركة لترســيخ مكانتها الريادية في الســوق 

الفلســطينية إلنتاج التمور وال ســيما باســتحواذها على 
مزرعــة ســلطان التــي تعــد ثاني أكبــر مزرعة إلنتاج تمر 
المجــدول فــي فلســطين والتــي تكتنف ما يربو على 

15000 نخلة. وبالنتيجة، زادت مســاهمة شــركة نخيل 
فــي إنتــاج التمــور الفلســطينية لمــا يزيد عن 22 بالمئة. 

وقــد تمكنــت نخيــل من تنفيذ هذا االســتحواذ بفضل 
القــرض الخفيــف الــذي اســتلمته بقيمة 10 ماليين دوالر 

مــن مؤسســة بروباركــو للتطوير المالــي المملوكة لكل 
من وكالة التنمية الفرنســية ومســاهمين من القطاع 

الخــاص فــي دول ناميــة ومتطورة. وباســتثمارها في 
نخيل، ســجلت بروباركو أولى اســتثماراتها في فلســطين. 

اســتثمر صندوق ســراج فلســطين األول في نخيل 
فلســطين في 2011، هذه الشــركة المضطلعة بإنتاج 

وتعبئــة أجــود تمــور المجدول والبرحي في فلســطين 
وتصدرهــم محليــا وإقليميــًا ودوليــًا. يقع مقر الصندوق 

فــي الطــرف الفلســطيني من وادي األردن وقد 
اســتثمرت بــرأس مــال بقيمة 15 مليون دوالر.

الشــركة الفلســطينية للتطوير واالستثمار
توجت ســنة 2017 مســيرة 23 عامًا كرســتها الشــركة 

الفلســطينية للتطويــر واالســتثمار )باديكو( لتنفيذ 
االســتثمارات المؤثرة في فلســطين، وقد عززت باديكو 

التزامهــا بالحــد مــن التكاليف وضــخ الكفاءات المهنية 
وتنفيــذ المبــادرات المولــدة للعائــدات بالرغم من البيئة 

التشــغيلية الصعبة التي اتســمت بعقبات سياســية 
وتدهــورات اقتصاديــة أثــرت بأداء القطاع الخاص. 

وبنهايــة 2017، كانــت األربــاح التشــغيلية لباديكــو قد 
ارتفعــت بنســبة 4 بالمئــة محققــة 34 مليــون دوالر 

بالمقارنــة مــع العــام الســابق. إال أن مدخول الشــركة 
قبــل الضريبــة قــد انخفــض مــن 19.71 مليون دوالر في 

2016 إلــى 6.75 مليــون دوالرن ويعــزى هــذا التراجع 
فــي الغالــب إلجــراءات المرة الواحدة التــي اتخذتها 

شــركة العقــارات التابعــة لباديكــو، بريكــو، وللتكاليف 
المرتفعــة المرتبطــة بعمليــة إعــادة الهيكلــة، ومع ذلك، 
تمكنــت باديكــو مــن توزيــع أربــاح نقدية بنســبة 5 بالمئة 

في 2017.

تعتبر باديكو الشــركة الخاصة القابضة األكبر في الســوق 
الفلســطينية، وتمتلك إجمالي رأس مال مدفوع بقيمة 

250 مليون دوالر وهي مدرجة في ســوق فلســطين 
لألســهم. تعمل الشــركة لتحقيق مهمتها المتمثلة 

بتنمية االقتصاد الفلســطيني وترســيخ أعمدته من خالل 
االســتثمار في أهم قطاعاته ومنها الزراعة والصناعة 

والخدمــات الماليــة والبنية التحتية.

البنك الوطني
لقد كانت 2017 سنة استثنائية باإلنجازات بالنسبة لبنك 

الوطني تجلت بافتتاح البنك لفرع في شرق القدس 
المحتلة، لتسطر بذلك حضورها األول في الضفة 

الفلسطينية منذ 50 عامًا. واختارت لفرعها مبنى معاد 
تأهيله في ضاحية البارد في القدس يعود لما قبل 1967.

تميز عام 2017 بالنسبة للبنك الدولي بمساعي النمو 
والتوسع والرقمنة، واعتبرته سي بي آي فاينانشال 

المصرَف األسرَع نموًا في فلسطين للمرة الثالثة، وقد 
نجح البنك بسرعة هائلة باالرتقاء على سلم التصنيفات 

من المرتبة الثالثة عشر علوًا نحو المرتبة الثالثة ضمن 
أفضل المصارف الفلسطينية من حيث األصول التي 

فاقت حد المليار دوالر في 2017. 

وقد تمخض عن النمو الذي حصده البنك الدولي بأرباٍح 
قبل الضريبة بقيمة 12 مليون دوالر وزيادٍة باألصول 

بنسبة 22 بالمئة بما يزيد عن 1.08 مليار دوالر. وارتفعت 
ودائع العمالء بمعدل 23.3 بالمئة وبلغت قيمتها 80.9 

مليون دوالر، هذا عدى الزيادة الالفتة التي شهدتها 
محفظة التسهيالت االئتمانية بمعدل 26 بالمئة لتصل 

إلى 65.4 مليون دوالر. 

وصل سعر سهم البنك الدولي خالل 2017 إلى أعلى 
مستوياته على اإلطالق بقيمة 1.98 دوالر. وبمجموع 

9,435 مساهمًا، أصبح البنك الدولي يمتلك أكبر قاعدة 
مساهمين من بين المصارف في فلسطين، وللبنك رأس 

مال مدفوع بقيمة 75 مليون دوالر.

استثمر صندوق سراج فلسطين األول في البنك الوطني 
في 2014.

مجموعة واصل
تتضمــن الشــركات التابعــة لمجموعــة واصل كاًل من 

واصل لوجيســتيكس وبال ســيف، وبال تيك، وبال كلين، 
وتختص هذه الشــركات بمجاالت الخدمات اللوجســتية 

واألمنيــة والحلــول المكتبيــة وخدمات التنظيف. 

وفي 2017، حازت واصل لوجيستيكس على عقد 
للتعاون مع بنك فلسطين الذي يعد من أهم المصارف 

الفلسطينية لتقوم بموجبها بتوفير الخدمات اللوجستية. 
وقد زادت عائدات واصل لوجيستيكس بفضل خدمات 

الشحن والبريد اإللكترونية التي اضطلعت بها إثر توقيعها 
لعقد أصبحت بموجبه الوكيل الحصري لتوفير خدمات 

فيدإكس في فلسطين منذ الربع األخير من 2017. 

ونجحت بال ســيف في النهوض بعائداتها بنســبة 12 
بالمئــة فــي 2017 وشــهدت أرباحــًا مجدية هذا العام 

عقب الخســارة التي شــهدتها العام الســابق. وفي 
المقابــل، تراجعــت عائــدات بال تيك بنســبة 21 بالمئة 
بالمقارنة مع العام الفائت. وســتركز هاتان الشــركتان 
علــى تعزيــز مبيعاتهمــا وتنويــع منتجاتهما في 2018. 

اســتثمر صندوق ســراج فلســطين األول في مجموعة 
واصــل الفلســطينية فــي 2011، وهــي تمتلك اليوم نحو 

72 بالمئــة مــن حصص المجموعة.

تخارجات
أنهت سراج تخارجها من شركة زيادة لالستشارات 

الهندسية والمعمارية بعد ما كرسته من جهود لدعم نمو 
الشركة واالرتقاء بها إلى مراحل النضج. وكان صندوق 
سراج فلسطين قد استحوذ على حصة 36 بالمئة في 

هذه الشركة في 2011، مانحًا إياهًا فرصًا لتعزيز السيولة 
ولتصميم واإلشراف على مشاريع بناء ضخمة. وقد بلغ 
معدل العوائد الداخلي التي حصده الصندوق من بيعه 

لحصصه لمالك زيادة األصليين 20 بالمئة.

نظرة مستقبلية
في األعوام األخيرة من مسيرة صندوق سراج فلسطين 

األول، يتوقع الصندوق تنفيذ تخارجين مبكرين في 
2018 متطلعًا لتحقيق معدالت عوائد داخلية واعدة. 

وقد بدأت شركة سراج بجمع التمويل لصندوقها الثاني، 
صندوق سراج فلسطين الثاني، متطلعة إلغالقه مبدئيًا 

في الربع األخير من 2018.

أبرز اإلنجازات
استمر صندوق سراج فلسطين األول بالتركيز 

على تطوير محفظة شركاته والوصول بها إلى 
مراحل النضج، وكثف الجهود أيضًا من أجل 

التأهب لعمليات التخارج ضمن الجداول الزمنية 
المحددة لذلك. وبالنتيجة، يبشر أداء شركات 

محفظة الصندوق بتحقيق إيرادات ونتائج واعدة. 

وبنهايــة عــام 2017، وقعت ســراج على مبادئ 
االســتثمار المســؤول المدعومة من األمم 
المتحــدة لتحتــل بذلــك مكانة متميزة كأول 

شــركة فلســطينية تنضم لهذه المبادرة. مبادئ 
االســتثمار المســؤول هي شــبكة دولية من 

مــدراء أصول ومســتثمرين ومقدمي خدمات 
يشــتركون بالتزامهم بتعزيز ممارســات وإجراءات 
اتخــاذ القــرارات والملكيــة عبر مراعاة االعتبارات 

البيئيــة واالجتماعيــة والمرتبطة بالحوكمة 
المؤسســية. وبانضمامهــا لهــذه المبادرة المهمة، 

تبرهن شــركة ســراج األهمية التي توليها لخدمة 
مجتمعهــا بعملهــا واســتثماراتها إلى جانب 

اهتمامهــا بتحقيق المكاســب المالية.

 صندوق 
سراج فلسطين

الهالل للمشــاريع 
االستثمارية
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 تأسس صندوق FIM-IBC للفرص 
 العقارية من خالل شراكة بين شركة 

 Frontier Investment Management Partner Ltd 
.)”IBC“( وشركة إنفيست بريدج كابيتال )”FIM Partners“(

www.fimpartners.com     |     www.investbridgecapital.com

يقوم الصندوق بتوظيف رؤوس األموال من خالل 
ترتيبات األسهم والديون المهيكلة، في االستثمارات 
العقارية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

)مينا(. ويركز الصندوق بصفة أساسية على فئات 
المنشآت السكنية والتجارية والفندقية والمكاتب، والتي 

تشتمل على ثالثة أنواع من المعامالت وهي: تمويل 
اإلنجاز وتمويل التطوير وتمويل البناء حسب الطلب.

شــركة IBC هي شــركة اســتثمارية تقدم استشارات 
عقاريــة وخدمــات إدارة األصــول للعمالء من أصحاب 

رؤوس األموال والشــركات الخاصة واألفراد في منطقة 
الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا. وتخضع إلدارة الشركة 

أصول بقيمة 529 مليون دوالر في مشــاريع العقارات 
الخاضعة لإلدارة أو مشــاريع تطوير العقارات. 

 FIM وهي إحدى شــركات FIM Partners وتدير شــركة
Group ومقرهــا دبــي، مــا يقــرب من 1.8 مليار دوالر 

أمريكــي مــن خالل صناديق عامة. وركزت الشــركة 
على األســواق الناشــئة والحدودية التي تســتثمر فيها 

بالنيابــة عــن الهبــات الجامعية، وصناديق ســيادية ومدراء 
اســتثمار خارجييــن وصناديق الرواتــب التقاعدية عمن 

أمريكا الشــمالية وأوروبا والشــرق األوسط.

استثمار الهالل للمشاريع: 

تراقب شــركة الهالل للمشــاريع أداء األموال 
المســتثمرة كافة، وتركز على المبادئ االســتراتيجية 

التي يطبقها صندوق FIM-IBC الشــرق األوســط 
وشــمال أفريقيــا للفرص العقارية.

شــريك محدود المسؤولية

نفــذ صندوق FIM-IBC االســتثمارات التالية:

411 
وحدة تضم 97 فيال و310 شــقة

1.18 مليون
 قدم مربعة من صافي المســاحات 

القابلــة للبيع

 676,273
 قــدم مربــع هي المســاحة التي تم بناؤها 

في سانكشــواري فولز 

صندوق الفرص العقارية 
FIM - IBC للشرق األوسط 

وشمال أفريقيا

مجمع فيا الســكني 
اســتثمر صنــدوق FIM-IBC فــي مجمع فيال 

الســكني الرفيع المســتوى والواقع في دبي 
والــذي تتولــى تطويره حاليًا شــركة تطوير 

مرموقــة فــي دبــي. وقــد أنجز بنهاية 2017 ما 
يزيــد عــن 80 بالمئــة من هذا المشــروع، ويعمل 
الصنــدوق جنبــًا إلــى جنب مع المطور ويســتمر 

بمتابعة فريق المشــروع لضمان إنهاء المشــورع 
وتســليمه حســب الجداول الزمنية المحددة له.

مجمــع القرية التراثية الســكني
نفــذ هــذا المشــروع العقاري بالكامل وتم 

تســليمه في 2017 حســب المخطط، وهو 
مبنــى ســكني فــي القريــة الثقافية في دبي 

اســتثمر صندوق FIM-IBC به في 2015. 

