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ُطبــع هــذا التقريــر علــى ورق معــاد تدويــره بالكامــل، وُصّمم على نحو يقلل من اســتخدام الورق. 

يعد هذا التقرير األول من نوعه الذي قمنا من خالله بدمج التقرير الســنوي للشــركة وتقرير االســتدامة في تقرير موحد يوثق أداء الشــركة ويســلط الضوء على 
إنجازاتنا في مجال االســتدامة على مســتوى شــركة الهالل للمشــاريع واســتثماراتها والشــركات الفرعية والشــركات التابعة لها خالل عام 2018 وحتى 2019.

الفتــرة الزمنيــة والمعلومات التي 
يغطيهــا التقرير

يســتعرض التقريــر تــواؤم عملياتنا مع أدائنا 
االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي وإنجازاتنا على 

صعيــد الحوكمــة مــن 1 ينايــر 2018 وحتى 31 
ديســمبر 2018. كمــا يتضمــن التقريــر مجموعة من آخر 
مســتجدات أعمال الشــركة حتى تاريخ النشــر. ُيذكر أن 

جميــع األرقــام المذكــورة في التقرير بالدوالر تشــير 
إلــى الــدوالر األمريكــي مــا لم ُيذكر خالف ذلك.

اإلرشــادات المرجعية المستخدمة
ت بيانات االســتدامة في هذا التقرير وفقًا  أعدَّ

لمعاييــر المبــادرة العالميــة إلعداد التقارير: الخيار 
األساســي. وفي إطار التزامنا بالميثاق العالمي لألمم 
المتحــدة التــي وقعنــا عليــه في يوليو 2013، ُيعد هذا 

التقرير أيضًا اإلصدار الســنوي الخامس حول التقدم 
المحــرز فــي تنفيذ المبادئ العشــر للميثاق العالمي 
لألمم المتحدة، كما أنه يســلط الضوء على جهودنا 

المســتمرة للمســاهمة في تحقيق أهداف األمم 
المتحدة للتنمية المســتدامة.

نطاق التقرير
يغطــي التقريــر أنشــطة منصاتنــا األربعة وهي الهالل 

للمشــاريع التطويرية، والهالل للمشــاريع االســتثمارية، 
والهالل للمشــاريع الناشــئة، والهالل للمشــاريع 

االبتكارية. وال يشــمل القســم المتعلق بشــركة الهالل 
للمشــاريع التطويرية في التقرير شــركة "أوروك 

للهندســة والمقــاوالت" التــي تقدم حلواًل جاهزة 
ومتكاملة في مجال الهندســة والمشــتريات واإلنشــاء 

فــي العــراق، ويعــود ذلــك لقيامها بالحد األدنى من 
األعمــال خــالل العام الــذي يتناوله التقرير. 

بيانات مســتقبلية
يحتــوي هــذا التقريــر الســنوي على مجموعة من 

البيانــات المســتقبلية التــي تعكس رؤى وتوقعات 
اإلدارة، كمــا أنــه يتنــاول ما نحمــاه من توقعات وخطط 

مســتقبلية والتــي هــي بطبيعــة الحال غير مؤكدة، 
حيــث أنهــا عرضــة للتغيير وفقــًا لعوامل خارجة عن 

الســيطرة كاألوضــاع االقتصاديــة العامة، والتقلبات 
فــي العمــالت األجنبية، والمنتجات التنافســية 
وضغوطات األســعار، والتطــورات التنظيمية. 

 إطــار عمل إعــداد التقرير لعام
2020-2019

بعــد أن قمنــا بتحديــد منصــات األعمال األربعة 
الرئيســية الخاصة بالشــركة في عام 2018، طّورنا 

إطــار عمــل جديــدًا إلعداد التقارير ســُيعتمد في 
التقريــر الســنوي الخــاص بعام 2019-2020، وندرج 

رســمًا توضيحيًا لهذا اإلطار في القســم الُمَعْنَون 
"إعداد تقرير االســتدامة لعام 2019-2020". ونرحب 

بتعليقاتكــم حــول أداء أعمالنــا عبــر عنوان البريد 
اإللكترونــي ce@crescent.ae وندعوكم للمشــاركة 

بأي مالحظات أو آراء أو استفســارات أو اقتراحات 
حول مســيرتنا في مجال االســتدامة عبر عنوان البريد 

cesustainability@crescent.ae :اإللكتروني

ُنِشــر التقرير في عام 2019 من قبل شــركة الهالل للمشــاريع
©Crescent Enterprises 2019

يســّلط التقريــر الضــوء علــى التقدم المحرز في 
تنفيــذ المبادئ العشــر للميثــاق العالمي لألمم 

المتحــدة وإســهاماتنا فــي تحقيق أهداف 
األمــم المتحــدة بصورة عامة.

نرحــب بآرائكــم حول التقرير.
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نبــذة عامة

عن شركة الهالل للمشاريع

الهــالل للمشــاريع هــي شــركة عالمية مقرهــا دولة اإلمارات العربية 
المتحــدة، وتمتلــك عمليــات متنوعــة على مســتوى العالم، وتمارس 

أعمالهــا ضمــن أربــع منصــات عمل مختلفة، هي الهالل للمشــاريع 
التطويرية والهالل للمشــاريع االســتثمارية والهالل للمشــاريع الناشــئة 

والهــالل للمشــاريع االبتكاريــة. وتعمل الشــركة فــي قطاعات متنوعة من 
بينهــا الموانــئ والخدمات اللوجســتية، والطاقة والهندســة، واألغذية 

والمشــروبات، باإلضافة إلى مجاالت إدارة رأس المال االســتثماري 
واألســهم الخاصة وحاضنات األعمال. وتضم شــركة الهالل للمشــاريع 

33 شــركة تابعة وشــريكة في 15 دولة ويعمل لديها نحو 3,000 
موظف وموظفة. 

وتتبــع شــركة الهــالل للمشــاريع لمجموعــة الهالل، إحدى مجموعات 
الشــركات العائلية الرائدة واألســرع تطورًا، والتي ســاهمت بفعالية 

في تشــكيل الخارطة االقتصادية لمنطقة الشــرق األوســط وشــمال 
أفريقيــا علــى مــدار أكثــر مــن 48 عامًا. وتنضوي تحــت مظلة مجموعة 
الهالل أيضًا شــركة نفط الهالل، وهي أول وأكبر شــركة خاصة محلية 

الستكشــاف وإنتاج النفط والغاز في منطقة الشــرق األوســط.

الموانئ والخدمات 
اللوجستية

طيران رجال 
األعمال

 الرعاية 
الصحية

األغذية 
والمشروبات

النقل 
المستدام

قطاعات العمل الرئيســية

الطاقة 
والهندسة

 األسهم 
الخاصة

 حاضنات 
األعمال

رأس المال 
االستثماري

الهالل للمشــاريع االســتثمارية هي منصة الشــركة المعنية باالســتثمارات 
االســتراتيجية والتــي تســعى إلــى تكوين محفظــة متوازنة من مختلف 
فئــات األصــول البديلــة، من بينها األســهم الخاصــة والعقارات وغيرها 

مــن أنــواع االســتثمارات المهيكلــة. وتضم محفظة الشــركة العديد من 
االســتثمارات بما في ذلك اســتثماراتها في شــركة "جروثجيت كابيتال" 

و"تــي فــي إم كابيتــال هيلثكير" و"جامــا للطيران" وغيرها.

الهالل للمشــاريع الناشــئة هي منصة الهالل للمشــاريع الخاصة برأس 
المال االســتثماري المؤسســي والتي تختص باالســتثمارات في المشــاريع 

الناشــئة بمجــال التكنولوجيــا فــي مراحل التمويــل المبكرة وصواًل إلى 
مراحــل النمــو المتقدمــة، وأيضــًا فــي مجموعــة مختارة من صناديق رأس 

المــال االســتثماري علــى المســتويين اإلقليمــي والعالمي. وتهدف الهالل 
للمشــاريع الناشــئة إلى اســتثمار نحو 150 مليون دوالر بحلول عام 2020 

في مشــاريع وشــركات ناشــئة حول العالم. وتشــمل محفظة الشــركة العديد 
من المشــاريع والشــركات الناشــئة العاملة في مجاالت التكنولوجيا الطبية 
والتعليميــة واالســتهالك وسلســلة التوريــد وغيرها مــن القطاعات الحيوية.

 الهــالل للمشــاريع االبتكاريــة هــي حاضنة مؤسســية داخلية تتولى 
تطويــر وإطــالق أعمــال ناشــئة قادرة على خلق أثــر اجتماعي إيجابي 

ومســتدام. وقد أطلقت حتى اليوم أربعة مشــاريع في قطاعات 
 األغذية والمشــروبات واأللبســة الصناعية والتجارة اإللكترونية 

والنقل المســتدام.

الهــالل للمشــاريع التطويريــة هــي المنصة المعنية بالشــركات التطويرية 
العاملة تحت مظلة الهالل للمشــاريع، وتضم شــركات تابعة وشــريكة 

تعمــل فــي قطاعــات الطاقة والهندســة وتشــمل "غلفتينر"، و"مومنتوم 
لوجيســتكس"، و"أوروك للهندســة والمقاوالت".

منصات عمل الشــركة

تواجدنــا على المســتوى العالمي

  الصين

 مصر

 الهند

 العراق

 سريالنكا

    
اإلمارات العربية المتحدة

 المملكة المتحدة 

  المملكة العربية السعودية

 لبنان

 تركيا

 باكستان    الواليات المتحدة األمريكية

 فلسطين

 سنغافورة

 جيرسي

  الهالل للمشــاريع التطويرية       الهالل للمشــاريع االســتثمارية        الهالل للمشــاريع الناشــئة        الهالل للمشــاريع االبتكارية

15
دولــــة

33
استثمار وشركة 

تابعة وشريكة

أكثر من 3,000

موظف وموظفة 
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شركة رائدة متخصصة في 
تزويد الخدمات اللوجستية 

المتكاملة كطرف ثالث، وتوفر 
باقة متكاملة من حلول إدارة 

السلسلة.

شركة رائدة في تقديم حلول 
وخدمات متكاملة في مجال 

الهندسة والمشتريات واإلنشاء.

 تاريخ التأسيس: 
2008

 القطاع: 
الخدمات اللوجستية

 البلد: 
اإلمارات العربية 

المتحدة
 الملكية:

 ٪50

 تاريخ التأسيس: 
2003

 القطاع: 
الطاقة والهندسة

 البلد: 
اإلمارات العربية 

المتحدة
 الملكية:

أقلية مؤثرة

أوروك للهندسة مومنتوم لوجيســتكس
والمقاوالت

أكبر شركة خاصة ومستقلة 
في العالم إلدارة الموانئ، 

تشّغل 15 منشأة في 6 
دول.

 تاريخ التأسيس: 
1976

 القطاع: 
الموانئ

 البلد: 
اإلمارات العربية 

المتحدة
 الملكية:

 ٪50

غلفتينر

يشــمل نطــاق عمليــات واســتثمارات شــركة الهــال للمشــاريع العديــد من القطاعات المتنوعــة والمناطق الجغرافية ممــا يجعلها إحدى أهم 
المجموعــات التجاريــة العالمية الرائدة.

مقهى محّلي متميز يعكس روح 
الثقافة العربية ويجمع الناس 

في أجواء فريدة.

 تاريخ التأسيس: 
2017

 القطاع: 
األغذية والمشروبات

 البلد: 
اإلمارات العربية 

المتحدة
 الملكية:

٪100

كافا أند تشــاي

شركة متخصصة في النقل 
المستدام، تسعى إلى توفير بدائل 

مستدامة للنقل عبر الشبكات 
المتعددة الوسائط بين المدن. 

مشروع مكرس لتطوير الجيل 
القادم من األلبسة المخصصة 
لطبيعة العمل في القطاعات 

الصناعية.

منصة وسوق رقمية 
ومركز متكامل لتجارب 

الطهي المنزلي.

 تاريخ التأسيس: 
 2018

 القطاع: 
النقل 
 البلد: 

اإلمارات العربية 
المتحدة
 الملكية:

مشروع مشترك، حصة 
٪50

 تاريخ التأسيس: 
في المراحل المبكرة 

 القطاع: 
مابس للعمل في 

القطاع الصناعي
 البلد: 

اإلمارات العربية 
المتحدة
 الملكية:

٪100

 تاريخ التأسيس: 
في المراحل المبكرة 

 القطاع: 
األغذية والمشروبات

 البلد: 
اإلمارات العربية 

المتحدة
 الملكية:

٪100

بريك بريدشمالأيون

شركة استثمارات تركز على 
الشركات متوسطة الحجم في 

منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا، وتمتلك ما قيمته نحو 

1.6 مليار دوالر من األصول 
الخاضعة للمراقبة.

 تاريخ التأسيس: 
2007

 القطاع: 
األسهم الخاصة

 البلد: 
اإلمارات العربية 

المتحدة
 الملكية:

شريك محدود 

جروثجيت كابيتال

شركة رائدة عالميًا متخصصة 
في استثمارات الرعاية الصحية 

وتركز بشكل رئيسي على 
األسواق الناشئة.

 تاريخ التأسيس: 
2007

 القطاع: 
األسهم الخاصة

 البلد: 
اإلمارات العربية 

المتحدة
 الملكية:

شريك محدود 

تــي في إم كابيتال 
هيلثكير

H E A L T H C A R E

شركة استثمارية تساهم في 
توليد فرص العمل وتعزيز النمو 
االقتصادي عبر 7 قطاعات في 

فلسطين.

 تاريخ التأسيس: 
2011

 القطاع: 
األسهم الخاصة

 البلد: 
فلسطين
 الملكية:

شريك محدود

سراج

صندوق لاستثمارات الخاصة يدير 
حصة كبيرة ضمن شركة سيراميك 

رأس الخيمة، إحدى أكبر شركات 
تصنيع السيراميك في العالم.

 سنة االستثمار: 
*2014
 القطاع: 

األسهم الخاصة
 البلد: 

اإلمارات العربية 
المتحدة
 الملكية:

شريك محدود

سامينا اليمستون 
القابضة

واحدة من أكبر الشركات في 
العالم المتخصصة في تقديم 
خدمات طيران رجال األعمال، 

وتشغل أكثر من 250 طائرة في 
40 موقع عبر أربع قارات.

 تاريخ التأسيس: 
1983

 القطاع: 
طيران رجال األعمال

 البلد: 
المملكة المتحدة

 الملكية:
أقلية  

جاما للطيران

صندوق تمويل تشاركي يتخصص 
في االستثمارات العقارية في 

منطقة الشرق األوسط.

 سنة االستثمار:
*2014
 القطاع: 

االستثمارات المهيكلة
 البلد: 

اإلمارات العربية 
المتحدة
 الملكية:

شريك محدود 

الصنــدوق العقاري "أف 
آي إم- آي بي ســي"

محرك بحث عن الصور عبر 
اإلنترنت يوفر أفكارًا ملهمة 

ألكثر من 265 مليون مستخدم 
يمكنهم تطبيقها في حياتهم 

اليومية.

 تاريخ التأسيس: 
 2010

 القطاع: 
إعام، تكنولوجيا

 البلد: 
الواليات المتحدة 

األمريكية
 الملكية:

أقلية

بنترست

منصة لتحليل المخاطر تهدف 
إلى الكشف المبكر وتحديد 
التهديدات اإللكترونية في 

شبكات الشركات.

 تاريخ التأسيس: 
 2013

 القطاع: 
األمن اإللكتروني

 البلد: 
الواليات المتحدة 

األمريكية
 الملكية:

أقلية

أنومالي

مطور لبرنامج ذكاء 
اصطناعي قادر على 

"التفكير والتعلم كالبشر".

 تاريخ التأسيس: 
 2010

 القطاع: 
الذكاء االصطناعي

 البلد: 
الواليات المتحدة 

األمريكية
 الملكية:

أقلية

فيكاريوس

شركة متخصصة في تطوير 
أجهزة طبية متطورة للجراحة 

الروبوتية.

 تاريخ التأسيس: 
 2017

 القطاع: 
التكنولوجيا الطبية

 البلد: 
الواليات المتحدة 

األمريكية
 الملكية:

أقلية مؤثرة

كولوبريــس إم إكس

شركة متخصصة في تطوير 
القسطرة الطبية الروبوتية 

الصغيرة القابلة للتوجيه.

 تاريخ التأسيس: 
 2017

 القطاع: 
التكنولوجيا الطبية

 البلد: 
الواليات المتحدة 

األمريكية
 الملكية:

أقلية مؤثرة

إكس كاث

سحابة للتعلم تعتمد على 
الذكاء االصطناعي للمساعدة 

على االستكشاف واكتساب 
المعارف واإلدارة وبرامج 
التعليم المصممة حسب 

الطلب.

 تاريخ التأسيس: 
2004

 القطاع: 
التكنولوجيا التعليمية

 البلد: 
الواليات المتحدة 

األمريكية
 الملكية:

أقلية

إد كاست

شركة متخصصة في إدارة 
االستثمارات المباشرة مع 
التركيز على االستثمار في 

شركات التكنولوجيا.

 سنة االستثمار: 
*2016
 القطاع: 

رأس المال االستثماري
 البلد: 

الواليات المتحدة 
األمريكية

 الملكية:
شريك محدود

آيكونيك كابيتال

شركة مصنعة لنظم الماحة 
العالية الدقة للطائرات بدون 

طيار المخصصة لاستخدام في 
رصد البنية التحتية.

 تاريخ التأسيس: 
2013

 القطاع: 
الطائرات بدون طيار

 البلد: 
الواليات المتحدة 

األمريكية
 الملكية:

أقلية 

بريناف

مشروع مختص باستخدام 
الذكاء االصطناعي لبناء 

المنتجات وإدارة البرمجيات 
من المراحل األولية وصواًل إلى 

المراحل النهائية.

 تاريخ التأسيس: 
2015

 القطاع: 
الذكاء االصطناعي

 البلد: 
الواليات المتحدة 

األمريكية
 الملكية:

أقلية

تارا

صندوق استثماري يركز على 
دعم الشركات الناشئة في 

سريانكا في االستفادة من 
الفرص اإلقليمية والعالمية.

 سنة االستثمار:
*2017
 القطاع: 

رأس المال االستثماري
 البلد: 

الواليات المتحدة 
األمريكية

 الملكية:
شريك محدود

رايزنغ تايد

شبكة طبخ سحابية مخصصة 
للطهي والتوصيل نيابة عن 
العامات التجارية الغذائية.

 تاريخ التأسيس: 
2017

 القطاع: 
التكنولوجيا الغذائية

 البلد: 
اإلمارات العربية 

المتحدة
 الملكية:

أقلية 

كيتوبي

واحدة من أكثر الشركات كفاءًة 
في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة في مجال تقديم 

الخدمات اللوجستية بميزة التحكم 
بالحرارة وخدمات التوزيع في 

المناطق النائية.

 تاريخ التأسيس: 
2017

 القطاع: 
الخدمات اللوجستية

 البلد: 
اإلمارات العربية 

المتحدة
 الملكية:

أقلية مؤثرة

ترانسكورب

منصة رائدة عالميًا للنقل 
يستخدمها نحو 550 مليون 

شخص.

 تاريخ التأسيس: 
2012

 القطاع: 
النقل الجماعي

 البلد: 
الصين

 الملكية:
أقلية 

ديدي تشــو شينغ

منصة للتجارة اإللكترونية 
متخصصة في بيع المأكوالت 

البحرية الخالية من المواد 
الكيميائية واللحوم الطازجة 

كالدواجن.

 تاريخ التأسيس: 
2015

 القطاع: 
تكنولوجيا األغذية

 البلد: 
الهند

 الملكية:
أقلية 

فريــش تو هوم

صندوق استثماري يركز على دعم 
الشركات الناشئة في سريانكا 

في االستفادة من الفرص 
اإلقليمية والعالمية.

 سنة االستثمار: 
 *2016
 القطاع: 

رأس المال االستثماري
 البلد: 

سريانكا
 الملكية:

شريك محدود

بــي أو في كابيتال

صندوق استثماري يدعم 
صناعة قادة آسيويين في 

مجال التكنولوجيا.

 سنة االستثمار: 
 *2019
 القطاع: 

رأس المال االستثماري
 البلد: 

سنغافورة
 الملكية:

شريك محدود

جنغل فنتشرز

خدمة نقل قائمة على 
االشتراك لموظفي 

الشركات.

 تاريخ التأسيس: 
2017

 القطاع: 
تكنولوجيا النقل

 البلد: 
تركيا

 الملكية:
أقلية

فولت الينز

شركة رأس مال استثماري 
مختصة باالستثمار في مختلف 

القطاعات، مع التركيز على 
شركات التكنولوجيا العاملة 
في الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا وتركيا.

 سنة االستثمار: 
*2014
 القطاع: 

رأس المال االستثماري
 البلد: 

اإلمارات العربية 
المتحدة
 الملكية:

شريك محدود

ومضة كابيتال

)*ســنة االســتثمار هي الســنة التي بدأ فيها الصندوق بإجراء اســتثمارات.(

منصة الستئجار األثاث عبر 
اإلنترنت تقدم خدماتها 
للمهنيين في المناطق 

الحضرية.

 تاريخ التأسيس: 
2011

 القطاع: 
التجارة اإللكترونية

 البلد: 
الهند

 الملكية:
أقلية  

فورلينكو

منصة رائدة في منطقة 
الشرق األوسط في مجال 
الحجوزات الطبية الرقمية 
وبرمجيات إدارة العمليات 

الطبية.