التطلعات المستقبلية
حقق صندوق FIM-IBC استثماره في مجمع 
القرية التراثية في دبي بالكامل، ويتوقع إنجاز 

استثمار آخر في منطقة الخليج التجاري في 
دبي بحلول الربع الثاني من 2018. ويتولى 

الصندوق اتخاذ إجراءات العناية الالزمة فيما 
يتعلق بفرص استثمارية مستقبلية أخرى في 
سوق العقارات في دبي. ويستمر الصندوق 

باالستصثمار بحذر مركزًا بقوة على عملية 
ضمان اكتتاب منظمة وشاملة وكذلك على 
إدارة األصول شديدة النشاط. وقد تأتى عن 

التباطؤ الذي شهدته السوق عائدات إيجابية 
ومعدلة في ضوء المخاطر، مما يرسخ من 

قدرة صندوق FIM-IBC على استغالل تخلخل 
رأس المال.

أبرز اإلنجازات
ينظــر صنــدوق FIM-IBC إلى الســوق بنظرة بعيدة 

المــدى، ثــم يختار اســتثماراته بعناية بعد فهم 
تقلبات الســوق قصيرة األجل بشــكل جيد واتخاذ 

اإلجــراءات الوقائية الازمــة. وتمكن الصندوق 
حتــى هــذا التاريخ من تنفيذ ثاثة اســتثمارات 

حقــق اثنيــن منهــا بالكامل، وال يزال يواصل 
الصنــدوق ســعيه لتحقيق نتائــج إيجابية بالرغم 

من حالة الركود التي تســود ســوق العقارات 
وحالة عدم االســتقرار السياســي واالقتصادي 

التــي تشــهدها منطقــة دول مجلس التعاون 
الخليجــي. يســتمر الصندوق فــي التركيز على 

االســتثمار ضمــن نطــاق دولة اإلمارات العربية 
المتحــدة في المقام األول.

 FIM-IBC لــدى صندوق

1.8 مليار دوالر 
كأصــول لدبي العقارية وأســهم عامة
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االستثمارية
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سامينا اليمستون القابضة )سامينا( هي مؤسسة 
أنشئت لتلبية األغراض التمويلية المحددة، وتخضع 

إلدارة سامينا كابيتال، وهي مجموعة استثمارية 
تستثمر في فئات أصول عديدة في شبه القارة 

 الهندية وآسيا والشرق األوسط وشمال أفريقيا. 
وتربو القيمة اإلجمالية ألصول المجموعة على 

مليار دوالر أمريكي، وتتوزع هذه األصول على ثالث 
استراتيجيات استثمارية رئيسية هي األسهم الخاصة 

واالستثمارات المباشرة واالئتمان.

www.samenacapital.com

شــركة ســامينا هي جزء من ائتالف من المســتثمرين الذين يمتلكون 
30.6 % من أســهم شــركة ســيراميك رأس الخيمة، ثالث أكبر مصنع 

للســيراميك في العالم. شــركة ســيراميك رأس الخيمة هي شــركة 
مدرجة في ســوق أبوظبي لألوراق المالية، ولديها منشــآت إنتاج 

فــي اإلمــارات العربيــة المتحدة، والهنــد، وبنغالديش، والصين، وإيران، 
وتبيــع منتجاتهــا إلــى 160 دولــة حول العالم. كما توفر الشــركة 

مجموعــة شــاملة مــن المنتجــات تضم أكثــر من 8,000 تصميم من 
الســيراميك والبورســلين واألدوات الصحية. 

تأسســت ســيراميك رأس الخيمة عام 1991 على يد صاحب الســمو 
الشــيخ ســعود بن صقر القاســمي، عضو المجلس األعلى وحاكم إمارة 

رأس الخيمة؛ وســمو الشــيخ محمد بن ســعود القاســمي، ولي عهد 
إمــارة رأس الخيمة.

استثمار الهالل للمشاريع: 

 تقدم شــركة الهالل للمشــاريع التوجيه االســتراتيجي من 
 خالل عضويتها في المجلس االستشــاري لشــركة ســامينا 

اليمســتون القابضة.

شــريك محدود المسؤولية

ســيراميك رأس الخيمــة هــي رابــع أكبر مصنع للســيراميك في العالم

116 مليون 
ا وي بالط المصنعة سن ر مربع هي مساحة ال مت

5 ماليين 
ا وي تنظيف تصنع سن قطعة من أدوات ال

770 مليون دوالر 
مال السنوي  قيمة دوران رأس ال

22 مصنعًا 
ران نغالديش وإي هند وب في اإلمارات وال

 سامينا اليمستون 
القابضة 
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ازدهــار القيمة فــي الهند وبنغاديش
باعــت ســيراميك رأس الخيمــة 3.4 بالمئة من 

حصصها المســجلة بنســبة 21.7 لســعر الســهم إلى 
ربحيتــه تســيياًل لقيمتهــا. ووظفت المكاســب جزئيًا 
لتمويــل عمليــات االســتحواذ فــي الهند. وفي ضوء 

التغيــرات فــي القيادة المؤسســية التي أجرتها 
الشــركة لفرعها في الهند، زادت مبيعات ســيراميك 
رأس الخيمة واســتثمرت الشــركة في توســيع شــبكة 
التوزيــع الخاصــة بهــا. ومن أبرز النتائــج التي حصدتها 

اســتحواذها على 51 بالمئة من منشــأة تصنيع 
فــي موربــي، غوجارات، حيث بدأت بتقييم مشــروع 

توســعة لهذه المنشأة.

 إعــادة الهيكلــة ودوران األعمال في 
المملكــة العربية الســعودية في أوروبا

تتجســد االســتراتيجية التي تتبعها ســيراميك رأس 
الخيمة في أوروبا والمملكة العربية الســعودية 

باالســتحواذ على الملكية الكلية لمشــاريعها 
المشــتركة للتوزيع المحلي، األمر الذي ســيعزز من 

قبضتها وحضورها في هذه األســواق الرئيســية. 
وفي هذا الســياق، اســتكملت الشركة عملية 

اســتحواذها على راك البريطانية، وراك األلمانية، 
وراك اإليطالية، مما ممكنها من الســيطرة على 
النفقــات اإلضافيــة عبــر التعزيز الداخلي ألعمالها 

فــي أوروبــا. وعلــى وجه الخصوص، ارتفعت مبيعات 
أدوات التنظيف بنســبة 21.9 بالمئة بالمقارنة مع 

العام المنصرم في أوروبا بفضل تنفيذ الشــركة 
لخطة تركز على تطوير منتجات خاصة بهذه الســوق.

وفي المملكة العربية الســعودية، أنجزت ســيراميك 
رأس الخيمــة اســتحواذها علــى 50 بالمئــة من حصص 

شــركة أراك الدولية للتجارة في جدة. ونجحت الشــركة 
أيضــًا فــي الحفــاظ على هوامشــها بالرغم من ضغوطات 

الألســعار الكبيــرة، وتمتعــت بنمــو مبيعاتها بالتجزئة 
وبالجملــة نتيجــة لتركيزهــا على البيع والتســويق.

نمــو راســخ في اإلمــارات العربية المتحدة
حظيت ســيراميك رأس الخيمة في الســوق اإلماراتية 
بنمــو راســخ فــي صناعة البــالط وأدوات التنظيف في 

2017، حيــث زادت مبيعــات البــالط بنســبة 19.6 بالمئة 
بالمقارنــة مــع نتائــج 2016، فــي حين ارتفعت عائدات 

أدوات التنظيــف بنســبة 21.6. وجــاءت هذه النتائج 
اإليجابية في الغالب نتيجة لنيل الشــركة لمشــاريع 

مؤسســية، هــذا باإلضافــة إلــى تطويرها لصاالت عرض 
الموزعين ولتســعة من مخازنها الرئيســية في اإلمارات.

 2.9 مليار 
درهم

عائدات إجمالي ال

 315.5 مليون 
درهم
اح  صافي األرب

حصــدت ســيراميك رأس الخيمــة زيــادة الفتة بإجمالي 
عائداتهــا إذ حققــت 2.9 مليــار درهــم إماراتي، وهي زيادة 

بنســبة 2.2 بالمئة من الســنة الماضية. كما وقد زادت 
عائدات أعمالها الرئيســية بنســبة 7.6 بالمئة من العام 

المنصــرم محققــًة بذلــك 2.6 مليــار درهم إماراتي، وذلك 
نتيجة للنمو القوي الذي شــهدته الشــركة في اإلمارات 

والهنــد وبنجالديــش، وأيضــًا بفضل نمــو أعمال تصنيع 
أدوات المائدة.

وارتفعــت كذلــك الهوامــش الرئيســية، وكان لمبــادرات 
خفــض التكاليــف ومعــدالت العمــالت األجنبيــة دورًا 
إيجابيــًا فــي تعزيــز أربــاح الشــركة. ومــن مجموع هذه 

العوامــل انبثقــت زيــادة فــي صافي األربــاح المبلغ 
عنهــا لعــام 2017 حيــث وصــل إلــى 315.5 مليون 

درهم إماراتي. 

وقد أعلنت ســيراميك رأس الخيمة في مارس 
2018عــن دفــع إيــرادات نقدية بقيمة 0.25 درهم 

إماراتي للحصة مع زيادة في الحصص بنســبة 5 بالمئة.

االرتقاء باالبتكار
لالبتــكار دور محــوري فــي تميــز أعمال ســيراميك 
رأس الخيمــة فهــي رائــدة فــي تســخير االبتكارات 

االســتثنائية عاليــة التقنيــة فــي مجــال اختصاصهــا، 
وتوظــف الشــركة مجموعة واســعة مــن التطورات 

التكنولوجيــة فــي مصانعهــا الحديثــة والمتطــورة، منهــا 
الطباعــة الرقميــة، والبــالط الكبيــر والرفيــع ....وغيرها 

مــن التطــورات كغرانيتيــك وتيكنوســليت وتويــن بريس 
والتلميــع الجــاف و....

نظرة مســتقبلية
تتســم توقعات ســيراميك رأس الخيمة ألعمالها 
المســتقبلية فــي 2018 ومــا بعــد ذلك بتطلعات 

واعــدة إذ تتوقــع تحقيــق النمو وباألخص في 
أعمالهــا فــي بنجالديــش والهند بالرغم من 

العقبات التي قد تواجهها بســبب المنافســة 
الشــديدة وتغير أســعار النفط والغاز والتقلبات 

الجيوسياســية. وتصبو الشــركة إلى التوســع 
فــي الهنــد مــن خالل االســتحواذ على مصنع آخر 
وتعزيــز إمكانياتهــا اإلنتاجيــة الحاليــة هناك لتصل 

إلــى ســبعة مالييــن متــر مربع من البالط في 
العــام الواحــد. وتتوقع ســيراميك رأس الخيمة أن 

تشــهد نموُا في أســواقها الرئيســية، في اإلمارات 
والســعودية على وجه التحديد. 

أبرز اإلنجازات التشــغيلية
اســتمرت ســيراميك رأس الخيمة بتنفيذ مبادراتها 

الراميــة لخلــق القيمة والتــي تصبو من خالها 
إلــى تقديــم الفائدة والقيم للمســاهمين عبر 

زيــادة الكفــاءات في أعمالها وال ســيما من خال 
عمليات االســتحواذ واالندماج. 

ومع مرور عام 2017، واصلت ســيراميك رأس 
الخيمــة تركيزهــا على األســواق التــي تتمتع فيها 

بهوامــش مرتفعــة وحصة ســوق قوية، تماما 
كما في أســواق اإلمــارات والهند وبنغاديش. 

واســتمرت كذلك بالتركيز على أعمالها الرئيســية، 
مثــل بورســاالن وكلــودي رأس الخيمة. وارتفعت 
فــي2017 عائــدات الشــركة بصورة ملحوظة في 

اإلمــارات مــا كان لــه دور كبير في زيادة األداء 
الســنوي الكلي للشركة. 

ومــن جهــة أخرى، واصلت ســيراميك رأس الخيمة 
تخارجاتهــا مــن أعمالها الفرعيــة، وبالتحديد من 
شــركتين فرعيتين هما راك ويرهاوس ليســينغ 

وإليكتــرو راك. وقــد تســبب هذان التخارجان 
بخفض العائدات التي اكتســبتها الشــركة من 
أعمالهــا غيــر الرئيســية لتصل إلى 8.5 بالمئة، 

وهي أقل معدل شــهدته الشــركة على اإلطاق، 
علمــًا بــأن عائدات أعمالها غير الرئيســية كانت 

تشــكل نحــو 15 بالمئة مــن إجمالي عائداتها 
عندمــا بــدأت ســيراميك رأس الخيمة بمبادرات 

خلــق القيمة في 2014.

اإلمارات 
السعودية  الهند بنجالديش

األســــواق الرئيـسـيــة
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الهالل للمشاريع الناشئة هو قسم رأس المال 
االستثماري المؤسسي لشركة الهالل للمشاريع، 

أسسته الشركة في 2017 للتركيز على تنفيذ 
االستثمارات االستراتيجية في المشاريع الناشئة بمجال 

التكنولوجيا في مراحلها المبكرة والمتقدمة، وأيضًا في 
مجموعة مختارة من صناديق رأس المال االستثماري 

على المستويين اإلقليمي والعالمي.