 تاريخ التأسيس: 
2012

 القطاع: 
التكنولوجيا الطبية

 البلد: 
مصر

 الملكية:
أقلية 

فيزيتا

عـمـلـيــاتنــا واسـتـثـمــاراتـنــا

 الهالل للمشاريع التطويرية     الهالل للمشاريع االستثمارية     الهالل للمشاريع الناشئة     الهالل للمشاريع االبتكارية
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كلمة الرئيس التنفيذي

بعد سبع سنوات من التزامنا بمشاركتكم أبرز منجزاتنا 
على صعيد االستدامة، يحدونا عظيم الفخر بأن نقدم 

لكم أول تقرير متكامل تحت عنوان "التقرير السنوي وأثر 
االستدامة لعام 2018-2019 - الربحية المسؤولة" حيث 

دمجنا وألول مرة بين التقرير السنوي للشركة وتقرير 
االستدامة، األمر الذي يعكس فلسفتنا في العمل 

والتي تنص على االرتباط المباشر بين رؤية االستدامة 
والممارسة المسؤولة من جهة، ونجاح وربحية المشاريع 

التي تنفذها الشركة من جهة أخرى.

رســالتنا وقيمنا الجوهرية
نجحنــا خــالل 2018 فــي تســخير الظروف االقتصادية 
المعاكســة التي تعرضت لها مجموعة من شــركاتنا، 
للمضي بوتيرة أســرع في تحقيق أهدافنا الرئيســية 

والرســالة الجوهرية التي حددتها شــركة الهالل 
للمشــاريع والتــي تتمحــور علــى االلتزام بدفع عجلة 

التنميــة االقتصاديــة وتحقيــق أثر إيجابي مســتدام من 
خالل تنفيذ مشــاريع مثمرة ومربحة والمســاهمة في 

النمــو االجتماعي وتقدم البشــرية.

نحن في الهالل للمشاريع نركز في جهودنا على 
توليد قيمة شاملة لنساهم بذلك في تمكين سبل 

استخدام التكنولوجيا وتعزيز االبتكار وتوظيفه 
لتحقيق أثر إيجابي ملموس. ونفتخر بالنجاح الذي 

حققناه عبر هذه الجهود في دعم مخططات التنمية 
التي تنتهجها الحكومات الطموحة في منطقة 
الخليج العربي حيث يقع مقرنا الرئيسي، والتي 

تحرص قياداتها على تحفيز ريادة األعمال وتضع دمج 
 الشباب في مسيرة التنمية االقتصادية في

طليعة أولوياتها.

نحــن نــدرك جيــدًا أّن بيئة العمل المتســارعة ومتزايدة 
التعقيــد فــي القــرن الواحد والعشــرين تفرض علينا 

التــروي وعــدم التعجل فــي الحصول على األرباح 
 الفوريــة مــن أجــل تحقيــق النجاح واالزدهار والنمو 

علــى المــدى البعيــد. ومن خالل تبني هذه الفلســفة، 
 تمكّنــا مــن تحديــد أهدافنا بشــكل أفضل على 

 مســتوى منصات عملنا األربع، واالســتفادة من 
قوة ومرونة عملياتنا وتعزيز االســتثمار في مســيرتنا 

نحو االستدامة.

أداء متوازن
واصلنا خالل عام 2018 اســتراتيجيتنا التوســعية حيث 
دخلنا أســواًقا ودواًل جديدة، وحققت شــركاتنا التابعة 

والشــريكة نمــوًا متوازنــًا فــي جميع أنحاء العالم. 
ونجحنــا فــي تحقيــق هــذه المهمة من خالل خوض 

التحديــات والتعلــم منهــا وتحويلهــا إلى فرص مثمرة 
عبــر منصــات عملنا األربع.

ومن إنجازات الهالل للمشاريع التطويرية، المنصة 
المعنية بالشركات التطويرية العاملة تحت مظلة 

الهالل للمشاريع، توقيع "غلفتينر"، أكبر شركة خاصة 
ومستقلة في العالم إلدارة الموانئ والخدمات 

اللوجستية، اتفاقية امتياز مدتها 50 عامًا لتشغيل 
وتطوير ميناء ويلمنغتون في والية ديالوير األمريكية، 

وبناء محطة حاويات جديدة بطاقة استيعابية قدرها 
1.2 مليون حاوية نمطية في إدجمور.

وُتعــّد هــذه االتفاقيــة إنجــازًا مهمًا ليس فقط 
كونها تشــكل أكبر عملية اســتثمارية في مشــروع 

تطويــري تتوالهــا شــركة إماراتيــة خاصة في الواليات 
المتحــدة، ولكــن ألنهــا أيضًا توفر فرصًا ومســارات 

جديــدة وواعــدة للنمــو لشــركة "غلفتينر" التي واجهت 
العديــد مــن التحديــات كالفائض فــي القدرة اإلنتاجية 

والمنافســة غير القويمة وتوحيد خطوط الشــحن في 
عدد من أســواقها الرئيســية األخرى.

وحققت الهالل للمشــاريع االســتثمارية، منصتنا 
المعنية باالســتثمارات االســتراتيجية، أيضًا تقدمًا 

مطردًا خالل عام 2018 حيث شــهدت شــركة "جاما 
للطيــران"، وهــي واحــدة من أبرز الشــركات العالمية 

فــي مجــال خدمــات الطيران، نموًا وتوســعًا الفتًا في 
ســوق الواليــات المتحــدة لتتمكــن بذلك من التعويض 

عن أدائها األضعف نســبيًا في األســواق األوروبية 
التــي تواجــه صعوبــات أكبر. كما شــهدت مجموعة 

من اســتثماراتنا في صناديق األســهم الخاصة توســعًا 
اســتراتيجيًا على مســتوى شــركاتها الرئيســية. ويتوقع 

لعــدد مــن هــذه الصناديق إنجــاز عمليات تخارج 
اســتراتيجية خالل عام 2019.

واســتثمرت الهالل للمشــاريع الناشــئة، منصتنا 
المعنية بإدارة رأس المال االســتثماري المؤسســي، 

حتــى اليــوم أكثــر مــن 85 مليون دوالر من أصل 
اســتثمارات بقيمة 150 مليون دوالر تعتزم الشــركة 

تنفيذها في الشــركات والمشــاريع الناشــئة في 
مجــال التكنولوجيــا ورؤوس األموال االســتثمارية 

بحلــول عــام 2020. وفــي عام 2018، قامت الهالل 
للمشــاريع الناشــئة بعشــرة اســتثمارات في منطقة 

الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا والواليات المتحدة 
وجنوب شــرق آســيا والهند. وتعمل الشــركات الناشــئة 
التــي اســتثمرنا بهــا فــي قطاعات حيويــة متنوعة منها 

الــذكاء االصطناعــي واألمن اإللكترونــي وتكنولوجيا 
القطاع االســتهالكي وسلســلة التوريد. وفي العام 

نفســه حققت المحفظة االســتثمارية لشــركة الهالل 
للمشــاريع الناشــئة نموًا في العائدات بنســبة ٪98 

وتمكنت ســبع شــركات من أصل 15 شــركة في هذه 
المحفظــة مــن جمــع 100 مليون دوالر كتمويالت 
إضافيــة أي مــا يعــادل ضعف رأس المال المســتثمر 

خــالل آخــر جولة مــن عملية التمويل.

وفــي يونيــو 2018، أطلقت الهالل للمشــاريع 
االبتكارية، الحاضنة المؤسســية الداخلية لدى شــركة 

الهالل للمشــاريع أحدث مشــاريعها، "أيون"، المشــروع 
المشــترك مع شــركة "بيئة" الرائدة، كشــركة متخصصة 

فــي النقــل التجــاري المســتدام. وتتمثل مهمة "أيون" 
الرئيســية في توفير خيارات نقل مســتدام عملية 

وفعالة في مدن الشــرق األوســط المكتظة بالســكان 
دعمــًا للجهــود العالميــة الراميــة إلى الحد من ظاهرة 

االحتباس الحراري.

الوفــاء بالتزاماتنا
حرصنــا فــي عام 2018 على التمســك بمبادئ 

االســتدامة واعتمادها كركيزة أساســية وجزء جوهري 
ضمــن اســتراتيجية أعمالنــا حيث جددنــا التزامنا بتحقيق 

أهــداف االســتدامة في منصــات عملنا األربعة وفي 
رســالتنا المؤسســية الشــاملة والتي تســتهدف تقييم 

التأثيــر االجتماعــي واالقتصادي لجميع أنشــطتنا 
وعملياتنا بشــكل أفضل.

وواصلنــا أيضــًا جهودنا المكثفة لالســتثمار في 
موظفينــا ومجتمعاتنــا المحليــة، مصدر قوتنا وســر 
نجاحنــا، ودأبنــا علــى حماية بيئتنــا الطبيعية. وعلى 
المســتوى الداخلي في الشــركة، تابعنا من خالل 
شــراكاتنا العالمية جهود تشــجيع دمج ومشــاركة 

الشــباب وتعزيز ودعم الثقافة اإلقليمية وتســريع 
االبتــكار باإلضافــة إلــى مبادرات الحفــاظ على البيئة. 

واســتهدفت أنشــطة المواطنة المؤسســية في 
الشــركة 34,776 فردًا خالل عام 2018.

وبهــدف تعزيــز خبراتنــا ومواردنا في القضايا 
واألهــداف الرئيســية التي ندعمهــا أطلقنا بنجاح 

برنامــج تطــوع الموظفيــن في مقرنا الرئيســي، حيث 
يشــارك الموظفــون علــى مــدار يومي عمل على األقل 
فــي العمــل التطوعــي مع المؤسســات المعتمدة في 

دولــة اإلمــارات العربية المتحدة.

وأود فــي الختــام أن أخّصكــم بجزيل الشــكر واالمتنان 
لتشــجيعكم وجهودكم المســتمرة خالل مســيرة النمو 
والتقــدم التــي كرســناها لخلق القيــم الباقية والمنفعة 

الهادفــة، وأتطلــع قدمــًا إلــى كتابة فصل جديد من 
النجاحــات واإلنجازات في الســنوات القادمة.

 مــع أطيــب التمنيات بمزيد من
التقــدم والنمو والنجاح,

بدر جعفر
الرئيــس التنفيذي 
الهالل للمشــاريع
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أهم النتائج المالية
تأثــر االقتصــاد العالمــي بالعديــد مــن العوامــل الســلبية والتراجــع فــي عــام 2018 األمــر الــذي انعكــس على عدد من شــركاتنا وأدى إلى انخفــاض عائداتنا من 357 مليون 

دوالر عــام 2017 إلــى 271 مليــون دوالر فــي عــام 2018. لكــن علــى الرغــم مــن هــذا التراجــع فــي العائدات، واصلنا برنامجنا االســتثماري وقمنــا بضّخ نحو 48 مليون 
دوالر في مشــاريع جديدة وناشــئة خالل عام 2018، مما أدى إلى انخفاض هامشــي في إجمالي أصولنا. وفي عام 2019، نواصل مســيرتنا التوســعية الطموحة 

ونســعى إلــى خلق فــرص جديدة للنمو.

2018*20162017مليون دوالر

1,223 1,2991,259األصول الكلية

48 1849استثمارات جديدة

271 386357العائدات

77 9484دفعــات الموظفين

*نتائج أولية

فــازت شــركة "غلفتينــر" بامتيــاز مدتــه 50 عامــًا لتشــغيل وتطويــر مينــاء ويلمنغتــون فــي ديالويــر بالواليــات المتحدة، ويعد هذا االســتثمار الذي يتوقع أن تصل 
قيمتــه إلــى 600 مليــون دوالر، األكبــر لشــركة تتخــذ مــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة مقرًا لها على مســتوى الواليات المتحدة.