يهدف هذا القسم إلى تنفيذ استثمارات بقيمة 150 
مليون دوالر بحلول 2020 في المشاريع والشركات 

التكنولوجية الناشئة ذات األساس الراسخ عبر منطقة 
الشرق األوسط وشمل أفريقيا وفي جميع أنحاء العالم.

الهالل للمشـاريع 
النــاشئــة

نوفر رأس المال لدعم الشــركات 
ذات األهمية االســتراتيجية 
 لمحفظتنــا الحاليــة ونتحلى 

بالصبــر والمرونــة في توجهنا 
واستثماراتنا

اســتطالع االبتــكارات التكنولوجية 
ومنهجيــات العمل الجديدة

 التعاون مع 
رواد االبتكار

تحقيــق عائدات مالية 
استثنائية

التكنولوجيــا الطبية
األجهزة الطبية

التكنولوجيــا الحيوية
خدمــات الرعاية الصحية

 تكنولوجيا إدارة 
التوريد سلسلة 

التوزيع 
النقــل بالشــاحنات وخدمــات الميل األخير 

التخزين
التكنولوجيــا المرتبطــة بهذه المجاالت

التكنولوجيــا الجديدة
الذكاء االصطناعي

التعلم اآللي
إنترنت األشياء

البيانــات الضخمة

التكنولوجيــا المالية
بلوكتشين

العمــالت الرقمية
الدفع

 التكنولوجيا االســتهاكية 
المتخصصــة الجديدة

الواقــع المعزز/الواقع االفتراضي
األجهزة والمعدات

اإلعالم

المشــاريع/البرمجيات كخدمة
األمن اإللكتروني

البرمجيات
البنيــة التحتية

مجاالت التركيزخلق القيمة
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ColubrisMX
المجال: التكنولوجيا الطبية

البلــد: الواليــات المتحدة األمريكية
colubrismx.com

جيــل جديــد مــن الروبوتــات الجراحية الدقيقة 
التــي تســاعد فــي عالج حــاالت مرضية مثل 

تشــوهات األجنة
ColubrisMX Inc هي شــركة تتخذ من الواليات 

المتحــدة األمريكيــة مقــرًا لها تختــص باألجهزة الطبية 
وتصميــم وتطويــر الجيــل الجديد مــن الروبوتات الجراحية 

الدقيقــة المبتكــرة التــي تحد مــن التدخل الجراحي 
والتــي تتمكــن مــن إجراء عمليات فــي المناطق الدقيقة 

والحرجــة فــي الجســم التــي يصعب الوصول إليها 
بواســطة التكنولوجيــا الطبيــة المتاحــة للمجال الطبي 

فــي الوقت الحالي. 

ومــن شــأن هــذه الروبوتات الجراحيــة الدقيقة التي هي 
ثمــرة جهــود مختبــر روبوتات الجراحــة الدقيقة التابعة 
لكليــة الطــب فــي جامعة تكســاس، أن تعالج الحاالت 
المهــددة للحياة كتشــوهات األجنــة والخلل الدماغي، 

وذلــك مــن خالل اإلجــراءات الجراحية الدقيقة. 

وفي 2017، قادت الهالل للمشــاريع جولة اســتثمار 
أولي في شــركة ColubrisMX Inc ســتتكفل بتمويل 

عمليــات تصنيــع النمــاذج األوليــة لهذا الجهاز الذي 
هــو قيــد التطويــر. وسيســاهم التمويل أيضًا في إجراء 
التجــارب علــى الحيوانات والدراســات اإلكلينيكية خارج 

الواليات المتحدة. 

وتشــارك الهالل للمشــاريع في عضوية مجلس 
 ColubrisMX Inc باعتبارها مســتثمرًا رئيســيًا 

في الشركة.

XCath
المجال: التكنولوجيا الطبية

البلد: الواليات المتحدة األمريكية

 جهــاز قســطرة دقيق يعالج 
 حــاالت مثل الســكتات الدماغية

XCath شــركة مقرهــا فــي الواليــات المتحدة األمريكية 
تختــص فــي مجــال التكنولوجيــا الطبية وتعمل على 

تطويــر الجيــل القــادم من أجهزة قســطرة روبوتية 
دقيقــة قابلــة للتوجيــه لمعالجة حاالت مثل الســكتات 

الدماغيــة، وتتميــز هــذه األجهزة المبتكــرة بقدرتها على 
الحــد بصــورة كبيــرة من التدخالت الجراحيــة وفعاليتها 

الشــديدة بالمقارنة مع أجهزة القســطرة التقليدية. وقد 
ُطــورت هــذه التكنولجيــا فــي مختبر روبوتات الجراحة 
الدقيقــة التابعــة لكليــة الطب في جامعة تكســاس. 

ومن المتوقع أن تســاعد أجهزة القســطرة الدقيقة 
هــذه علــى عــالج المرضى عن بعــد، وخاصة أولئك الذين 

يعيشــون فــي مناطــق قد ال تتوفــر فيها العمليات 
الجراحيــة المتخصصة بســهولة.

وتمتلــك هــذه األجهــزة الطبية المتطورة واالســتثنائية 
التــي يتــم تطويرهــا مقومــات نجاح هائلــة لما تتمتع 

بــه مــن مرونــة كبيرة وقدرة علــى الحد من التدخالت 
الجراحيــة بالمقارنــة مــع التكنولوجيــا الطبية المتوفرة 

حاليًا على مســتوى العالم. 

وقد قادت الهالل للمشــاريع جولة اســتثمار أولي في 
شــركة XCath فــي 2017 بهــدف تمويــل أعمال تصنيع 

النمــاذح األوليــة التي ما تــزال قيد التطوير. 

وتشارك الهالل للمشاريع في عضوية مجلس 
ColubrisMX Inc باعتبارها مستثمرًا رئيسيًا في الشركة.

فريش تو هوم
المجال: التجارة اإللكترونية، تكنولوجيا األغذية

البلد: الهند
 freshtohome.com

 توصيــل 7 أطنان 
 مــن المأكوالت البحرية 
واللحــوم الطازجة يوميًا

فريش تو هوم هي شركة تجارة إلكترونية تختص ببيع 
األسماك واللحوم والدواجن الطازجة الخالية من المواد 

الكيماوية. وتوصل الشركة خدماتها ومنتجاتها لعتبات 
المنازل في المدن الهندية، كما أنها تستطلع فرص 

التوسع في الشرق األوسط وعلى المستوى الدولي.

توظــف الشــركة تطبيــق مالئمــة ألجهزة األندرويد تقوم 
عبــره ببيــع العــروض لمجتمعــات الصيادين على خط 

الســاحل الهنــدي عبــر مزاد يومــي، ومن ثم تبيع هذه 
المنصــة المنتجــات المعروضــة للعروض األوفر بصورة 
تلقائيــة. تعمــل فريــش تو هوم على توصيل األســماك 

الطازجــة للعميــل مــن بعد تنظيفهــا ومعالجتها. 
وبالنســبة للدواجن واللحوم، فتتعامل الشــركة مع 

مجموعــة مختــارة من المزارع. 

تتيــح هــذه الشــركة بمنصتهــا التكنولوجية التخلص من 
وســاطة سلســلة التوريد لســوق التجزئة التقليدية 

للحوم واألطعمة البحرية، ســامحة للمســتهلك 
بالحصــول علــى المنتجــات البحريــة واللحوم الطازجة 

عالية الجودة من المصدر مباشــرًة. وتخطط الشــركة 
البتــكار نظــام مماثــل لبيع الفاكهــة والخضراوات الطازجة 

علــى النحو ذاته. 

وفي 2017، قادت شــركة الهالل للمشــاريع جولة 
تمويــل أوليــة لصالــح شــركة فريش تو هوم، وهي 

تشــارك في الوقت الحالي في عضوية مجلس الشــركة.

فيكاريوس
المجال: الذكاء االصطناعي

البلد: الواليات المتحدة األمريكية
vicarious.com

 تطوير الــذكاء االصطناعي 
 العــام للروبوتات

تختص شركة فيكاريوس بتطوير برمجيات الذكاء 
االصطناعي التي “تستطيع التفكير والتعلم كالبشر” 

باالعتماد على المبادئ الحسابية المرتبطة بالعقل 
البشري والتي ُتعرف بالشبكة القشرية التكرارية. يقع مقر 
هذه الشركة الناشئة في كاليفورنيا وتوظف في عملها 
العلوم العصبية الحسابية التي تمكنها من إعداد نماذج 
تعلم تكنولوجية أفضل من شأنها أن تساعد الروبوتات 

في التجاوب بسرعة مع نطاق واسع من المهام. 

تركــز فيكاريــوس علــى القشــرة الجديدة التي تهتم 
بوظائف الرؤية والســمع عند اإلنســان، وتتوقع 

الشــركة أن تطبــق التكنولوجيــا التــي تبتكرها على 
الروبوتــات المســتخدمة فــي كل كافــة المجاالت على 
المــدى البعيــد، فــي التصنيــع والزراعة وإعداد الطعام 
والخدمــات اللوجســتية وغيرهــا الكثير من المجاالت. 

 CBinsights.com ُصنفــت فيكاريــوس مــن ضمن الئحة
2018 ألكثــر 100 شــركة خاصــة واعــدة تعمل في مجال 

الــذكاء االصطناعــي فــي العالم. وفي 2015، منح 
المنتــدى االقتصــادي العالمي شــركة فيكاريوس لقب 

رائد تكنولوجي.

كيتوبي
المجال: تكنولوجيا األغذية

البلد: اإلمارات العربية المتحدة
kitopi.com

 منصــة إلعــداد الطعام وتوصيله 
 بالنيابــة عــن المطاعم

توفــر شــركة كيتوبــي التــي يقــع مقرها في دبي 
شــبكة مــن المطابــخ التــي تعد الوجبــات وتوصلها 

للمســتخدمين بالنيابــة عــن المطاعــم، األمــر الذي يعزز 
مــن فعاليــة اقتصــاد وخدمــات توفير الطعام حســب 

الطلــب. وتأتــي كلمــة كيتوبــي من دمــج الكلمات الثالث 
المكونــة لعبــارة “ابتــكارات أعمــال المطبــخ” على النحو 
 التالــي: kitchen أي مطبــخ، operations أي أعمــال، 

وinnovations أي ابتــكارات. 

وبفضــل نموذجــه الفريــد، يتيح كيتوبــي البنية التحتية 
والتكنولوجيــا التــي تمكــن المطاعــم ومقدمي خدمات 
الطعــام مــن افتتــاح فروع تعمل علــى التوصيل حصرًا، 
ممــا يقلــل مــن التكاليف الــرأس مالية وعنصر الوقت. 
تســتقبل الشــركة الطلبات عن طريق اإلنترنت ومركز 

االتصــاالت وخدمــة العمالء، أو مــن تطبيقات أخرى 
كطــرف ثالــث، ومــن ثم تقوم بإعداد الوجبات حســب 

الطلــب لــدى البنيــة التحتيــة لشــبكة المطاعم من الفئة 
التجاريــة التابعــة لهــا، وتوصلها فــي نهاية المطاف 

للعمــالء. وبهــذه المنهجيــة تصبــح المطاعم أكثر 
قــدرة علــى التركيــز على إدارة فروعها الرئيســية وعلى 

التســويق وابتــكار المنتجــات والخدمات المتميزة. 

ومــن ضمــن المطاعــم التي تدعمهــا خدمات كيتوبي 
طاووق نيشــن، وريدي، ورايت بايت، وباســتيل كيكس، 

ويومــي، وجاكــس باليس، وبن فاير. 

وفــي 2018، قــادت الهالل للمشــاريع جولة تمويل 
أولــي فــي كيتوبــي وهي اآلن تشــارك في عضوية 

مجلس الشركة.

ترانس كورب
المجال: الخدمات اللوجستية

البلد: اإلمارات العربية المتحدة
transcorp-intl.com

 تســهيل خدمات الميل 
 األخير اللوجيســتية

ترانــس كــورب إنترناشــونال )ترانس كورب( هي إحدى 
أكثر الشــركات اللوجســتية لخدمات توصيل الميل األخير 
فعاليــة فــي اإلمــارات العربية المتحــدة، تعمل على توفر 

حلــول التخزيــن والنقــل وتوزيع المنتجــات لعمالئها من 
القطاع المؤسســي. 

وبمنصة إدارة الطلبات الخاصة، تشــغل هذه الشــركة 
وتســهل ســير كافة الطلبات والعمليات، موفرة 

لعمالئهــا إمكانيــة تعقــب طلباتهم بصــورة حية والتحقق 
مــن وقت وصــول الطلبات المقدر.

تتركــز خدمــات ترانــس كورب فــي الوقت الحالي على 
مجال األغذية والمشــروبات وهي تســتطلع فرص 

توســيع نطاق خدماتها ليشــمل مجاالت اســتهالكية 
أخــرى مثــل األدويــة والمنتجــات التجميلية. كما وتطمح 

لتوســيع مدى انتشــارها في منطقة الشــرق األوســط 
ليشــمل المملكة العربية الســعودية والعراق ومصر 

وغيرهــا من المدن. 