حصلت "غلفتنير" على جائزة تكريمية اللتزامها بمعايير الصحة والسالمة التشغيلية للعاملين في خمسة مواقع من قبل RoSPA Award Scheme التي تتخذ من 
المملكة المتحدة مقرًا لها. كما حصلت على لقب "أفضل مبادرة مسؤولية مجتمعية" للعام من قبل جوائز الخدمات اللوجستية في الشرق األوسط لعام 2018.

أضافت شــركة "مومنتوم لوجيســتكس" 46 وحدة شــاحنات جرارة جديدة من فئة "يورو 5"، لتعزز بذلك كفاءة مركباتها من خالل ترشــيد اســتهالك الوقود 
وزيــادة الكفــاءة عبــر تقليل وقــت تعطل المركبات.

تمكنــت شــركة "جامــا للطيــران" مــن جمــع تمويــل بقيمــة 48 مليــون جنيــه إســترليني لتســريع اســتراتيجيتها للتحول إلى مجموعــة عالمية رائدة في خدمات 
طيــران رجال األعمال.

حصلــت "آيريــس جــارد" التابعــة لشــركة "جروثجيــت كابيتــال" االســتثمارية، علــى جائــزة "أفضل شــركة عالمية مبتكــرة" لهذا العام في الحفل الســنوي الثاني لجوائز 
"لينــدت فينتــك إندســتري" عــن مشــروعها الجديــد الــذي يعتمــد علــى تقنيــة "بلــوك تشــين" ليتيح إمكانية إجراء معامالت الشــراء في متاجر الســوبر ماركت في 

مخيمــات الالجئيــن فــي األردن. كمــا حصلــت الشــركة علــى ثــالث جوائــز مرموقــة أخــرى خالل عام 2018 )جوائز "ســيملس" و"ســي إي أو يوروب توداي" و"إيه أل 
غلوبال إكســلنس(.

استكملت الهالل للمشاريع الناشئة عشرة استثمارات في شركات تكنولوجيا ناشئة خالل عام 2018 منها عدد من االستثمارات اإلضافية. وشهدت محفظة 
الشركة للشركات الناشئة نموًا بنسبة 98٪ في عائداتها خالل العام، وحققت شركات التعامالت التجارية بين الشركات نموًا في قاعدة عمالئها بنسبة ٪201.

قامــت "فريــش تــو هــوم" خــالل 2018 بشــراء نحــو 5,000 طنــًا مــن األســماك واللحــوم من 1,500 صيــادًا، لتلبية طلبات أكثر من 400,000 عمياًل. وقد ســجلت 
رقمــًا قياســيًا بلــغ 8,000 طلبيــة يوميًا خالل العام.

احتّلت شــركة "فورلينكو" خالل عام 2018 المرتبة التاســعة في قائمة "فاينانشــال تايمز" ألهم 1000 شــركة ذات معدالت نمو مرتفعة في منطقة آســيا 
والمحيط الهادئ.

اســتثمرت الهالل للمشــاريع الناشــئة نحو 85.8 مليون دوالر حتى اآلن في 21 شــركة ناشــئة وصندوق اســتثماري في منطقة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا 
والواليــات المتحــدة وجنــوب شــرق آســيا والهنــد. وتنوعــت اســتثمارات منصــة الهالل للمشــاريع الناشــئة في مجــاالت التكنولوجيا الحديثة بما في ذلــك التكنولوجيا 

التعليمية وتكنولوجيا سلســلة التوريد كما دخلت أســواق جديدة مثل مصر وجنوب شــرق آســيا.

أطلقت الهالل للشــركات االبتكارية شــركة "أيون"، وهي شــركة رائدة متخصصة في النقل المســتدام ُأنشــئت بشــراكة بين شــركة الهالل للمشــاريع وشــركة "بيئة" 
لتوفير شــبكات النقل المتعددة الوســائط بين المدن.

وّســعت العالمة التجارية "كافا أند تشــاي" حضورها في دولة اإلمارات بإضافة ثالثة فروع جديدة في دبي. وتدير حاليًا ســتة مقاٍه في الشــارقة ودبي.

اســتكملت شــركة "شــمال" بنجاح جهود البحث والتطوير إلنتاج مالبس العمل المبتكرة التي تتســم بميزة مقاومة ارتفاع الحرارة الشــديدة. وتســتعد اآلن 
إلطــالق هــذه المالبــس المبتكــرة بشــكل تدريجــي والبــدء بعملية اإلنتاج التجاري على نطاق واســع. 

  الهالل للمشاريع التطويرية       الهالل للمشاريع االستثمارية       الهالل للمشاريع الناشئة       الهالل للمشاريع االبتكارية
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نهجنــا

تّتبع شركة الهالل للمشاريع منهجية عمل ترتكز 
على تحقيق األرباح واالستدامة وتحقيق أثر 

اجتماعي إيجابي على المدى البعيد.

وتعد مبادئ الحوكمة المؤسســية الرشــيدة وممارســات األعمال المســؤولة والنمو المشــترك من الركائز األساســية لفلســفتنا التشــغيلية واالســتثمارية. 
ويتجلــى هــذا النهــج فــي جميــع عملياتنــا، بمــا فــي ذلــك الصفقات االســتثمارية الجديدة واالتفاقيات التشــغيلية، وصواًل إلــى مبادرات دعم وتطوير 

المشــاريع والشركات الناشئة.

ريادة األعمال
تعزيــز ثقافــة االبتكار في كافــة عملياتنا 

وأنشطتنا.

النزاهة
مزاولــة األعمــال في إطــار األخالقيات المهنية 
وااللتــزام بأعلــى معايير الحوكمة المؤسســية 

فــي كل مرحلــة من مراحــل عملياتنا.

قيمنا

آليــة تقييــم الفــرص المؤلفة من خمس خطوات

رؤيتنا

التنوع واإلشراك
احتــرام تنــوع الثقافات والعمل على أســاس من 

الكفاءة واإلشــراك بين مختلف األفراد.

المسؤولية
خدمــة المجتمــع وحمايــة البيئة التــي نعمل فيها. نعتمــد فــي الهــالل للمشــاريع عملية مؤلفة من 

خمــس خطــوات محددة األطــر لتقييم الفرص 
االســتثمارية الجديــدة وتحديــد أفضل الطرق 

لالســتفادة مــن خبراتنــا بأقصى قــدر ممكن لتحقيق 
االســتمرارية والنجــاح الدائم لجميــع أصحاب المصلحة. 

ونتمكــن مــن خــالل هذه العملية مــن تحديد المزايا 
والمخاطــر المحتملــة وجوانــب الغموض أو االلتباس.

وباإلضافــة إلــى التركيــز على تحليــل المخاطر والعوائد 
الماليــة، ال ُنغفــل أهميــة المعاييــر المتعلقة بالحوكمة 

البيئيــة واالجتماعيــة والمؤسســية. لــذا، قمنا بدمج 

هــذه المعاييــر فــي عمليــة التقييــم المكونة من خمس 
ــم كل فرصــة من خــالل اختبار مراعاتها  خطــوات. وُتقيَّ
لمعاييــر الحوكمــة البيئية واالجتماعية والمؤسســية، 
مباشــرة قبل عرضها على لجنة االســتثمار والمجلس 

التنفيذي لشــركة الهالل للمشــاريع للبت فيها.

اإلدارة التشغيليةعمليــة التقييم
نســعى في الهالل للمشــاريع إلى بناء الشــراكات 

طويلــة األجــل التي تدعم النمو المتبادل واالســتدامة. 
ونضطلــع بــدور جوهــري وفاعل في الشــركات التابعة 
والشــريكة والمشــاريع التي نســتثمر فيها، وذلك من 

خــالل مشــاركتنا وعضويتنا فــي المجالس واللجان 
ذات الصلــة حيــث نراقــب تقدم الشــركات في عملها 

وأدائها ونقدم اإلشــراف االســتراتيجي والتوجيه 
التشــغيلي والدعم والخبرات التســويقية والمالية 

فضــاًل عــن توجيهاتنــا لتطبيق أعلــى معايير الحوكمة 
المؤسســية. وتركز الهالل للمشــاريع في نهجها على 
إكســاب الشــراكة قيمة متميزة ال تقتصر على الجانب 

المالي، والتعاون بفعالية مع الشــركات الناشــئة 
والشــريكة من أجل تحقيق قيمة مشــتركة، وهو ما 

يميزنا عن الشــركات األخرى.

نطمــح إلــى بنــاء مجموعــة شــركات رائــدة تعمــل فــي قطاعــات متنوعــة وتتخطــى الحدود الجغرافية والثقافية، وتســعى إلى تحقيق الريادة الشــاملة وبناء قدرة 
تنافســية عالميــة وخلــق قيمة مشــتركة لجميــع أصحاب المصلحة.

إطار االستدامة
دمجت شــركة الهالل للمشــاريع مبادئ االســتدامة 

في كافة عملياتها واســتثماراتها االســتراتيجية 
لضمــان تحقيــق النجــاح الدائم وتوليــد قيمة متميزة 
ألصحــاب المصلحــة وللمجتمع بصورة أشــمل. فنحن 
نحرص على دراســة تأثير أنشــطتنا على البيئة وعلى 

المجتمعــات التــي نعمــل فيهــا، تمامــَا كما نحرص على 
تحقيــق أثــر إيجابــي وقيمة متميــزة ألصحاب المصلحة.

ولإلبــالغ عــن أهــم نتائج أدائنا فيمــا يتعلق بمعايير 
الحوكمــة البيئيــة واالجتماعية والمؤسســية إلى 

أصحــاب المصلحة وســائر األطــراف المعنية، بدأنا 
بإصدار تقارير حول جهود االســتدامة في الشــركة 
قبل ســت ســنوات. وفي عام 2015 أضفنا صيغة 

رســمية اللتزامنا بريادة مســيرة التنمية المســتدامة 
من خالل وضع إطار عام واضح لالســتدامة. 

ويتمحــور هــذا اإلطــار على الركائز األربعة الرئيســية 
الســتراتيجيتنا البعيــدة األمــد وهــي: تمكين العمل 

األخالقــي وتمكيــن مجتمع أقوى وتمكين اإلشــراف 
البيئــي وتمكين المواهب.

تمكيــن مجتمع أقوى
قيــادة جهــود التنمية االجتماعية 

واالقتصاديــة فــي البلدان التــي نعمل فيها.

تمكيــن العمل األخاقي
تمكيــن األداء المســؤول والعمــل األخالقي في 
عملياتنــا وأنشــطتنا التجاريــة من خالل االلتزام 

الراســخ بمبادئ الشــفافية والمساءلة.
تمكيــن التنمية 

المستدامة

تمكين اإلشــراف البيئي 
فهــم ودراســة تأثيرنــا علــى البيئة وتحديد مجاالت 

وفرص التحســين والتطوير.

تمكين المواهب
توفيــر فــرص العمل الواعدة ودعم الشــباب 

ورواد األعمال.

المعاينة األولية
إجــراء معاينــة أولية للفرصة االســتثمارية باالســتناد إلــى معايير محددة 

مســبقًا لعمليــة التقييم.

التقييم األولي
دراسة الفرصة االستثمارية من خالل إجراء بحوث أولية متخصصة في القطاع 

ودراسة السوق وتحليل خطة عمل الشركة واستراتيجيتها المتبعة للنمو 
وتقييم فريق اإلدارة وإجراء تقييم أولي لمدى امتثالها لمعايير الحوكمة البيئية 
واالجتماعية والمؤسسية لضمان توافقها مع سياسة الشركة في هذا المجال. 

وُيعد ملخص لهذه المعلومات في وثيقة تعرف بمذكرة الفرصة االستثمارية.

شــروط وتقييم االستثمار
تطوير نموذج للتقييم ثم تتم مناقشــة شــروط االســتثمار والمبادئ الرئيســية 

)القانونيــة منها والتجارية(.

العنايــة المفصلــة والوثائق القانونية
تنســيق وتنفيــذ إجــراءات العنايــة التجاريــة والمالية والقانونيــة وتقييم االمتثال 

بمعاييــر الحوكمــة البيئيــة واالجتماعيــة والمؤسســية لُيصــار الحقًا إلى وضع 
اللمســات األخيــرة علــى جميــع وثائــق التنفيــذ وتقديم مذكرة مــا بعد التنفيذ.

قرار االستثمار
م مذكــرة االســتثمار النهائيــة ومذكــرة ما بعــد التنفيذ إلى المجلس  ُتقــدَّ

التنفيــذي التخــاذ القرار النهائي.

1
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التواصــل الفّعــال والمشــاركة الهادفة مــع أصحاب المصلحة
حددنــا عشــر مجموعات مــن أصحاب المصلحة 
المعنيين بأعمال الشــركة ونشــاطاتها وجميع 

األطــراف التــي قــد تؤثــر في عملنــا أو تتأثر به. ونحرص 
على التواصل الفعال والتشــاور المســتمر والمنتظم 
مــع هــذه األطــراف من خــالل قنوات اتصال متعددة 

وذلــك بهــدف فهم احتياجاتهم واستفســاراتهم 
وتطلعاتهــم وضمــان الحصول على دعم واســع 
النطــاق فيمــا نقوم به من مبادرات وأنشــطة. 

ونقــوم بإطــالع مجموعات أصحــاب المصلحة على 
مســتجدات أعمالنا وآخر أنشــطتنا من خالل إصدار 

نشــرات إخبارية كل شــهرين باإلضافة إلى التقرير 
الســنوي وأثر االســتدامة في نهاية كل عام. ونشــارك 

أيضــًا فــي فعاليــات متنوعــة كما ننظم األحداث 
لتبــادل أفضــل الممارســات مــع نظرائنا في الصناعة.

ونتعــاون مــع المنظمات غيــر الربحية المعتمدة 
للمشــاركة والتفاعــل مع أصحــاب المصلحة في 

أنشــطة وبرامــج للتوعية وخدمــة المجتمعات التي 
نعمــل فيهــا بشــكل أفضــل وتحقيــق منفعة وأثر أكبر 

وذلــك فــي مجاالت متعددة كريــادة األعمال والبيئة 
والفنــون والثقافــة. كمــا ننظــم ورش عمل متخصصة 

موجهــة ألفــراد المجتمع لبناء المهارات. ويشــارك 
 موظفونــا أيضــًا في أعمــال تطوعية متنوعة

تخــدم المجتمع.

تقييــم األداء فــي القضايا الجوهرية 
قمنا في بداية عام 2018 بتحديث قائمة المواضيع 

الجوهرية التي كنا قد حددناها مسبقًا لتتوافق بشكل 
أفضل مع توجهات أصحاب المصلحة وتتواءم مع 

 مؤشرات المبادرة العالمية إلعداد التقارير
ومعايير االستدامة.

ويتطــرق التقريــر ألبــرز القضايا الرئيســية التي حددناها 
فــي بدايــة 2018 لكونهــا تحمــل تأثيرًا واضحًا على 

أعمالنــا. ويوفــر الجــدول التالي موجــزًا لتلك القضايا 
الجوهريــة ويدرجهــا وفق ترتيب تنازلي بحســب 

أهميتهــا ألصحــاب المصلحــة وألعمالنا. ويوضح 
الجــدول أيضــًا كيفيــة ارتباط هــذه القضايا بمعايير 

المبــادرة العالميــة إلعــداد التقارير وبأهداف األمم 
المتحــدة للتنمية المســتدامة.

وابتــداًء مــن عام 2019، ســوف نتبع نهــج تقييم جديدًا 
وســنفصح عــن التقــدم الــذي أحرزناه في معالجة 

القضايــا الجوهريــة التــي تؤثــر أو ترتبــط بمنصات عملنا 
األربعة والشــركة ككل. ونســتعرض في هذا التقرير 
رســمًا يوضح طريقة التقييم المحّدثة ضمن قســم 

"إعداد تقرير االســتدامة لعام 2020-2019".

العمالءالحكومــات والجهات المنظمة

المجتمعاتالموظفون

مــزودو رأس المالالموردون

شركاء الصناعة

قــادة ورواد األعمال 

المنظمــات غير الربحية

الشــركات التطويرية

مكافحة الفســاد والرشوة 
)GRI 205( 1

الصحة العامــة للموظفين 
)GRI 401, 404( 2

 الحوكمة 
)22-102 ,18-GRI 102( 3

التدريــب والتطوير الوظيفي 
)GRI 404( 4

الســامة واألمن المهني 
)GRI 403( 5

 األداء االقتصادي 
)GRI 201( 6

االلتــزام بالقانون واألنظمة 
)GRI 307, 419( المعمــول بهــا

7

 الطاقة واالنبعاثات 
)GRI 302, 305(

8

 تطويــر البنية التحتية 
)1-203( 9

النفايات الســائلة والمخلفات 
)GRI 306(

10

 حقوق اإلنسان 
)GRI 412(

11

 اإلشراك 
)GRI 405, 406(

12

 المجتمع 
)GRI 413(

13

 التنــوع البيولوجي 
)GRI 304(

14

التواجد في الســوق المحلية 
)GRI 202(

15

أهداف التنمية المســتدامةالقضايــا الجوهرية
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مســاهماتنا فــي تحقيــق أهــداف األمم المتحدة للتنمية المســتدامة
تدعــم شــركة الهــالل للمشــاريع أجنــدة األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة لعــام 2030 وتســعى إلــى مواءمة كافة عملياتها وأنشــطتها مع أهداف األمم المتحــدة للتنمية 

المســتدامة باإلضافــة إلــى االمتثــال لمعاييــر المبــادرة العالميــة إلعــداد التقاريــر والمبــادئ العشــرة للميثاق العالمي لألمم المتحدة. كما نشــجع الشــركات األخرى العاملة 
في منطقة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا على تعزيز جهود االســتدامة والمســاهمة في تحقيق أهداف التنمية المســتدامة.

أهداف التنمية 
أبرز مســاهمات الهال للمشــاريع في تحقيق هذه األهداف خال عام 2018أهميتهاالمستدامة

الهدف األول: 
القضــاء على الفقر

يتطلــب القضــاء علــى الفقــر وضع أنظمــة حماية اجتماعية 
عالميــة وإجــراءات مســتهدفة للتخفيف من معاناة 

التعــرض للكــوارث، مــع تلبية احتياجــات المناطق الجغرافية 
المحرومــة في كل دولة.

نعمــل علــى توفيــر فــرص عمل محلية من خالل االســتثمار في شــركاتنا 	 
التطويريــة والشــركات التابعة لنا.

ندعم الشــباب والنســاء من خالل برامج المواطنة المؤسســية.	 

الهدف الثالث: 
الصحة الجيدة 

والرفاه

إن ضمان الحياة الصحية وتشــجيع الرفاه والســالمة 
لجميــع األفــراد مــن كل األعمــار عنصــر ال بد منه في 

التنمية المســتدامة.

نلتــزم بتوفيــر أماكــن عمــل آمنــة وصحية لموظفينا وحماية األفــراد والممتلكات 	 
والبيئــة أينمــا تواجدنــا لمزاولة أعمالنا.

 نســتثمر في الشــركات التي تســهم في معالجة التحديات	 
الطبيــة والصحية الملحة.

الهدف الرابع: 
التعليم الســليم

يشــكل الحصول على تعليم جيد األســاس الذي يرتكز 
عليــه تحقيــق التنميــة المســتدامة. فالتعليم يرتقي 

بحيــاة النــاس ويزودهــم باألدوات الالزمــة البتكار الحلول 
ومواجهــة التحديــات العالمية الملحة.

نقــدم لموظفينــا برامــج تدريبيــة بشــكل متواصل حــول جملة من المواضيع 	 
المهمــة، مــن المهــارات الناعمــة وصواًل إلــى المهارات التقنية.

نشــجع المجتمعــات المحليــة علــى اكتســاب المهــارات العملية التي تعزز 	 
فرصهــم بالحصــول على فرص عمل.

الهدف الخامس: 
المساواة بين 

الجنسين 

إن المســاواة بين الجنســين ليســت حقًا أساســيًا من 
حقوق اإلنســان فحســب، ولكنها أيضًا من األســس 

الضرورية الالزمة إلحالل الســالم والرخاء واالســتدامة 
فــي العالــم. ويعــد تنفيذ األطــر التنظيمية والقانونية 

الخاصــة بالمســاواة بيــن الذكور واإلنــاث في مكان العمل 
والتخلــص مــن الممارســات الضــارة في هذا الصدد أمرًا 

بالغ األهمية لتحقيق المســاواة بين الجنســين.

نحــن مــن الشــركات الموّقعــة علــى مبادئ األمم المتحــدة لتمكين المرأة وقد 	 
تعهدنــا بتوفيــر فــرص متســاوية للرجــل والمرأة في أماكــن العمل لدينا.

ندعم النســاء في شــركاتنا من خالل سياســات التوظيف المرنة التي تشــمل 	 
تمديــد إجــازة األمومة وســاعات العمل المرنــة لألمهات الجديدات.

نســتثمر فــي تطويــر مســيرة موظفاتنــا المهنية من خــالل الدورات التدريبية 	 
وبنــاء المهارات والكفاءات.

الهدف الثامن: 
العمــل الالئق ونمو 

االقتصاد 

يعتبــر عــدم توفــر الوظائــف واالســتثمارات أحــد التحديات 
التــي تعيــق جهــود القضــاء علــى الفقــر، لــذا علينا إعادة 
صياغــة وتشــكيل سياســاتنا االقتصاديــة واالجتماعيــة. 

ولتحقيــق النمــو االقتصــادي المســتدام، يجــب على 
المجتمعــات توفيــر بيئــة وظــروف مناســبة لخلق 

الوظائــف الجيــدة وبنــاء اقتصــاد صحي ومتــوازن والحفاظ 
علــى البيئة.