تشــارك الهــالل للمشــاريع فــي عضويــة مجلس ترانس 
 كــورب إثــر اســتثمارها واســتحواذها على حصة 

مؤثــرة فيها.

الهالل للمشــاريع 
الناشئة
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تارا
المجال: الذكاء االصطناعي

البلد: الواليات المتحدة األمريكية
Tara.ai

تســخير الذكاء االصطناعي إلدارة المشــاريع 
التكنولوجيــة وتســريع بنــاء البرمجيات

تارا هي شركة تختص ببناء المنتجات الذكية وإدارة عملية 
بناء البرمجيات من أولى مراحلها وحتى آخرها، ُتمّكن 

المستخدمين من توظيف خدمات مطوري البرمجيات 
حسب الطلب وتحديد نطاق مشاريعهم وإعداد قوائم 

بالمهام المرتبطة بها، كل ذلك عبر منصة واحدة. 

تســعى هذه الشــركة إلى ســد فجوة االبتكار بنظام 
تنبئــي إلدارة المنتجــات يقــوم علــى الذكاء االصطناعي 

وماليين المشــاريع عبر الشــبكة. وتســاهم تارا كذلك 
فــي تحديــد المــوارد من خالل تســهيل الوصول إلى 
الموارد الهندســية التي يتم فرزها مســبقًا حســب 

الطلــب وتــدار بواســطة منصتها الذكية. 

تجمــع تــارا مــا بيــن الموهبة البشــرية والتقنية اآللية من 
أجــل توفيــر عنصــَرْي الوقت والمال على مســتخدميها، 

وبخدماتهــا التــي تحــد من تأخــر المنتجات وتوفر الموارد 
المناســبة والالزمــة، تمكــن المنظمــات الكبيرة والصغيرة 

مــن االرتقــاء بجهودهــا نحو آفاق االبتكار الواســعة 
بســرعة أكبر وفعالية أعلى.

ومــن الجهــات التــي اســتعانت بخبرات تارا في بناء 
التكنولوجيــا الخاصــة بهم أورنج ســيليكون فالي، 

ت  وسيســكو، وجي إس في البز، وبيزنس مجلس. اشــتقَّ
تــارا اســمها مــن العبارة اإلنجليزيــة المقابلة لعبارة 

“اســتقطاب المواهــب وتوظيف األتمتة”.

أنومالي
المجال: األمن التكنولوجي

البلد: الواليات المتحدة األمريكية
anomali.com

 حلول األمــن التكنولوجي 
للمنظمــات بجميــع أحجامها

توفر أنومالي منصة تســاعد على الكشــف المبكر 
وتحديــد التهديــدات اإللكترونيــة التي قد تواجهها 

شبكات الشركات. 

تعمــل منصــة أنومالــي ثريت ســرتيم على جمع بيانات 
الــذكاء األمنــي التكنولوجي ودمجهــا والبحث فيها 

بطريقــة عاليــة التقنيــة، وذلك بدمج ما توظفه الشــركات 
مــن أدوات أمنية داخلية. 

وتوفــر الشــركة أيضــًا باقــة متكاملة من حلول الذكاء 
االصطناعــي لمواجهــة التحديــات التكنولوجية 

للمنظمــات أيــًا كان حجمها. 

وتخطط أنومالي التي كانت تعرف في الســابق باســم 
ثريت ســتريم للتوســع دوليًا وباألخص في أوروبا 

والشــرق األوسط وآســيا والمحيط الهادئ. 

أسســت الشــركة في 2013 ويعمل لديها اآلن نحو 
200 موظفــًا لخدمــة 300 شــركة كبيــرة من ضمنها 

نســبة كبيرة من الشــركات المدرجة في قائمة 100 
فورتشــن. وتضم قائمة عمالئها خطوط أالســكا الجوية، 

وبنك أوف إنجالند، وســيتي جروب.

بريناف
المجال: طائرات بال طيار

البلد: الواليات المتحدة األمريكية
prenav.com

 نظــام مالحة دقيق 
للطائــرات بال طيار

بريناف هي شــركة ناشــئة يقع مقرها في كاليفورنيا 
وتختــص بتطويــر أنظمــة الطائرات بــال طيار المخصصة 

للقطــاع التجــاري والقــادرة علــى المالحة اآللية ألغراض 
التقصــي والمراقبــة بصــورة تماثل في دقتها الشــديدة 
أبــراج الخاليــا وغيرهــا من الهياكل العامودية. ويســاهم 

عمــل هــذه الطائــرات في تســهيل عملية التقاط صور 
مفصلــة ُتســَتنبط منهــا تصــورات دقيقة ثالثية األبعاد. 

تأسســت شــركة بريناف في أكتوبر 2013 بهدف تســهيل 
عمليــة الطيــران الحــر فــي البيئات المعقدة. وقد نجحت 

الشــركة منذ انطالقها بتشــكيل أحد أفضل الفرق 
المختصــة بمجــال الروبوتــات في العالم، يكتنف خبراء في 

الرؤية الحاســوبية والهندســة الميكانيكية ومهندسي 
الطيــران وخبــراء فــي األنطمة المضمنة والبرمجيات. 

وبالرغم من قصر مســيرتها إال أن الشــركة قد تمكنت 
مــن توصيــل تكنولوجيتهــا إلى مواقع صناعية صخمة، 

واســتطاعت أيضًا مراقبة تربينات هوائية، وتنفيذ عروض 
ضوئية ترفيهية وتصوير فيديوهات موســيقية وســافرت 

عبــر العالم لخدمة عمالئها. 

واســع هو نطاق التحديات الروبوتية التي تســتطيع 
برينــاف حلهــا، منهــا تحديد المواقــع والمواد والتخطيط 

والرؤيــة الحاســوبية والتــي تصــب جميعها في هدف 
تطويــر أنظمــة مســتقلة جاهزة للعمــل والتنفيذ على 

أرض الواقع.

ديدي تشوكسينغ*
المجال: تشارك النقل

البلد: الصين
didiglobal.com

 7.43 مليار
رحلــة أنجزتهــا ديدي في 2017

ديــدي تشوكســينغ هــي منصــة طلب خدمات النقل 
عبــر الهاتــف المتحــرك الرائــدة التي توفــر باقة متكاملة 
مــن خيــارات النقــل خالل تطبيقهــا المكرس لخدمة أكثر 
مــن 550 مليــون مســتخدم، وتتنــوع مجموعة خدماتها 

لتضم ســيارات األجرة والنقل الســريع والنقل العالي 
المســتوى والفاخــر، وطلب النقــل المفاجئ، والحافالت 
الكبيــرة والصغيــرة والقيــادة المخصصــة وخدمات النقل 

للشــركات، والدراجــات وتوصيــل الطعام. وبرحالت يومية 
تصــل إلــى 30 مليــون باإلجمــال، توفر منصة ديدي 

مدخــواًل لمــا يزيد عن 21 مليون ســائق. 

اســتحوذت شــركة ديدي على أوبر الصينية في 
أغســطس 2016 وقد أخذت تنطلق نحو األســواق 

العالميــة كالبرازيل وأســتراليا. 

توظــف ديــدي إمكانياتهــا الفــذة القائمة على الذكاء 
االصطناعــي المعتمــد علــى البيانــات من أجل النهوض 

بمجال النقل بســيارات األجرة والحافالت. وتســاعد 
الشــركة المــدن فــي تطوير حلــول النقل الذكية.

*كان االســتثمار األول لهيدوصوفيــا مينــا فــي أوبــر الصين، شــركة تابعة ألوبر 
تيكنولوجيــز إنــك، أطلقــت فــي 2014 ووصلــت خدماتهــا بنهاية 2015 إلى 22 
مدينــة صينيــة. وفــي 2016، أدمجــت أوبــر الصين في ديدي تشوكســينغ التي 

تعــد أكبــر شــركة لطلــب خدمــات النقل في العالــم، وبالتالي، تحولت حصة 
هيدوصوفيــا مينــا فــي أوبــر الصيــن إلى حصص مفضلة فــي جولة التمويل 

الثانيــة مــن الفئــة بي في ديدي تشوكســينغ.

بينتيريست
المجال: اإلعالم، التكنولوجيا

البلد: الواليات المتحدة األمريكية
www.pinterest.com

 أكثــر من 200 مليون
مســتخدم فعال شهريًا

بينتيريســت هي محرك بحث استكشــافي مرئي يقدم 
لمســتخدميه مصادر إلهام متنوعة، بدأ مشــواره في 
2010 ليكون أداة تســاعد المســتخدمين على تجميع 

األفــكار والصــور المتعلقــة بمجاالت اهتمامهم، إال 
أنه أدرك مؤخرًا أن الســعادة الحقيقية هي باســتلهام 

األفــكار من ما يشــاركه اآلخريــن وبإثراء االهتمامات 
الشــخصية باهتمامــات اآلخرين أيضًا. 

تســتقبل المنصــة اليــوم مــا يزيــد عن 200 مليون فرد 
شــهريًا للتبحر في محتواها واســتيحاء األفكار من أكثر 

مــن 100 مليــار فكــرة وفكــرة تقدمها المنصة. 

يقع مقر الشــركة في ســان فرانسيســكو ويعمل لديها 
مــا يزيــد عــن 1,300 موظفــًا من حــول العالم بما فيها 

فــي أتالنتــا وشــيكاغو وديترويت ولــوس أنجيلوس ونيو 
يــورك وبورتالنــد وســياتل وبرليــن ودبلين ولندن وباريس 

وســاو باولو وطوكيو.

الهالل للمشــاريع 
الناشئة
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المحفظة

صناديق رؤوس األموال االســتثمارية للشــركات

رايزينغ تايد فينشرز
rtf.vc

رازينغ تايد فينشــرز هي شــركة رأس مال اســتثماري 
مقرها في ســيليكون فالي ويمتد انتشــارها عبر 

الواليــات المتحــدة األمريكية وكندا وأوروبا والشــرق 
األوســط وشــمال أفريقيا. تســتثمر الشــركة في الشركات 

الناشــئة فــي مراحلهــا األولى والتــي تختص بمجاالت 
البرمجيــات والتقنيــة الحيوية.

وباعتبارها شــركة تقوم على الشــراكات الجامعية 
وتتمتــع ببــاع طويلــة من الخبرة في شــتى المجاالت، 
تســعى الشــركة إلى التعاون مع الشــركات الملتزمة 

برؤيــة تقــوم علــى دافــع للتغيير، تلك التــي تعمل لتخطي 
الحواجز وتأســيس األســواق الجديدة، وباألخص تلك 

التــي توظــف االبتــكارات التكنولجية فــي مجاالت تحليل 
البيانــات الكبيــرة والتصميــم المدعم بأنظمة الحاســوب، 

والحساســات البصريــة، وتطبيقــات الهواتف المتحركة 
في األســواق المتخصصة والشــبكات التي تضم 

المجتمعــات المتداخلــة والخدمــات التي تقدم لها. 

ال تخصص الشــركة في اســتثمارها مراحل نمو معينة 
بــل تركــز على األفــراد وااللتزامات والنتائج. وهي 

ملتزمــة بخلــق القيمــة االجتماعيــة والمالية، وتكرس 
الجهود الحثيثة لرســم معالم مســتقبل مشــرق وواعد 

لإلنسانية. 

يزيــد مجمــوع الشــركات التي تضمهــا محفظة رايزينغ 
تايد فينتشــرز عن 70 شــركة تتداخل اختصاصاتها ما بين 

العلــوم والتكنولوجيــا والتــي تتمتــع بمقومات هائلة 
تمكنهــا مــن النهــوض بمســتوى حياة الناس بصورة 

إيجابية. ومن أبرز هذه الشــركات موليكيوالر أســيمبليز 
وإيفونيتيكس.

بي أو في كابيتال
bovcapital.com

بــي أو فــي كابيتــال هــي شــركة تختــص برأس المال 
االســتثماري المؤسســي، لهــا مقريــن فــي ســريالنكا 

وســينغافورا، تنبــع مــن هدف مســاعدة الشــركات 
الناشــئة الســريالنكية فــي اغتنــام الفــرص اإلقليميــة 

والعالميــة. تســتهدف الشــركة فــي اســتثماراتها 
وتعاونهــا الشــركات الناشــئة فــي أولــى مراحلهــا في 
شــتى المجــاالت، ويتــراوح كل مــن االســتثمارات ما 

بيــن 200,000 دوالر أمريكــي ووصــواًل إلــى ثالثة 
مالييــن دوالر أمريكــي. 