نســعى لبناء سالســل توريد محلية ودعم الموردين المحليين والشــركات 	 
الصغيرة والمتوســطة.

نوفــر بيئــة عمــل آمنــة وعادلة ومحفزة ونقدم مزايا تنافســية.	 

ندعم رواد األعمال من خالل الشــراكات واالســتثمارات االســتراتيجية.	 

الهدف التاسع: 
الصناعــة واالبتكار 

والبنيــة التحتية 

ُيعــد االســتثمار فــي البنيــة التحتية ركيزة أساســية لتحقيق 
التنميــة المســتدامة وتمكيــن المجتمعات.

تســتثمر منصاتنــا فــي مشــاريع البنيــة التحتية بهدف دفع مســيرة التنمية 	 
االقتصادية، كاالســتثمار في شــركة "ســراج" في فلســطين على ســبيل المثال.

أهداف التنمية 
أبرز مســاهمات الهال للمشــاريع في تحقيق هذه األهداف خال عام 2018أهميتهاالمستدامة

الهدف العاشر: 
الحــد من أوجه عدم 

المساواة

تســتمر ظاهرة التمييز وعدم المســاواة بســبب الدخل 
والجنــس والعمــر واإلعاقة والعــرق والطبقة االجتماعية 

والديــن والفــرص فــي جميع أنحــاء العالم، مما يعيق 
تحقيــق التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة على المديين 

القريــب والبعيد.

نرحــب بالجميــع مــن خالل سياســاتنا الشــاملة والتي تلتــزم بعدم التمييز.	 

تطبق العديد من الشــركات التابعة لنا والمشــاريع الشــريكة أيضًا سياســات 	 
لضمــان عــدم التمييــز في مكان العمل.

الهدف الحادي 
عشر: مدن 

ومجتمعــات محلية 
مستدامة 

إن المــدن هــي مراكــز األفكار والتجــارة والثقافة والعلم 
واإلنتاجيــة والتنميــة االجتماعيــة. لــذا، ينبغي للمدن 

أن توفــر الفــرص للجميــع وتتيح لهــم إمكانية الوصول 
إلى الخدمات األساســية والطاقة واإلســكان والنقل 

والوظائف وغيرها.

نهــدف إلــى تقليــص بصمتنــا البيئيــة، بمــا في ذلك الجهود الخاصــة التي نوليها 	 
إلدارة النفايات.

نقــوم بتطويــر وإنشــاء شــركات مبتكرة تتصــدى للتحديات االقتصادية 	 
واالجتماعيــة والبيئية.

الهدف الثاني 
عشر: االستهالك 

واإلنتاج 
المسؤوالن

يســاهم اعتماد ممارســات مســتدامة في االستهالك 
واإلنتــاج فــي تخفيــض التكاليــف االقتصادية والبيئية 

واالجتماعيــة كمــا يخفــف مــن وطأة الفقر ويعزز 
مســتويات التنافســية االقتصادية.

نســعى فــي جميــع عملياتنــا للحــد مــن توليد النفايات وإعــادة تدوير المخلفات 	 
وتقليل اســتهالكنا للموارد.

الهدف الثالث 
عشــر: العمل على 

تسوية المناخ

يعــد التغيــر المناخــي حاليــًا من التحديــات الملحة التي 
تؤثــر علــى جميــع الــدول في جميــع القارات، حيث يعرقل 

االقتصــادات الوطنيــة ويؤثــر علــى المجتمعات. وفي حال 
لــم يتــم اتخــاذ اإلجراءات الالزمــة لمعالجة هذه الظاهرة، 

قد يتجاوز متوســط درجات الحرارة العالمية لســطح 
األرض الثــالث درجــات مئوية هذا القرن.

نحــرص علــى توعيــة موظفينــا بصــورة منتظمة حول التبعــات المحتملة لتغير 	 
المنــاخ كمــا ونحفزهــم علــى اتخــاذ إجراءات تســاعد على الحد من اآلثار الســلبية 

على البيئة.

نســعى أيضــًا إلــى تقليــل اســتهالكنا للطاقة من المصــادر غير المتجددة 	 
واعتماد ممارســات توفر الطاقة.

الهدف الخامس 
عشــر: الحياة في 

البّر

يوفــر التنــوع البيولوجــي فوائد متنوعة على المســتويين 
المحلــي والعالمــي. وباإلضافــة إلــى دوره في تعزيز 

النظم اإليكولوجية، فإنه يشــكل ركيزة أساســية في 
اســتراتيجيات التكيــف مــع التغيــر المناخي والحد من 

مخاطر الكوارث.

 ندعــم مبــادرات الحفــاظ علــى التنــوع البيولوجي من خالل برامج	 
المواطنة المؤسســية.

الهدف السادس 
عشر: السالم 

والعدالة 
والمؤسسات 

القوية 

ُيعــّد تطبيــق لوائــح وأنظمــة على درجــة عالية من الكفاءة 
والشــفافية وبناء مؤسســات فعالة خاضعة للمســاءلة 

أمرًا أساســيًا إلنشــاء مجتمعات ســلمية وشاملة.

نلتزم في الشــركة بأعلى معايير النزاهة والمســاءلة.	 

الهدف السابع 
عشر: الشراكات 

لتحقيق األهداف 

تتطلــب أجنــدة التنمية المســتدامة الناجحة بناء شــراكات 
بيــن الحكومــات والقطاع الخــاص والمجتمع المدني، 

لما لهذه الشــراكات من أهمية حيوية على المســتويات 
العالميــة واإلقليميــة والوطنيــة والمحلية.

نحــرص علــى التشــاور بصــورة منتظمــة مع مجموعات أصحــاب المصلحة في 	 
الشــركة لنتمكــن مــن تلبيــة تطلعاتهم واالســتماع إلى مخاوفهم.

التزمنــا بشــراكات متعــددة منهــا مبــادرة بيرل والميثاق العالمــي لألمم المتحدة 	 
وغيرهــا مــن المبــادرات لتعزيــز مشــاركتنا ودعمنا لقضايــا الحوكمة البيئية 

واالجتماعية والمؤسســية.
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الهالل للمشاريع التطويرية هي المنصة المعنية بالشركات التطويرية 
العاملة تحت مظلة الهالل للمشاريع، والتي تضم شركات تابعة 

وشريكة تنشط في عدة قطاعات تشمل الموانئ والخدمات 
اللوجستية والطاقة والمقاوالت والمشاريع الهندسية مثل "غلفتينر" 

و "مومنتوم لوجيستكس" و "أوروك للهندسة والمقاوالت".

وقد باعت الهالل للمشاريع التطويرية حصتها في "جاما للطيران 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا" عام 2018، لكنها احتفظت بحصة 

أقلية في شركة جاما للطيران ش . م . ع؛ ومن ثم انتقلت جاما للطيران 
حاليًا تحت مظلة الهالل للمشاريع االستثمارية، المنصة المختصة 

باالستثمارات االستراتيجية واالستثمارات البديلة للشركة. 

الهالل للمشاريع 
التطويرية

ســتركز غلفتينر ومومنتوم 
لوجيســتكس على توســيع االنتشار 

الجغرافي داخل منطقة الشــرق 
األوســط وشــمال أفريقيا وخارجها.

6,000 600 50 عامًا
اســتثمارات بقيمة عقــد امتياز مدته 

لتشــغيل ميناء ويلمنغتون 
بواليــة دياوير األمريكية 

مليــون دوالر أمريكي 
لتطوير وتوســيع مينــاء ويلمنغتون 

خال األعوام التســعة المقبلة 

وظيفة جديدة ســيوفرها 
مشــروع تشغيل وتطوير 

مينــاء ويلمنغتون

منصاتنــا
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نظــرة عامة على األعمال 

تأسست "غلفتينر" في إمارة الشارقة وهي أكبر شركة 
خاصة مستقلة إلدارة الموانئ على مستوى العالم، 

وقد حققت توسعًا سريعًا على صعيد تطوير الموانئ 
الحيوية والخدمات اللوجستية وسّجلت حضورًا قويًا 

في مناطق مختلفة حول العالم. وتقوم "غلفتينر" 
بتشغيل ثالثة موانئ رئيسية في دولة اإلمارات 

بالنيابة عن دائرة موانئ الشارقة، وهي: محطة حاويات 
الشارقة، ومحطة حاويات خورفكان، وميناء الحمرية.

وعلــى الصعيــد الدولي، تتولى "غلفتينر" كذلك تشــغيل 
مجموعة من الموانئ والمرافق المرفئية والشــركات 

ذات الصلة بالموانئ والتي تشــمل محطة حاويات 
العراق ومحطة مشــاريع العراق ومركز الخدمات 

اللوجســتية بميناء أم قصر في العراق؛ ومحطة حاويات 
طرابلس في لبنان. وفي المملكة العربية الســعودية، 

تشــّغل "غلفتينر" محطة الحاويات الشــمالية بميناء 
جدة اإلســالمي عبر شــركتها التابعة "مقاوالت الخليج 
للشــحن والتفريغ المحدودة" )جســكو(، وميناء الجبيل 

التجاري، وميناء الجبيل الصناعي. وخارج منطقة الشــرق 
األوســط وشــمال أفريقيا، تتولى الشــركة إدارة محطة 
"كانافيرال" للشــحن في فلوريدا وميناء "ويلمنغتون" 

فــي ديالويــر بالواليات المتحدة األمريكية. 

وترتبط شــركة الهالل للمشــاريع بشــركة "غلفتينر" منذ 
عام 1976، عندما أنشــأت الشــركة األم، مجموعة 
الهالل، "غلفتينر" إلدارة محطة حاويات الشــارقة. 

وتمتلك الهالل للمشــاريع حاليًا حصة نســبتها 50٪ في 
شــركة "غلفتينر"، وتواصل بموجب هذه الحصة تقديم 

التوجيه االســتراتيجي للشــركة في ســعيها للتوسع 
 واالســتفادة من الفرص، وذلك من خالل عضويتها

في المجلس التنفيذي ولجنة االســتثمار في الشــركة.

مومنتوم لوجيســتكس )مومنتوم( هي شــركة رائدة 
في تقديم الخدمات اللوجســتية كطرف ثالث وتوفر 

باقة متكاملة من حلول إدارة السلســلة تتضمن 
النقــل مــع إمكانيــة التنقل فيما بين دول الخليج 

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

متخصصــة فــي مجال خدمات حقول النفط. 

تأسســت "مومنتوم" عام 2008 لتعزيز الخدمات 
التــي تقدمهــا مجموعة "غلفتينر". ويقع مقر الشــركة 

في مســتودع الحاويات المحلي بالشــارقة وتمتد 
عملياتهــا فــي مختلــف أنحاء دولة اإلمارات العربية 

المتحــدة بمــا فــي ذلك محطة حاويات خورفكان في 
ميناء جبل علي؛ ومحطة حاويات الشــارقة بالمنطقة 

الصناعية الحرة بمطار الشــارقة وفي رأس الخور. 
وعلى الصعيد العالمي، تواصل "مومنتوم" توســعة 

عملياتها في عدد من الدول تشــمل المملكة العربية 
الســعودية والعراق وباكستان.