تضم محفظة بي أو في كابيتال شــركات ناشــئة تعمل 
فــي مختلــف مجاالت الذكاء االصطناعي والمشــاريع، 

وإنترنــت األشــياء، والتجــارة اإللكترونية والخدمات 
اللوجســتية واإلعالم والســياحة. ومن بين هذه 

 ،linearsquared.com و ،tripvillas.com الشــركات
 ،zigzag.clk و ،takas.lk 99، وstreet.com و 

 ،simplexdelivery.com و ،omak.com و 
 .ncinga.com و ،roar.media و

وفــي مطلــع 2018، اســتضافت الهالل للمشــاريع 
ممثليــن مــن بــي أو فــي كابيتال وخمســة من الشــركات 

الناشــئة التــي تســتثمر بــي أو فــي بهــا، وذلك في 
ورشــة عمــل أقامتهــا الهالل للمشــاريع فــي مقرها 
الرئيســي فــي الشــارقة اســتمرت لثالثــة أيام عقب 

اســتثمارها األول فــي الصنــدوق. وهدفــت هذه 
الورشــة المكثفــة إلــى التعــرف على مؤسســي 

الشــركات الناشــئة وفهــم طبيعــة عمــل هذه الشــركات 
واســتطالع فــرص التعــاون معهــا لتنفيذ مشــاريعها 

في الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا.

ومضة كابيتال
wamdacapital.com

تأسســت شــركة ومضة كابيتال عام 2014 كجزء من 
مجموعــة برامــج وشــبكات تكرس رؤوس األموال 
االســتثمارية للمشــاريع الناشــئة المختصة بمجال 

التكنولوجيا في مختلف أنحاء منطقة الشــرق األوســط 
وشــمال أفريقيا. يعتبر أول صندوق تطلقه شــركة 

ومضــة كابيتــال، وهــو ومضــة كابيتال 1، صندوق رأس 
مــال اســتثماري بقيمــة 70 مليــون دوالر أمريكي، تركز 

اســتثماراته على شــركات التكنولوجيا في المرحلة 
المبكــرة ومرحلــة النمــو التي تســتند إلــى نماذج عملية 

قابلــة للتوســع، وتتميــز بكفــاءة رأس المال، وتعمل في 
منطقة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا بما فيها تركيا. 

يركــز الصنــدوق علــى اســتحواذ حصص األقلية في 
الشــركات، وتقديم دعم اســتراتيجي مســتمر ومتعمق، 
ومســاعدتها على الوصول إلى األســواق المربحة في 

منطقــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي من خالل برامج 
شــراكة فريدة، كما يقدم خبرات متخصصة وشــاملة 
فــي مجــاالت رئيســية مثل تمكيــن التجارة اإللكترونية 
والمحتــوى الرقمــي والتكنولوجيــا المالية والعروض 

اإللكترونية ألعمال الشــركات.
يعمــل صنــدوق ومضــة كابيتال 1 باالشــتراك مع منصة 

ومضــة، وهــي منصــة مكرســة لتمكين نظام بيئي 
مكتٍف ذاتيًا، يحتوي برامج وشــبكات تهدف إلى تســريع 

األنظمــة البيئيــة لريــادة األعمال في منطقة الشــرق 
األوســط وشمال أفريقيا. 

وتضــم محفظــة اســتثمارات الصندوق أرابيا ويذر، 
وكريــم، وكارمــا، وموقع يــال كومبير، وموقع ممز 

وورلد، وموقع مودانيســا، وعقار ماب، وبيت أوســيس، 
وكراود أنااليزر، وســتيب جروب، وغيرها. 

تعد الهالل للمشــاريع شــريكًا محدود المســؤولية في 
صنــدوق ومضــة كابيتــال األول حيــث تراقب المحفظة 

االســتثمارية للشــركة وتقدم لها التوجيه االســتراتيجي 
من خالل العضوية في المجلس االستشــاري للشــركاء 
محــدودي المســؤولية لصنــدوق ومضة كابيتال األول.

الهالل للمشــاريع 
الناشئة

هيدوصوفيا الشرق األوسط وشمال أفريقيا

هيدوصوفيا الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا هي 
منصة اســتثمار مشــترك تم إطالقها عام 2015، 

لتوفيــر فــرص لمجموعة مختارة من الشــركات 
العائلية والمؤسســات االســتثمارية واألفراد ذوي 

الثروات الكبيرة في منطقة الشــرق األوســط وشــمال 
أفريقيــا، بغــرض االســتثمار في جــوالت التمويل األكثر 
التنافســية والمغلقــة فــي أفضل شــركات التكنولوجيا 

على مســتوى العالم.

تســتهدف المنصة الشــركات التي تتمتع بســجالت 
قويــة، والتــي تــم حد مخاطر االســتثمار فيها، وذلك 
مــن خــالل جــوالت تمويل متعــددة تدعمها صناديق 
رأس المــال االســتثماري المرموقــة، وتلتزم بمعايير 

تقييــم واضحــة ورؤيــة جيدة بخصوص حاالت الســيولة 
المحتملة. وتعد هيدوصوفيا الشــرق األوســط وشــمال 

أفريقيــا أيضــًا قنــاة ربــط قوية بين النظــم التكنولوجية 
المتقدمــة مثــل التي تخص وادي الســيلكون، 

واالبتكارات في منطقة الشــرق األوســط وشــمال 
أفريقيــا، وذلــك بالربــط بين الشــركات العالمية الرائدة 

فــي مجــال التكنولوجيا وتبنــي االبتكار المعرفي.

تصبو هيدوصوفيا الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا 
إلــى اغتنــام الفرص الواعــدة ذات مقومات النجاح 

الهائلــة التــي تمتلكها والتي تنســجم مع اســتراتيجية 
الرئيســية، وتعتــزم تقديــم هــذه الفرص التي تتنوع 

مجاالتهــا مــن التجــارة اإللكترونية واإلعالم الرقمي 
والتكنولجيــا الماليــة، إلــى خدمات الســفر اإللكترونية 

والتواصل االجتماعي والرســائل النصية، للمســتثمرين 
الشــركاء في األعوام القادمة. 

تعد الهالل للمشــاريع شــريكًا عامًا في هيدوصوفيا 
الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا وشريكًا محدودًا في 

منصة االســتثمارات المشتركة.

أيكونك كابينال
iconiqcapital.com

أيكونيك كابيتال هي شــركة اســتثمار خاصة مقرها في 
الواليــات المتحــدة األمريكيــة، تقــدم خدماتها لنخبة من 

أكثــر العائــالت والمنظمــات في العالــم نفوذًا وتأثيرًا، من 
أبرزها ســيليكون فالي. 

تضطلع الشــركة بإدارة االســتثمارت المباشــرة بالتركيز 
على أســهم النمو التكنولوجي ورأس المال االســتثماري 

للشــركات، واســتحواذ حصص األغلبية في األســواق 
المتوســطة، والعقارات. وتوفر أيضًا للشــركات التي 

تســتثمر بها نظاَم دعم فريدًا لفترة ما بعد االســتثمار 
عبــر شــبكتها عالية التأثير. 

وتنتشــر اســتثمارات الشــركة في ســان فرانسيسكو ونيو 
يورك وبالو ألتو وســينغافورة. 

ومن الشــركات التي اســتثمرت أيكونيك كابيتال بها 
هــي أوبــر، وفليبــكارت، وذا أونيســت كومباني، وأبتوس، 
وداتــادوغ، وهــاوز. وتحفــل محفظتها بما يزيد عن عشــر 

شــركات أحاديــة القــرن تقــدر قيمتها بمــا يزيد عن مليار 
دوالر أمريكــي، األمــر الــذي يؤمــن أليكونيكيو كابيتال 

مرتبــة عاليــة ضمــن النخبة من المســتثمرين. وقد 
أفصحــت الشــركة إلــى اآلن عــن تخارجهــا من في آي في 

البز وكوبا ســوفتوير. 

تعتبر الشــركة نفســها مستشــارًا موثوقُا وشــريكًا فكريًا 
يعول عليه، إذ تســعى في عملها إلى تيســير تأســيس 

العالقــات االســتراتيجية المؤثــرة المرتبطة بفرص 
االســتثمار والحوكمــة العائليــة والتأثير العالمي.
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 الهالل للمشاريع االبتكارية هي حاضنة مؤسسية تتولى تطوير واحتضان 
 أعمال تخلق أثرًا اجتماعيًا إيجابيًا ومستدامًا، ويضم نطاق عمل هذا 

القسم التعاون مع مشاريع االبتكار.

الهالل للمشاريع 
االبتكــاريــة

القطاعات

مختبــر لريــادة األعمال االجتماعية
يعمل قســم الهالل للمشــاريع االبتكارية بوعٍي وإدراك 

ليخلــق مــن المشــكالت واالحتياجــات الملحة فرصًا واعدة 
لمجتمعاتنــا، وهــذه هــي األســس القوية التــي تنبثق منها 
األفــكار التــي ننميهــا لتصبــح أعمااًل تجارية قابلة للتوســع 

وقــادرة علــى خلق آثار إيجابية ملموســة.

األغذية 
والمشروبات

 اإلضاءة 
المرشــدة للطاقة

 األلبسة 
للقطاعات 

الصناعية

 النقل 
المستدام

 التجارة 
اإللكترونية

المنهجية

تمــر المشــاريع التــي تعكــف الهــالل للمشــاريع على ابتكارهــا بعملية احتضان من أربع 
مراحــل وتخضــع لسلســلة مــن المحطــات المحــددة، وهي عمليــة متكاملة نتأكد من 

خاللها من اســتمرارية المشــروع وإمكانية اســتدامته.

وضع التصور
• تحديــد المنتج/الخدمة

• حجم الســوق ومقومات نجاحه
• ملخص مالي رفيع المســتوى
• خطة العمل وخطة المشــروع

وضع خطة المشــروع
• إجراء أبحاث الســوق

• تصميــم المنتج/الخدمة
• وضــع النموذج المالي

• خطة دخول الســوق

االحتضان
• تمويل التأســيس

• فريــق اإلدارة
• تطويــر المنتج/الخدمة

• النمــوذج التجريبي
• الهيــكل القانوني

النمو
• سلســلة التمويل )أ-ج(

•  التوســع )حقــوق االمتياز، وعمليات 
 االســتحواذ، واالستثمار في 

مجاالت جديدة(
• الشــراكات االسترتيجية
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الفكرة 
أطلقــت الهــالل للمشــاريع االبتكارية بالتعاون مع 

شــركة بيئة في 2018 مشــروعهما المشــترك أيون 
الــذي يختــص بخدمــات النقل التجاري المســتدام. ويضم 

نطاق عمل المشــروع تطوير وإدارة واالســتحواذ 
علــى الســيارات الكهربائيــة للدواعــي التجارية وتوفيرها 

عبــر منصــات طلب النقل واألســاطيل الحكومية 
والمؤسسية.

الخطط
تســعى أيون إلى توظيف أســاطيل تيســال الكهريائية 

المســتدامة لتعزيز شــبكات النقل في تســع مدن في 
الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا، وتتطلع لتحقيق ذلك 

بإطــالق هــذه األســاطيل بحلول 2020 على مراحل، 
األمر الذي ســيتزامن مع تأســيس إطار تنظيمي مختص 

باســتخدام وســائل النقل الكهربائية في األســواق 
المســتهدفة. وتصبــو أيــون أيضًا إلــى تبني منهجية 

شــمولية وإلى توســيع نطاق خدماتها ليشــمل إلى 
جانــب النقــل الكهربائــي مشــاريع توليد الطاقة وخدمات 

ومنتجــات التخزين.

السياسة العامة
يتمثــل هــدف أيــون في تنفيذ مشــروع إلدارة أســطول 

مســتدام بالكامــل فــي اإلمارات العربيــة المتحدة 
والمنطقــة ككل. وفــي هــذا الســياق، يطمــح أيون إلى 

أن يكــون لــه صــوت راســخ ومؤثر فــي الحوار القائم 
بخصــوص الســيارات الكهربائيــة، وهــو لذلك يكثف 

التعــاون مــع منظمــي المنتجــات الكهربائــة وهيئات 
إدارة النقــل والطرقــات، والمشــرعين والــوكاالت البيئية 
ومجموعــات المســتهلكين فــي المنطقة المســتهدفة 

من أجل اكتســاب فهم أوســع للمجال والمســاعدة 
في صياغة السياســات التي من شــأنها تســريع تبني 

المركبــات الكهربائية.

على الطريق
فــي مايــو 2018، أطلقــت أيون أســطولها التجريبي 

من ســيارات تيســال إس التركوازية في دبي بالتعاون 
مــع خدمــات كريــم لطلب النقل. وبالتالي، يســتطيع 

المســتخدمون طلب ســيارات أيون الكهربائية الفريدة 
للوصــول إلــى أي مــكان فــي دبي. وتعكف أيون في 
الوقــت الحالــي علــى االتفاق مع المشــرعين بهدف 

توســيع نطــاق عملياتهــا في اإلمــارات ليضم أبوظبي 
ومــدن أخرى بنهاية 2018.

الفكرة 
لقد كانت مقاهي العالم العربي في القرن السادس 

عشر هي الوجهة النابضة بالنشاطات االجتماعية 
واإلبداعية والسياسية، من القسطنطينية وحتى 

القاهرة، فكانت ملتقى جامعًا للشعراء والسياسيين 
والموسيقيين والحكواتيين. ومن هذا الوحي جاء مشروع 

كافا أند تشاي ليحكي للحاضر والمستقبل قصة هذا 
الماضي العريق الذي شهد تناغم األفراد من شتى 

الثقافات ليتبادلوا األفكار واآلراء اإلبداعية على كوب 
أصيل من الشاي أو القهوة.