وتمتلك شركة الهالل للمشاريع حصة نسبتها ٪50 
من شركة "مومنتوم"، وهو ما يخولها تقديم التوجيه 

االستراتيجي لشركة "مومنتوم لوجيستكس" في 
سعيها للتوسع واالستفادة من الفرص، وذلك من 

خالل عضويتها في اللجنة التنفيذية. 

مومنتوم لوجيســتكس غلفتينر

إنجازات قياســية علــى صعيد اإلنتاجية 
والكفــاءة التشــغيلية رغم التحديات 
واصلــت "غلفتينــر" تحقيق مســتويات عالية من 

اإلنتاجيــة والكفــاءة فــي عملياتهــا خالل عام 2018 
رغــم التباطؤ االقتصــادي العالمي والظروف 

المضطربــة التــي يواجههــا قطاع الشــحن، حيث حققت 
محطــة حاويــات الشــارقة فــي ميناء خالد أرقامًا 

قياســية جديدة في شــهر أبريل 2018 تمثلت في 
تســجيل معّدل إنتاجية قياســي لحركة الرافعات قدره 
32.2 حركــة فــي الســاعة، في إنجاٍز مهــم يتجاوز كثيرًا 
المتوســط البالغ 25 حركة في هذا القطاع. ويشــكل 
هذا اإلنجاز البارز أعلى مســتويات اإلنتاجية المســجلة 

في محطة الشــارقة للحاويات منذ إنشــائها.

من جهة أخرى، ســجلت محطة الشــارقة للحاويات 
طلبــًا كبيــرًا مــن قبــل العمالء على مســتودعها الجديد 

"شــيد 3" في ميناء خالد، وهو ما ســاهم في رفع 
قدرة المحطة الســنوية بنســبة 8٪، إلى 690,000 
وحدة مكافئة لعشــرين قدمًا، مع توجه الشــركات 

المحليــة نحــو المنشــأة الجديدة كبديل فعال 
 واقتصــادي التكلفــة لمرافق التخزين

األخــرى في المنطقة.

وتم تصميم مســتودع "شــيد 3" لتخزين البضائع 
التي تقل عن حمولة حاوية، والشــحنات الســائبة 

المنفصلــة، كمــا يضــم مســاحة مخصصة لتخزين 
البضائــع الخطــرة، باعتمــاد من قبــل المنظمة البحرية 

الدوليــة. ويقــع المســتودع الجديــد على مقربة من 
ســاحات وأرصفة محطة الحاويات، بما يســهل إعادة 

توزيــع البضائــع ضمن المحطــة وإتمام التخليص 
الجمركــي في الموقع. 

ويشــكل مســتودع "شــيد 3" المجهز بشــكل كامل، 
والمــزود بأنظمــة رصــف ومناولة متطورة، بدياًل 

عن مســتودع "شــيد 2" الذي ســتتم إزالته بهدف 
توســعة محطة الشــارقة للحاويات، عبر تمديد ســكك 

الرافعــات الجســرية اآلليــة ذات اإلطارات المطاطية.

وفي ســياٍق متصل، اســتقبلت شــركة "غلفتينر" ألول 
مرة ســفينة الحاويات "أنطوان دو ســانت إكزوبيري" 

التابعــة لمجموعــة CMA CGM الفرنســية للحاويات 
فــي محطــة حاويــات خورفــكان التابعة لها خالل العام 
2018. وتبلغ ســعة الســفينة 20,600 وحدة مكافئة 
لعشــرين قدمــًا، كمــا يبلــغ طولهــا 400 متر - أي أطول 
مــن مبنــى "إمبايــر ســتيت" أو بــرج "إيفل" - وتعد إحدى 

أكبر ســفن الحاويات في العالم، وهي أكبر ســفينة 
علــى اإلطالق ترســو فــي محطة حاويات خورفكان. 

ويشــكل مرور الســفينة عبر محطة حاويات خورفكان 
دليــاًل ســاطعًا علــى قدرة "غلفتينــر" على توفير أفضل 
معاييــر الكفــاءة التشــغيلية ألكبر الســفن حول العالم.

وكانــت مجلــة "جورنــال أوف كوميرس" قد صنفت 
محطــة حاويــات خورفــكان التابعة لشــركة "غلفتينر" 

كأســرع محطة في منطقة الشــرق األوســط وشمال 
أفريقيا وثالث أســرع محطة في العالم. ويســهم 
موقع المحطة االســتراتيجي ضمن مســار التجارة 

الرئيســي بين قارتي آســيا وأوروبا، إلى جانب قدرتها 
علــى ربــط مناطــق الخليج وشــبه القارة الهندية 

والســاحل الشــرقي ألفريقيا في جعلها مركزًا مثاليًا 
لحامالت الخطوط الرئيســية. 

وتتولى شــركة "غلفتينر" تشــغيل محطة الحاويات 
الشــمالية بميناء جدة اإلســالمي من خالل شــركتها 

التابعة "مقاوالت الخليج للشــحن والتفريغ" )جســكو(، 
وقــد حققــت المحطــة إنجــازًا كبيرًا مع وصول حجم 

مناولتهــا إلــى 25 مليــون وحدة مكافئة لعشــرين قدمًا 
منذ بداية تشــغيلها في ســنة 2000 أي قبل ثمانية 

عشر عامًا.

وفــي عــام 2018، حققت شــركة مقاوالت الخليج 
للشــحن والتفريــغ المحــدودة أيضــًا إنجازًا هامًا مع 

تجــاوز حجــم مناولتهــا 30 مليــون وحدة مكافئة 
لعشــرين قدمًا، بما يمثل زيادة بنســبة 50٪ في 

إنتاجيــة مرافقهــا خالل 5 ســنوات فقــط في المملكة 
العربيــة الســعودية )محطــة الحاويات الشــمالية بميناء 

جــدة اإلســالمي، وميناء الجبيــل التجاري، وميناء 
الجبيــل الصناعــي(. وقــد بلغ متوســط معدل إنتاجية 

الرافعــة أكثــر مــن 30 حركة في الســاعة بمحطة 
الحاويــات الشــمالية على وجه الخصوص. 

وكأكبــر محطــة حاويــات حديثــة في ميناء جدة 
اإلســالمي، تســتقبل المحطة بانتظام ســفن حاويات 

تصــل ســعة كل منهــا إلــى 14,000 وحدة مكافئة 
لعشــرين قدمًا، بعد اســتقبالها ســفينة "تامبا 

تريومــف" التابعــة لشــركة "إيفرجرين مارين" للمرة 
األولــى فــي مايو 2017. كمــا اعتمدت المحطة 

أيضــًا تصميمــًا مبتكــرًا للموزع الداخلي لتوســيع 
مدى رافعتها العمالقة من الســفن إلى الشــاطئ 

وتمكينهــا مــن الوصول ألعلى المســتويات بالحاوية. 
وباإلضافــة لذلــك، فإن محطة الحاويات الشــمالية 

هــي الوحيــدة فــي ميناء جدة اإلســالمي التي تمتلك 
تقنيــة األلــواح االنزالقية لتحميــل وتفريغ الحاويات 

بــداًل مــن المنصــات الخشــبية التقليدية، وهو ما 
يعمل على تحســين اســتغالل المســاحة، ويسمح 

بزيــادة المنتجــات بنســبة تصــل إلى 30٪ لكل حاوية 
وخفــض بنســبة 15٪ فــي تكاليــف النقل. كما تمت 

ترقيــة مرافــق الفحــص التابعة لميناء جدة اإلســالمي 
لتتماشــى مع برنامج الفســح خالل 24 ســاعة الذي 

أطلقته الجمارك الســعودية.

وقــد شــهدت محطــة حاويــات الجبيل، التي تتولى 
"جســكو" تشــغيلها، في ميناء الجبيل التجاري على 

الســاحل الشــرقي للمملكة العربية الســعودية، 
زيــادة هائلــة فــي حجم الحاويــات المناولة وصلت 
إلى 8٪ على أســاس ســنوي خالل العام 2018. 

ويعــزى هــذا النمو إلى توســع مدينــة الجبيل وصناعة 
البتروكيماويات في الســاحل الشــرقي للمملكة، كما 

أن الربط المرتقب بين المحطة وشــبكة الســكك 
الحديديــة الوطنيــة ســيدفع هذا النمو قدمًا.

معدل حركة الرافعات في الســاعة
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 االســتثمار المشــترك في البنية 
التحتيــة المحلية

شــرعت "غلفتينر" و"مومنتوم لوجيســتكس" في 
إنشــاء طريــق منفــذ الصجعــة الدائم عام 2018، ويأتي 

هذا االســتثمار تماشــيًا مع ســعي الشــركتين للقيام 
بــدور أساســي في دفع عجلــة النمو االقتصادي 
إلمارة الشــارقة. وســيمتد الطريق الســريع على 

طــول 2 كيلومتــر ليربــط مجمع الصجعة لالســتثمار 
الصناعي، وهو أول مبادرة اســتئجار للشــركتين، عبر 

شــارع اإلمــارات )E611(، مع الموانــئ البحرية الثالث 
الرئيســية في الشــارقة - ميناء خالد وميناء الحمرية 

ومينــاء خورفــكان. ويمتد المجمع على مســاحة 
750 ألــف متــر مربــع، ومن المتوقع أن يصبح منشــأة 

لوجســتية مجمركة/مضمونــة بالكامــل للبضائع 
المســتوردة بموجب ســندات إعفاء من الرســوم 

أو ضريبــة القيمــة المضافــة إلــى أن يتــم طرحها في 
الســوق المحلية. وباإلضافة إلى ذلك، ســيوفر هذا 

المشــروع متعدد االســتخدامات إمكانية الوصول 
بســهولة إلى الموانئ الجوية والبحرية الرئيســية 

فضــاًل عــن الربــط مــع مناطق أخرى داخل دولة 
اإلمارات وخارجها. 

ويهــدف المجمــع الصناعــي الجديد إلــى تلبية الطلب 
المتزايــد علــى المرافــق اللوجســتية في دولة اإلمارات 
اســتعدادًا لألحداث والفعاليات الكبرى، وعلى رأســها 

إكســبو 2020. ويجــري تصميــم مجمع الصجعة 
لالســتثمار الصناعي على نحو مرن وقابل للتوســعة 

يمكنه من اســتيعاب مســاحات تخزين بأحجام متنوعة 
مــع وحــدات صناعية خفيفــة متطورة ومكاتب 

ومســاكن للموظفيــن ومرافــق أخرى عديدة. ومن 
المتوقع أن يجلب المجمع عند تدشــينه اســتثماراٍت 

خارجيــة تقــدر بأكثــر مــن 100 مليون درهم إماراتي إلى 
إمارة الشــارقة، وهو ما ســيحقق عائدات لشــركتي 

"غلفتينــر" و"مومنتوم" وإمارة الشــارقة.