 كافا أند تشــاي في الجامعة 
األمريكية في الشــارقة

يقدم فرع كافا أند تشاي في الجامعة األمريكية في 
الشارقة باقة متنوعة من الخدمات والميزات، من 

مشروبات القهوة الباردة، إلى مساحة للجلوس واالستراحة 
وخدمة الطلبات السفرية، وقسم لخدمات البيع بالتجزئة 

والترفيه. ويتزين الفرع أيضًا بأعمال فنية أبدعتها إحدى 
خريجات الجامعة، وذلك تماشيًا مع التزام المشروع بتنمية 
المواهب المحلية وتعزيزها. يقدم هذا الفرع لرواده ملتقًى 
ثقافيًا واجتماعيًا تميزه جلسات الحكواتي وفعاليات األداء 

الحي وليالي لعبة الشطرنج وطاولة النرد والتي يحييها 
بصورة مستمرة.

كافا أند تشــاي في مرســى السيف
يستقبل فرع كافا أند تشاي في مرسى السيف زواره في 

مبنى تتجلى فيه عراقة العمارة اإلماراتية التقليدية يقع 
في قلب دبي التاريخية بالقرب من حي الفهيدي التاريخي 
وحصن الفهيدي على ضفاف خور دبي في منطقة أصيلة 

يدوي صدى التاريخ في كل زاوية من زواياها.

الفكرة 
شــمال هو مشــروع مكرس لتطوير الجيل القادم من 

األلبســة المخصصــة لطبيعــة العمــل في القطاعات 
الصناعيــة، تجســد منتجاتــه ابتــكارًا مصممًا بدقة 

ليناســب احتياجــات عمــال البنــاء في منطقة دول 
 الخليــج العربيــة وغيرهــا مــن المناطق حول العالم 

التــي تتســم بــذات المناخ الحار والرطب.

تزخــر دول مجلــس التعــاون الخليجيــة بكم هائل من 
المشــاريع المنفــذة فــي مجــال البنــاء، إال أن العديد من 
لبــاس العمــل المتوفــر غيــر مالئــم لطبيعة هذا المناخ. 

ومــن هــذا المنطلــق، طرأت الحاجــة لتطوير لباس عمل 
مصمــم خصيصــًا ليناســب الظــروف الجوية الصعبة في 

المنطقــة كواجــب يجب تلبيته.

وبتبنــي شــمال ألحــدث االبتكارات في مجــال تكنولوجيا 
األقمشــة وتطوير لباس العمل الُمكّيف حســب 

احتياجــات العمــال فــي منطقــة الخليج، يهدف هذا 
المشــروع إلى تحســين مســتوى السالمة واإلنتاجية 

على حد ســواء.

التقدم المحرز
أجرى مشــروع شــمال سلســلة من التجارب المخبرية 

نة للحماية  علــى المنتــج فــي مركز األقمشــة المؤمِّ
والراحــة فــي الواليــات المتحدة والــذي يعد مختبرًا 

لألبحــاث فــي جامعة شــمال كاروالينــا يختص بمعاينة 
األلبســة مــن حيث الخصائــص الحرارية والمرتبطة 

بمالءمة األقمشــة. وقد وظفت النتائج المســتنبطة 
مــن التجــارب فــي تحســين النماذج األولية التي تم 

تطويرهــا فيمــا يتعلــق بالتصميــم والمواد، وقد بدأت 
مرحلــة التصنيــع ألول دفعــة تجريبية للمنتجات ســيتم 

إطالقها في الســوق.

الفعاليات والمشــاركات
شارك كافا أند تشاي في العديد من الفعاليات 

المجتمعية، نذكر منها مهرجان الشارقة لريادة األعمال، 
ومؤتمر ستيب 2018، ومهرجان اليوم العالمي في 

الجامعة األمريكية في الشارقة، ومسيرة “لنحيا” لجمع 
التبرعات دعمًا لمرضى السرطان، مقدمًا للمشاركين في 
هذه الفعاليات مشروبات غنية المذاق وعالمية المصدر 

من القهوة فردية المنشأ لخيارات الشاي المميزة. 

وقد شــارك مختصو تحضير المشــروبات لدى كافا أند 
تشــاي في مســابقة لفنون الالتيه في 2018 في دبي، 
ممــا أتــاح لهم المجال الســتعراض مهاراتهــم ومنتجاتهم 

المتميــزة أمــام محفــل من خبراء القهوة.

ابتكــار
يركز مشروع كافا أند تشاي في منهجيته على 

منح عمالئه تجربة شراء فريدة ومبتكرة من خالل 
خاصية المحادثة والبوت التي يتيحها عبر حسابه على 

الفيسبوك. وعن طريق خاصية البوت هذه سيوثق 
المشروع سبل التواصل مع رواده الدائمين ويقدم لهم 

مكافآت اعترافًا بوالئهم. وهو يعكف حاليًا على تصميم 
تطبيق على الفيسبوك لتعزيز انتماء رواده الدائمين 

ولتسهيل إمكانية الطلب عن بعد، باإلضافة إلى نظام 
لتخطيط موارد المشاريع قابل للتوسع سيعمل على 
أتمتة العمليات الرئيسية للمشروع ويسهل الحصول 

على البيانات األساسية المتعلقة باألعمال.

المســؤولية االجتماعية
يســعى مشــروع كافا أند تشــاي إلى العمل مع 

المنظمــات غيــر الحكوميــة التي تتــرك أينما عملت 
بصمــة إيجابيــة ملموســة للنهــوض بالمجتمعات والبيئة. 

ويســتقي حبوب البن فردية المنشــأ التي يســتخدمها 
لصناعــة القهــوة مباشــرة مــن المزارع، تقع إحداها في 

غواتيمــاال تقــوم حصــرًا على جهــود مزارعات محليات 
تعملــن علــى إدارتهــا وحصدها. تعزز التجارة المباشــرة 

الشــفافية والقــدرة على الرجــوع لمصدر المنتجات 
وتوثيــق التعــاون بيــن المزارعين والموردين. 

يســتخدم كافا أند تشــاي للتعليب والتعبئة موادًا 
قابلــة للتحلــل بالكامــل ومــن مواد خام تتكون من نســبة 
كبيــرة مــن المــوارد المتجددة، وهذا مــن منطلق التزام 
كافا أند تشــاي بتطبيق أنجع الممارســات المســتدامة 

المرتبطــة بمجــال األغذيــة والمشــروبات بفعالية قصوى.

خطط التوسع
يركز كافا أند تشــاي على النمو محليًا وعلى المســتوى 

 الدولــي كذلــك، ويخطط الفتتــاح فرعين جديدين 
بنهاية 2018.

أبرز اإلنجازات
أجرت الهال للمشاريع بعض التغييرات على أقسامها 

المؤسسية في 2017، حيث أسست قسم “الهال 
للمشاريع الناشئة” الذي يضطلع برأس المال 

االستثماري المؤسسي دعمًا للمشاريع الناشئة 
المختصة بمجال التكنولوجيا، وقد كان هذا االسم يطلق 

سابقًا على حاضنتنا المؤسسية التي أصبحت بموجب 
هذه التغييرات تسمى “الهال للمشاريع االبتكارية”.

أطلق قســم الهال للمشــاريع االبتكارية في 2017 
أول مشــاريعه المحتضنــة المختــص بمجال األغذية 
والمشــروبات، كافا أند تشــاي، وهو مقهى يختص 

بتقديم القهوة والشــاي بروح تجســد الثقافة العربية 
وتقاليدها المرتبطة بالقهوة والشــاي. ويســتقبل 

المشــروع زواره فــي فرعيــن، في حيــن يخصص مقهاه 
الثالــث حصــرًا لخدمــة رواده من مقر مجموعة شــركات 

الهــال. ويخطــط أيضــًا الفتتاح مقاٍه جديدة أخرى. 

وفي 2017 كذلك، وثق قســم الهال للمشــاريع 
االبتكاريــة بــوادر التعــاون مع شــركة بيئة إلدارة النفايات 

والحائــزة علــى الجوائــز والتي يقع مقرها في الشــارقة، 
حيــث صــب هــذا التعاون في هدف تنفيذ مشــروع 

مشــترك تقوم الشــركتان بموجبه بتوفير خدمات نقل 
تجاري مســتدام. وقد أطلق هذا المشــروع، أيون، أول 
أســاطيله في دبي بالتعاون مع شــركة كريم في أوائل 
2018. وتتوقع أيون أن تنتشــر أســاطيلها المســتدامة 

بحلول 2020 في تســع مدن عبر الشــرق األوســط. 

وباإلضافة إلى ذلك، اســتكمل قســم الهال للمشــاريع 
االبتكارية مرحلة االختبارات التي خضعت لها األلبســة 

الصناعية التي ابتكرها ضمن إطار مشــروعه الناشــئ 
شــمال، وهو يســتعد اآلن للمرحلة التجريبية في 

الســوق اإلماراتية. ويعمل الهال للمشــاريع االبتكارية 
في الوقت الحالي على تطوير فكرة جديدة لمشــروع 

ناشــئ آخر في مجال االقتصاد المشــترك يختص 
باألغذية والمشروبات.

نظرة مستقبلية
يستمر قسم الهالل للمشاريع االبتكارية في استطالع 

مجاالت جديدة للعمل وعقد الشراكات التي سيكون 
لها دور هام في مواجهة التحديات االجتماعية المعينة 

وتلبية االحتياجات في السوق. ويصبو أيضًا إلى خلق 
فرص للعمل التي تسد الثغرات وتلبي احتياجات كافة 
أصحاب المصلحة، ومن هذه الفرص التي ينظر الهالل 

للمشاريع بها في الوقت الحالي منصة تكنولوجية 
تعمل على تحسين كفاءات الشحن، باإلضافة إلى منصة 

احتضان قليلة التكلفة للمشاريع الناشئة في مجال 
األغذية والمشروبات، ومنصة ترفيهية ترتبط بمجال 
األغذية والمشروبات، ومنصة تدعم نمو العالمات 

التجارية اإلقليمية على المستوى الدولي.

مشروع محتضنأطلــق في 2018أطلــق في 2017

الهالل للمشــاريع 
االبتكارية
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يتمثل هدفنا بصورة أساسية في تحقيق النمو المشترك والشمولي وخلق 
قيم مشتركة باقية لكافة أصحاب المصلحة المعنيين بأعمالنا. ومن هذا الهدف 

انبثقت برامج قوية فعالة طورناها لتحقيق االستدامة والمواطنة المؤسسية 
وجعلناها عنصرًا رئيسيًا في أعمالنا المؤسسية، وتستند هذه برامج إلى إطار 

الحوكمة المؤسسية الذي يوجه أهدافنا وجهودنا.

 المـواطنــــة 
االستــدامــةالمؤسسيـــة

 الحـوكمــــة 
المـؤسسيـــة

الثقــافــة المـؤسسيــة
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نلتزم في الهالل للمشاريع بتحقيق 
الحوكمة المؤسسية الرشيدة في 

جميع أعمالنا وعلى كافة المستويات، 
ونتعاون مع مجموعة متنوعة من 
الشركاء وأصحاب المصلحة لترسيخ 

أسس الشفافية والنزاهة بأعلى 
معاييرها والتشجيع على تبنيها في 

مؤسستنا وفي جميع الشركات 
العائلية في منطقة الخليج.

الشراكات والعضويات
عزمــت الهــالل للمشــاريع علــى التوفيــق فيما بين منهج 

الحوكمــة المؤسســية الــذي تتبناه، وخطط وأهداف 
منظمــات ومبــادرات محليــة ودولية متعددة.

مبادرة بيرل
بوصفها إحدى مؤسسي مبادرة بيرل، وهي مؤسسة غير 
ربحية يقودها القطاع الخاص ُأسست بالتعاون مع مكتب 

األمم المتحدة للشراكات، تحرص الهالل للمشاريع على 
دعوة األعمال في منطقة الخليج إلى تعزيز مستوى 
الشفافية والمساءلة وتبني أفضل ممارسات العمل 

المسؤول. وفي 2017، قدمت الهالل للمشاريع الدعم 
لمبادرة بيرل في تنفيذها لبرنامج يمتد على مدى ثالث 

سنوات يهدف إلى تعزيز وتسهيل تبني الشركات متناهية 
الصغر والصغيرة والمتوسطة، والتي تشكل 90 بالمئة 

من القطاع المؤسسي في المنطقة، لممارسات عملية 
ومعقولة التكلفة في سبيل تحقيق الحوكمة المؤسسية 
في منطقة الخليج. وتعمل مبادرة بيرل على ابتكار األفكار 

وتبادل المعارف وبناء الشبكات وتحفيز العمل على تحسين 
معايير الحوكمة المؤسسية لدى الشركات في منطقة 

الخليج. وفي هذا السياق، عقدت مبادرة بيرل 30 فعالية 
في 2017 شارك فيها 1,160 فردًا من منطقة الخليج.

االتفــاق العالمــي لألمم المتحدة
بوصفهــا عضــوًا فــي االتفاق العالمي لألمم المتحدة، 

تلتزم الهالل للمشــاريع بتنفيذ عملياتها واســتراتيجياتها 
في ضوء عشــرة مبادئ معترف بها عالميا في عدد من 
المجاالت منها حقوق اإلنســان، وبيئة العمل، ومكافحة 

الفســاد. ومن خالل مبادرة المســؤولية المؤسسية، 
ســوف تعمل الهالل للمشــاريع على تحقيق رؤية 

االتفــاق العالمــي لألمــم المتحدة وهي إيجاد اقتصاد 
عالمي شــامل ومســتدام يقدم منافع دائمة للشــعوب 
والمجتمعات واألســواق. وفي تقريرنا عن االســتدامة 

شــرح مفصل عن مســاعينا في هذا المجال.

مبــادئ تمكيــن المرأة التابعــة لألمم المتحدة
وقعت شــركة الهالل للمشــاريع على مبادئ تمكين 
المــرأة التابعــة لألمــم المتحــدة. وانضمت بذلك إلى 

ما يزيد عن 1,000 مؤسســة عالمية للســعي من أجل 
تطبيــق ســبعة مبــادئ لتمكيــن المرأة بهدف دعم تقدم 

المــرأة فــي العمــل والســوق والمجتمع ككل. وفي 
2017، تعهدنا بمناصرة المســاواة ما بين الجنســين 
في شــركتنا والشــركات الشــريكة، وتعهدنا بالتحديد 

بتحقيــق تكافــؤ فــي الفــرص التي نقدمها للجنســين على 
حد ســواء، ســواًء كانوا موظفين أو إداريين أوعمالء أو 

مورديــن، واتخذنــا علــى عاتقنــا توفير بيئــة تتيح للمرأة 
المجــال لتطويــر إمكانياتهــا وســبرها لتصبح قادرة على 

تولــي المناصــب القياديــة في شــركتنا وعملياتنا.

اجتمــاع الجمعيــة العموميــة لألمم المتحدة

 مؤتمــر رفيع المســتوى عــن التكنولوجيا واالبتكار: 
ابتــكار أهداف التنمية المســتدامة

فــي ســبتمر 2017، نــادى الرئيــس التنفيــذي للهــالل 
للمشــاريع بــدر جعفــر، بتأســيس مراكــز عالميــة متخصصــة 

وذلــك فــي الكلمــة الختاميــة التــي ألقاهــا فــي المؤتمر 
رفيــع المســتوى عــن التكنولوجيــا واالبتــكار: ابتــكار 

أهــداف التنميــة المســتدامة التــي عقــدت فــي ضمن 
إطــار اجتمــاع الجمعيــة العموميــة لألمــم المتحــدة. 

وفــي كلمتــه، طالــب بــدر جعفــر المبتكريــن بــأن يكونوا 
أكثــر تركيــزًا علــى متطلبــات وحاجــات األفــراد في ســياق 
التطــورات التكنولوجيــة الســريعة، مســلطًا الضــوء علــى 
س لتحقيــق أهــداق  فكــرة تأســيس مراكــز متخصصــة ُتكــرَّ
التنميــة المســتدامة عوضــًا عــن مجــرد تكــرار مبــدأ وادي 

الســيليكون فــي جميــع أنحــاء العالــم. وفــي هــذه المراكز 
المتخصصــة المقترحــة، يعمــل المبتكــرون علــى تســخير 
القــوة التكنولوجيــة لخدمــة األفــراد والبيئــة مــع األخذ 

بالحســبان لالختالفــات والخصوصيــات اإلقليميــة 
 والتحديــات المتعــددة التــي تختلــف مــن منطقــة 

إلى أخرى.

المنتــدى االقتصادي العالمي
المنتــدى االقتصــادي العالمي هــو منظمة دولية 

تلتزم بتحســين األوضاع على مســتوى العالم عبر تعزيز 
التعــاون مــا بيــن القطاعين العــام والخاص. وبصفتها 

شــريكًا للمنتدى االقتصادي العالمي، ســاهمت الهالل 
للمشــاريع بفعاليــة فــي عــدة برامج مقدمة حلواًل 

ملموســة ألهم التحديات العالمية على مرور الســنوات. 

تعد شــركة الهالل للمشــاريع عضوًا في مجلَســْين 
مــن مجالــس المســتقبل التابعــة للمنتدى االقتصادي 
العالمــي، والتــي تقــدم منصــة جامعًة لما يقرب 700 

مــن رواد الفكــر فــي مجال األعمــال والحكومة والقطاع 
األكاديمــي والمجتمــع المدني، وذلك بهدف اســتلهام 
األفكار وتطوير االســتراتيجيات التي من شــأنها إعداد 

العالــم للثــورة الصناعيــة الرابعــة، باإلضافة إلى مجموعة 
أخــرى مــن المبادرات والبرامج.

مجلس مســتقبل المنظومة اإلنســانية
تعد الهالل للمشــاريع، ممثلة برئيســها التنفيذي 

بدر جعفر، عضوًا في مجلس مســتقبل المنظومة 
اإلنســانية، ونحن من هذا المنطلق نتعاون مع مجموعة 

مختارة من شــخصيات رفيعة المســتوى من الحكومات 
والمنظمــات الدوليــة والقطاع الخاص والمجتمع 

المدني واإلعالم إليجاد حلول للتحديات اإلنســانية 
ووضع مخطط أعمال للمنطومة اإلنســانية العالمية.

ونصبــو بتعاوننــا هــذا إلى تحديــد نماذج جديدة لالرتقاء 
بالتعــاون مــا بيــن القطاعيــن العام والخاص وإيجاد 

الحلــول وتعزيــز وعي مشــترك ألهــم التحديات التي 
تواجههــا المنظومــة اإلنســانية واغتنــام فرص المتاحة 
للنهــوص بهــا. وتماشــيًا مع هــذه الجهود، نعكف في 

الوقــت الحالــي علــى التوصل إلى حل اســتثنائي يتمخض 
مــن خبراتنــا المهنيــة ومعرفتنا بخصوصيات الشــرق 

األوســط وشــمال أفريقيا، إلى جانب وعينا بالثقافة 
اإلســالمية، من شــأنه أن يرتقي بالمنهجية التقليدية 

لتقديــم التبرعــات والهبــات الماليــة وإضفاء طابع منظم 
لقطــاع العطاء والصدقات اإلســالمية.

مجلــس مســتقبل التقدم االقتصادي
للهالل للمشاريع أيضًا دور فعال في مجلس مبادرة 
منظومة التقدم االقتصادي الذي يسعى إلى دفع 

عجلة التقدم االقتصادي القائم على أسس مدروسة بما 
يضمن توسيع نطاق الفائدة المرجوة لخدمة كافة فئات 

المجتمع. نسخر كافة جهودنا وأعمالنا لتحقيق أهدافنا 
المنشودة والتي تتمثل في إيجاد الحلول العملية 

ودعم تنفيذها، وتأسيس الشراكات وتعزيز نماذج النمو 
االقتصادي التي تضمن التقدم االقتصادي المستدام 

لجميع األفراد والفئات المجتمعية.

مبادرة الشــراكة في مكافحة الفســاد
واصلت الهالل للمشاريع في 2017 دعمها لمبادرة 
المنتدى االقتصادي العالمي للشراكة في مكافحة 

الفساد التي تعتبر من أقوى الجهود التعاونية المبذولة 
لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية ومواجهة مخاطر 
األسواق الناشئة، وتسعى إلى تنفيذ برنامج عالمية 

المستوى لمكافحة الفساد.

تهدف مبادرة الشراكة في مكافحة الفساد إلى وضع 
خطة عمل عالمية لمحاربة الفساد، ولها دور رئيسي في 
تشكيل الجهود العالمية ودعمها وباألخص فيما يتعلق 

بمنتدى مجموعة األعمال B20 والعمليات الوطنية التي 
تشكل ممارسات تتسم بالشفافية وتسعى إلى تسهيل 

تنفيذ األعمال. ولتحقيق هذه األغراض، تعمل مبادرة 
الشراكة في مكافحة الفساد على إيجاد الحلول العملية 

التي تضمن تعزيز الثقة والنزاهة من حيث الممارسات 
السلوكية والمؤسسية والتكنولوجية في ظل التطورات 

التكنولوجية السريعة التي نشهدها اليوم.

 مجلــس األعمــال اإلقليمي لمنطقة 
الشرق األوســط وشمال أفريقيا

اضطلعنا في 2017 بدور محوري كرسناه لدعم تطور بيئة 
األعمال الحالية من خالل مساهمتنا الفعالة في المبادرة 

العربية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وبرنامجها 
الهادف إلى “ربط المشاريع بالمستثمرين” بالتعاون مع 

المنتدى االقتصادي العالمي ومجلس األعمال اإلقليمي 
لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

واجتمع على هذه المنصة أهم الجهات الفاعلة في 
سالسل التوريد العربية من الجهات الحكومية والشركات 
الكبيرة والمتوسطة والصغيرة بما فيها الناشئة، وكانت 

فرصة استثنائية ألعضاء مجلس األعمال اإلقليمي للتأكيد 
على التزامهم بتخصيص 10 بالمئة من ميزانية مشترياتهم 
السنوية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات 

الناشئة ورواد األعمال بحلول 2020. وفي هذا اإلطار، 
قدمت الهالل للمشاريع مثااًل يحتذى به إذ نجحت في 

تخصيص 33 بالمئة من ميزانية مشترياتها للشركات 
الصغيرة والمتوسطة، لتتجاوز بذلك الهدف الذي كانت 

قد وضعته لنفسها في 2015 بنسبة 20 بالمئة. 

ولمشاركة الجهود التي كرسناها بهدف زيادة نسبة 
مشترياتنا من الشركات الصغيرة والمتوسطة بهذه 

المناسبة، أصدرنا حالة دراسية بعنوان تعزيز بيئة الشركات 
الصغيرة والمتوسطة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

في نوفمبر، وهو تقرير يسلط الضوء على المنهجية 
المؤسسية التي نتبناها لتعزيز هذا السياق ونعرض فيه 

هدفنا لتكريس 35 بالمئة من مشترياتنا لصالح الشركات 
الصغيرة والمتوسطة في 2018. ويتماشى هدفنا لتعزيز 

مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في مشترياتنا 
العامة مع خطة عمل االستدامة التي وضعناها ألنفسنا 

ومع مبادراتنا الحالية التي ننفذها تحقيقًا ألهداف التنمية 
المستدامة التابعة لألمم المتحدة.

الحوكمة المؤسسية

 الثقــــافــــــة 
المــؤسـسـيــــــة 

 يمكنكــم تنزيــل تقرير دراســة الحالة بعنوان 
 ”Strengthening the MENA Region‘s SME Ecosystem“ 

 مــن صفحــة األخبــار والتقاريــر باللغة اإلنجليزيــة على موقعنا 
crescententerprises.com
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ســاهمنا منذ بداية مســيرتنا في عدد كبير 
مــن المبــادرات والحمــالت المجتمعية، ونقدم 
الدعــم للمجتمــع المحلي فــي مجاالت معينة 

تضــم  المتعلقــة الفنــون والثقافــة وريادة األعمال 
االجتماعيــة والحفــاظ علــى البيئة والحوكمة 

المؤسســية. وفي كل ما ننفذه أو نشــارك به من 
أعمال وأنشــطة، نســعى جاهدين إلى أن نتميز 

بجهودنــا الرائــدة لتعزير المواطنة المؤسســية من 
خــالل التركيــز علــى المجاالت التي تأتــي بالفائدة على 

جميــع األطــراف المعنيــة بها بهــدف خلق القيمة 
المشــتركة ذات اآلثار الملموســة.

مجاالت التركيز
حددنــا المجــاالت التــي تركــز عليهــا جهودنا على 

صعيــد المواطنــة المؤسســية باألخــذ بعيــن االعتبار 
لــكل مــن طبيعــة عملنــا، وأهداف االســتدامة التي 
وضعناهــا ألنفســنا، وأهــداف التنميــة المســتدامة 

التابعــة لألمــم المتحدة.

تتركــز مســاعينا الراميــة إلــى تعزيز االبتكار وريادة 
األعمــال فــي اإلمــارات العربيــة المتحدة على تقديم 

الدعــم للمجاالت التالية:

• برامج ريادة األعمال المســؤولة

• ممارســات الحوكمة المؤسســية الرشــيدة

• المبــادرات البيئية المســتدامة

• الفنــون اإلبداعيــة والفعاليــات الثقافية

 

تمكيــن المواهب فــي الثقافة والفن

تنميــة جيــل جديد من صناع األفام
للســنة الرابعة على التوالي، قدمت شــركة الهالل 

للمشــاريع الدعم لمهرجان الشــارقة الســينمائي الدولي 
للطفــل، والــذي يوفــر منصــة إبداعية لصناع األفالم 

األطفال والشــباب من جميع أنحاء العالم تشــحذ 
اهتماماتهــم وتدفعهــم للتميــز فــي ميدان الفنون 

اإلعالميــة وتحفــز رغبتهم بالمشــاركة واإلبداع. وقد 
شــاهد أكثر 25,000 مشــاركًا 124 فيلمًا عرضوا في 

هذا المهرجان الذي اســتمر لفترة ســتة أيام في 2017.

إلقــاء الضــوء علــى الفيلم العربي لمد الجســور الثقافية
واصلنــا فــي 2017 دعمنــا لمهرجان مشــاهد عربية 
الســينيمائي الذي يقام ضمن مهرجان واشــنطن 

العاصمــة الســينيمائي الدولي فــي الواليات المتحدة 
األمريكيــة، والــذي أصبــح بيئة عالميــة خصبة لتنمية 

 المواهــب الســينيمائية العربيــة. وقــد نبض المهرجان 
في 2017 بجمهوره الذي فاق 2,000 مشــاركًا، فشــهد 

المهرجان بهذا الحشــد الوفير أكثر من ما شــهده 
المهرجان. وبروح الســرد اإلبداعي الخيالي، ســلطت 

األفــالم التــي عرضــت في المهرجــان الضوء على طيٍف 
واســٍع من القضايا االجتماعية والسياســية والدينية 

واالقتصاديــة اتــي تواجههــا الثقافة العربية.

التعــاون مع المعهد الســينمائي العربي
أرســينا في 2017 أســس الشــراكة مع المعهد 

الســينيمائي العربــي، وهــو منظمــة غير ربحية تدعم 
المهنيين الســينيمائيين في الشــرق األوســط وشــمال 

أفريقيــا وتحتفــي بإبداعاتهم. الهالل للمشــاريع راع 
ماســي للمنظمة، وســيكون لمســاهمتنا دور هام في 

دعــم جهــود المنظمة المكرســة لتنميــة المواهب الفنية 
وإلهــام الجيــل العربــي الصاعــد من صناع األفالم من 

خــالل تمويــل المبــادرات التعليميــة وفعاليات التكريم 
ومشاريع اإلنتاج. 

دعــم ريادة األعمــال والقدرة على التوّظف

دعــم بيئــة ريادة األعمال االجتماعيــة في المنطقة
أسســنا في 2017 شــراكة طويلة األمد مع مركز 

الشــارقة لريادة األعمال “شــراع” الذي يعد منصة لدعم 
إطــالق مشــاريع رواد األعمــال الطموحين في اإلمارات. 
وشــاركنا في تأســيس برنامج ريادة األعمال االجتماعية 

المكــرس لتعزيــز بيئــة ريادة األعمــال االجتماعية في 
المنطقــة، وقــد اســتفاد من هــذا البرنامج إلى اآلن ما 

يزيــد عــن 760 مــن رواد أعمال وطالب.

 بنــاء القــدرات وتبادل األفــكار والمعارف بخصوص 
مجــال األعمــال وأهم توجهاته مع الشــباب

ركزت الهالل للمشــاريع شــراكتها االســتراتيجية 
المســتمرة مع الجامعة األمريكية في الشــارقة على 

تنفيــذ منتــدى التوظيــف التابــع للجامعة وبرنامج ريادة 
األعمــال للشــباب الــذي تقيمــه الجامعة. وانضوى ضمن 

هــذه الشــراكة تعاوننــا مــع الجامعة للعمــل مع طلبتها 
الذين شــاركوا في هذين النشــاطين.

ســبر المهــارات الريادية لدى الفتيات
شــاركت الهالل للمشــاريع في اســتضافة مخيمين لتعزيز 

المهارات الريادية للشــباب بالتعاون مع نادي ســيدات 
الشــارقة في 2017، اســتمرت نشــاطات كل منهما 

لثالثــة أيــام وتخللتها ورشــات عملية اكتســبت الفتيات 
المشــاركات فيهــا، والتــي تراوحــت أعمارهم ما بين 8 
ســنوات و13 ســنة، معارف بخصوص أهم العمليات 

التــي تقــوم عليهــا ريادة األعمال، مثل اســتنباط األفكار 
المبتكــرة وتطويــر نمــاذج األعمــال، وكيفية عرض أفكار 

المشــاريع أمام لجان المســتثمرين.

تقديــم التوجيه واإلرشــاد للمبتكرين
 إطالق المشاريع في مجال األجهزة وإطالق المشاريع 

في مجال التكنولوجيا الدقيقة هما برنامجان تابعان لمنصة 
ستارت إيه دي إلطالق المشاريع في جامعة نيويروك 
في أبوظبي قدمت الهالل للمشاريع لهما الدعم في 

2017 عبر شراكتها مع البرنامج المسرع التابع للجامعة. 
استمرت أنشطة البرنامجين لمدة عشرة أيام، مانحة 

المشاركين فرصة لعرض أفكارهم المبتكرة أمام مجموعة 
من المستثمرين والجهات اإلعالمية وكذلك أمام مجتمع 
الشركات الناشئة في دبي، وذلك في يوم العرض األخير 

الذي اختتمت به الفعالية. وجاء دعمنا للبرنامج بمشاركتنا 
بخبراتنا وآرائنا بخصوص الوسائل التي يمكن للمشاركين 
اتباعها لتطوير مبادئهم وأفكارهم، كما كان لنا دور في 

اختيار الشركات الحائزة على المراتب الثالثة األولى والتي 
حصلت على منح لتطوير أجهزتها المبتكرة.

 تمكيــن المهنييــن الشــباب من خــال توفير محتوى 
عالــي المســتوى في مجال األعمــال باللغة العربية

وّسعت شركة الهالل للمشاريع إطار شراكتها 
االستراتيجية مع مجلة هارفرد بزنس ريفيو بهدف تقديم 

الدعم لبرنامج “شركاء النهضة” الذي يسعى إلى إتاحة 
المحتوى الذي يتناول أهم القضايا المتداولة في مجال 

األعمال للقّراء منطقة الشرق األوسط. توفر مجلة 
هارفرد بزنس ريفيو العربية المتوفرة كمجلة مطبوعة 

وإلكترونية مختارات يتم انتقاؤها بدقة، تضم آخر األخبار 
االقتصادية، وعمودًا لتقديم النصائح بخصوص ريادة 

األعمال، ومقابالت مع أهم رجال األعمال في المنطقة، 
إلى جانب مواضيع كثيرة أخرى. وعالوة على تعزيز هذه 
ع منصة المعلومات التي توفرها المجلة  الشراكة لَتوسُّ
لقّرائها، تتجلى ميزات هذه الشراكة في إتاحة االشتراك 
المجاني للقّراء الذين يتعذر عليهم دفع رسوم االشتراك.

الحفــاظ على البيئة

دعم األنشــطة البيئية
شركة الهالل للمشاريع هي راٍع سنوي بالتيني لجمعية 

اإلمارات للحياة الفطرية - الصندوق العالمي للبيئة. 
يساهم دعمنا بصورة فعالًة في نجاح المنظمة في إنجاز 

العديد من المشاريع البيئية في 2017 كحملة ساعة 
األرض للسنة العاشرة، ووضع إطار عمل للسياسات 

المعنية بتعزيز استخدام الطاقة المتجددة في اإلمارات، 
وإعطاء األولوية لجهود الحفاظ على التنوع البيئي، 
واستكشاف فصيلة جديدة من البوم في اإلمارات.

وصلنا إلى 

 31,237
 مــن أفــراد المجتمع من خالل 
برامج المواطنة المرسســية.

أنفقنا

 %7
مــن تدفقنــا النقدي الســنوي على برامج 
 المواطنة المؤسســية في 2017، وهو 

أكثــر بكثيــر مــن نســبة 5 بالمئــة التي كنا قد 
تعهدنــا بإنفاقها.

زاد إنفاقنا

 %86
علــى البرامــج المتعلقــة بريادة األعمال 

بالمقارنــة مــع مــا أنفقنــاه في 2017، وذلك 
فــي إطــار ســعينا المتواصــل للتركيــز على هذا 

المجــال بالتحديد.

أبرز اإلنجازات

دعمنا 

 1,000
شــابًا وشــابة بتوفير أنشــطة تدريبية لتعزيز 
مهاراتهــم الشــخصية بحلول 2017، وذلك 
تنفيــذًا لتعهدنــا أمــام المنتدى االقتصادي 

العالمي لنســاهم في دعم توظيف الشــباب 
فــي العالم العربي.

سيكون لكل من موظفينا

2
يومــان مدفوعــا األجر في الســنة ليقوموا 

باألعمــال التطوعيــة، وذلك ضمن إطار 
البرنامــج التطوعــي للموظفين الذي 

أطلقنــاه فــي مطلع 2018.

المواطنة المؤسسية

2016

الحـوكمــة 
المؤسســية الرشيدة

الفـــــن والثقـــافــــة

لبـيـئـــة ا

ريـــــادة األعمــــال

 الثقــــافــــــة 
المــؤسـسـيــــــة 
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 نسعى في الهالل للمشاريع إلى تأسيس 
الشراكات التي ُتمكننا من خدمة مجتمعاتنا 

وبيئتنا وتدفعنا في نفس الوقت نحو 
النجاح والتقدم. ونحن ملتزمون بممارسة 

أعمالنا وتنفيذها بما يتوافق مع قيمنا 
الرئيسية ويحصد ثمارها جميع أصحاب 

المصلحة المعنيين بمؤسستنا، إذ بذلك 
نبث في مجتمعنا الدافع الراسخ الذي 

يحثهم على العمل من أجل تحقيق 
األهداف السامية وخلق القيم الباقية.

تقريرنا عن االســتدامة
بالتــوازي مــع تقريرنــا الســنوي، أصدرنا كذلك تقرير 

االســتدامة للســنة الخامســة على التوالي نعرض فيه 
مســيرتنا التي ســطرناها بالجهود واإلنجازات المكرســة 
لتحقيــق االســتدامة والمفعمة بــروح االبتكار، ونناقش 

فيــه بالتفصيــل مــا تمخــض مــن أعمالنا من نتائج وآثار 
حققناهــا خــالل تنفيذنــا لخطة عمل االســتدامة التي 

وضعناها ألنفســنا على مدى الســنوات الثالثة الماضية.

النهــوض بعالمنا نحــو آفاق التغيير
نلتزم في جميع أعمالنا بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 
التي تتجسد بالوثيقة الرسمية الصادرة عن األمم المتحدة 

بعنوان خطة التنمية المستدامة لعام 2030: تحويل عالمنا، 
وهي خطة شمولية عالمية تتألف من 17 هدف للتنمية 
المستدامة و169 هدف تتولى األمم المتحدة اإلشراف 
على تنفيذها. ومن خالل تقرير االستدامة، نسلط الضوء 
على اإلنجازات التي حققناها كجزء من دورنا في تحقيق 
هذه الخطة العالمية والتي تتوافق كذلك مع األهداف 
التي اتخذنا على عاتقنا تحقيقها على صعيد االستدامة.

خطة االســتدامة ذات الركائز األربعة
 تســتند رؤيتنا المؤسســية التي نســعى بها إلى تحقيق االســتدامة من خالل “تمكين النمو المســتدام” 

إلــى أربــع ركائــز أساســية، هــي مبادئنــا التوجيهيــة التــي نلتزم باالمتثال لها والحث علــى تبنيها وهي:

االستدامة

الهـــــالل للمشـــــاريـــــــع 

 تـقـــريــــــــر
 االستــدامــــة 

2017-18
يمكنكم تحميل التقرير من

 crescententerprises.com

بيانات مستقبلية
يحتــوي هــذا التقرير الســنوي على مجموعة 

مــن البيانــات المســتقبلية التي تعكس 
رؤى وتوقعــات اإلدارة، كمــا أنهــا تتناول 

األمــور التــي نتوقعها أو نخطــط لتنفيذها 
فــي المســتقبل والتي هــي بطبيعة الحال 

غيــر مؤكــدة، حيــث أنها عرضــة للتغيير وفقًا 
لعوامــل خارحة عن الســيطرة كاألوضاع 

االقتصاديــة العامــة، والتقلبــات في العملة 
األجنبيــة، والمنتجات التنافســية وضغوطات 

األســعار، والتطورات التنظيمية.

تمكين اإلشــراف البيئي
 فهــم تأثير الهالل للمشــاريع 
 علــى البيئــة وتحديد فرص 

التحسين.

تمكيــن مجتمع أقوى
 تعزيــز التنميــة االجتماعية 
 االقتصاديــة في الدول 

التــي نعمل بها.

تمكيــن العمل األخاقي
 تمكين األعمال المســؤولة 
 من خالل االلتزام الراســخ 

بالشــفافية والمساءلة.

تمكين المواهب
أن نكون الشــركة التي تحظى 
 باختيــار من ينشــدون التوظيف، 
وأن ندعم الفئة الشــابة ورواد 

األعمال الشباب.
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الصــور الفوتوغرافية
 تــم تقديــم كافة الصور الفوتوغرافية 

 المعــروضـــة في هـــذا التقــريــــر من 
مصادرها األصلية.

الهال للمشاريع
برج كريســنت هاوس

كورنيــش البحيرة
ص.ب. 2222، الشــارقة

اإلمــارات العربية المتحدة
هاتــف  7222 554 6 971+
فاكــس 7888 544 6 971+

 ce@crescent.ae
 www.crescententerprises.com
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