"مومنتــوم" تحّدث أســطولها للنقل 
بالشاحنات

أنجــزت شــركة "مومنتــوم" في عام 2018 خطتها 
طويلــة األجــل لالقتصــار على تشــغيل المركبات التي 

يقــل عمرهــا عن خمس ســنوات فقط. وواصلت 
الشــركة خطتها لتجديد األســطول من خالل شــراء 

46 وحــدة مــن الجــرارات المتطورة المطابقة 
لمعيــار االنبعاثــات األوروبيــة "يــورو 5"، والتي تتميز 

بمســتويات أفضل من الموثوقية واســتهالك الوقود 
وهــو مــا سيســاهم في تقليــل التكاليف وخفض وقت 

األعطــال بالشــركة، وتعزيــز كفاءتهــا من أجل تزويد 
عمالئهــا بخدمــات أكثــر فاعلية وموثوقية. 

وقــد مكنــت المركبــات الجديدة شــركة "مومنتوم" من 
تفــادي انبعاثــات تقــدر بأكثــر من 800 طن من ثاني 

أكســيد الكربــون بفضــل كفاءتهــا العاليــة، وهو ما يمثل 
انخفاضــًا بنحــو 11٪ مــن انبعاثــات الكربون الناتجة عن 

أنشــطة الشــركة وعملياتها. ومع انضمام المركبات 
الـ 46 الجديدة يرتفع أســطول الشــركة إلى 690 

مقطــورة وشــاحنة تجارية متعددة األغراض.

توســيع حضور "غلفتينر"
واصلت غلفتينر توســيع انتشــارها العالمي خالل عام 
2018 فــي إطــار مســاعيها لتدعيــم رؤيتها بأن تصبح 
واحــدة مــن أفضل مشــغلي محطات الحاويات في 
العالم خالل الســنوات العشــر المقبلة. فمن خالل 

شــركتها التابعــة "غلفتينــر الواليــات المتحدة"، وقعت 
شــركة غلفتينــر اتفاقيــة امتيــاز مدتها 50 عامًا إلدارة 

وتشــغيل مينــاء "ويلمينغتــون" في والية ديالوير 
األمريكية. وســتضخ الشــركة بموجب هذه االتفاقية 

اســتثمارات بقيمــة 600 مليــون دوالر أميركــي لتطوير 
المينــاء وتحويلــه إلــى واحــٍد من أكبر وأحدث بوابات 

الدخول على امتداد الســاحل الشــرقي األمريكي. 
وســيصبح مينــاء "ويلمنغتــون" بموجــب هذه الصفقة 

أضخم مشــروع تضطلع به شــركة إماراتية في 
الواليــات المتحــدة األمريكية وأكبر اســتثمار تنفذه 

شــركة إماراتيــة خاصــة فيها على اإلطالق.

وتمنــح االتفاقيــة "غلفتينــر" حقوقًا حصرية إلدارة 
وتشــغيل وتطويــر مينــاء "ويلمنغتون" لمدة 50 

عامًا، تتولى خاللها الشــركة مســؤولية إدارة أعمال 
مناولــة الحاويــات فــي الميناء التــي يبلغ حجمها 
350 ألف وحدة مكافئة لعشــرين قدمًا ســنويًا 

إلــى جانــب رفــع الطاقة اإلنتاجيــة اإلجمالية للميناء 
الســتيعاب التضاعــف المتوقــع في حجم الحاويات 

خــالل الســنوات القادمة. وتعتــزم "غلفتينر" أيضًا 
إضافــة خدمــة جديدة مختصة بالشــحنات المتدحرجة 

لرفع الطاقة االســتيعابية للميناء. وتقوم الشــركة 
حاليًا بشــراء معدات شــحن جديدة على مراحل من 

العديــد مــن المورديــن. ويعد مينــاء "ويلمنغتون" أول 
مينــاء مهــم تم إنشــاؤه علــى نهر ديالوير، وهو عبارة 

عــن ممر مائي رئيســي لــواردات الواليات المتحدة 
األمريكيــة مــن الفواكــه الطازجــة، حيث يمتلك أطول 

رصيــف مينــاء للتخزيــن البارد في البالد. 

ويتميــز المينــاء بموقعــه االســتراتيجي الفريد، والواقع 
على مســافة أربع ســاعات من المحيط األطلســي. 

وبفضــل الحجــم الكبيــر لألنشــطة المرتبطة بميناء 
"ويلمنغتــون"، فإنــه يعتبــر المحرك الرئيســي لالزدهار 

االقتصادي في المنطقة، حيث يســهم ســنويًا 
بمبلــغ 436 مليــون دوالر أمريكــي فــي صورة عائدات 

لقطــاع األعمــال، و409 مالييــن دوالر أمريكي 
كدخــل شــخصي، و41 مليــون دوالر أمريكي كضرائب 

للمنطقــة والواليــة. كمــا يوفــر الميناء أيضًا 5,900 
وظيفة مباشــرة وغير مباشــرة. 

وتخطط الشــركة الســتثمار 600 مليون دوالر أميركي 
خالل تســع ســنوات إلنجاز التحســينات وعمليات 

الترقية والتوســعة في ميناء ويلمنغتون، ويشــمل 
ذلــك اســتثمارًا بقيمــة 410 مالييــن دوالر لتطوير 

منشــأة قديمة في إيدغمور اســتحوذت عليها شــركة 
»دايمونــد ســتيت للموانــئ« عام 2016. وتقترح 

"غلفتينــر" إعــادة تأهيــل موقع إيدغمــور المغلق حاليًا 
وتحويله إلى محطة حاويات شــبه آلية بســعة 1.2 

مليــون وحــدة مكافئة لعشــرين قــدم. وعند اكتمالها، 
ســتكون المنشــأة الجديدة في إيدغمور بمثابة بوابة 

للواليات األمريكية الشــمالية الشــرقية وواليات 
 وســط الغرب وكذلك واليات إقليم

األطلسي األوسط.

وقــد اســتقبل مينــاء ويلمنغتــون عمياًل جديدًا خالل 
فتــرة وجيــزة مــن بدء غلفتينر أعمال التشــغيل. فقد 

أطلقت شــركة البحر المتوســط للشــحن )إم.إس.سي(، 
وهي ثاني أكبر شــركة شــحن حاويات في العالم من 

حيــث الطاقــة االســتيعابية، خدماتها إلى الميناء، 
والتي توســعت بالفعل بنســبة 714٪ بســبب عروض 

الخدمــات النموذجيــة للمينــاء التــي أصبحت ممكنة 
بفضــل االســتثمارات التــي قدمتهــا "غلفتينر" حتى 

اآلن. كما أبدت شــركة "تشــيكيتا"، وهي عميل قديم 
للمينــاء، ثقــة مماثلــة في اإلدارة الجديــدة للميناء من 

خــالل توقيــع عقــد مدته 12 عامــًا لجميع متطلبات 
الشــحن والتفريغ. والســتكمال عروض الخدمات 

التــي توفرهــا غلفتينر، دخلت شــركة "مومنتوم 
لوجيســتكس" إلى ســوق خدمات صيانة وإصالح 

المولــدات فــي مينــاء ويلمنغتون عام 2018.

مينــاء ويلمنغتون

" علــى مــدى عقــود، ســاعدت الوظائف التي يوفرها مينــاء ويلمنغتون 
في اســتقرار األســر والمجتمعات المحلية في والية دياوير. وأنا 

فخــور بالشــراكة مــع غلفتينــر وجمعية عمال الموانئ لاســتثمار في 
التطويــر المســتقبلي للمينــاء، حيث سيســهم اتفاقنــا التاريخي في ضخ 

اســتثمارات جديــدة وخلــق المزيــد من الوظائف بأجــور جيدة في الميناء، 
الــذي لطالمــا اعتبــر أحــد أهم مراكز التوظيــف الصناعية في دياوير". 

  جــون كارنــي، حاكــم والية دياوير

مــن المتوقــع أن يؤدي اســتثمار "غلفتينر" 
فــي مينــاء ويلمنغتــون إلــى توفير ما يقرب 

مــن 6,000 فرصــة عمل جديدة )3,057 
وظيفة مباشــرة و2,940 وظيفة غير 

مباشــرة( علــى مدار فتــرة االمتياز إلى جانب 
أنه ســيدر 1.2 مليار دوالر كرســوم امتياز. 

وهــذا يعنــي إمكانية إعــادة توجيه الماليين 
مــن أمــوال دافعي الضرائــب بديالوير لتطوير 

البنيــة التحتيــة فــي جميع أنحاء الوالية.

خلق فــرص العمل وتأثير 
اقتصادي غير مباشــر 

الطاقة االستيعابية 
الحالية 

350,000
وحدة مكافئة 
لعشرين قدمًا 

الطاقة االستيعابية 
المتوقعة

600,000
وحدة مكافئة 
لعشرين قدمًا 

 أكبر  
ميناء في أمريكا الشمالية 
الستقبال واردات الفاكهة 

الطازجة إلى الواليات المتحدة

436 مليون دوالر أمريكي 
سنويًا في صورة إيرادات وعوائد 

لقطاع األعمال على مستوى 
المنطقة والوالية

409 مايين دوالر أمريكي 
سنويًا على شكل دخل شخصي على 

مستوى المنطقة والوالية 

41 مليون دوالر أمريكي
سنويًا في صورة ضرائب على 

مستوى المنطقة والوالية 

يوفر 5,900 
وظيفة مباشرة وغير مباشرة

6,000
وظيفة جديدة

1,200,000
وحدة مكافئة 
لعشرين قدمًا

هي الطاقة االستيعابية 
للمحطة الجديدة

اتفاقية امتياز لمدة 

50 عامًا 

600
مليون دوالر أمريكي 

من االستثمارات 
المتوقعة

بدأت العمليات في الميناء عام

1923
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نظرة مســتقبلية 
تعتــزم "غلفتينــر" تطويــر مرافــق موانئها في دولة 

اإلمــارات العربيــة المتحدة لضمان اســتمرارها 
فــي تقديــم الخدمات الرائدة والســريعة والفعالة 

للعمالء. وتهدف الشــركة أيضًا إلى توســيع نطاق 
عملياتهــا فــي جميــع أنحاء العالم على مدار الســنوات 

العشــر المقبلة لتشــمل اســتقبال أكثر من 10,000 
ســفينة ســنويًا والوصول بمعدل إنتاجية الحاويات 

إلــى 18 مليــون وحدة مكافئة لعشــرين قدمًا.

كما ســتواصل "مومنتوم لوجيســتكس" تطوير 
هويتهــا المتميــزة كمزود رئيســي للخدمات 

اللوجســتية، وســتعمل على تعزيز قدراتها التشــغيلية 
وتوســيع خدماتها.

وتشــمل مبادراتها المقررة بناء تســع مســتودعات 
داخل مســتودع الحاويات المحلي بالشــارقة؛ 

وتدشــين نظــام نقل لتقليــل التكاليف وخفض 
االنبعاثــات؛ وإدخــال نصف مقطــورات جديدة خفيفة 
الــوزن؛ ورفــع كفاءة الوقــود؛ وتقليل تآكل اإلطارات؛ 

وزيادة مســتوى الســالمة على الطرق. كما تعتزم 
"مومنتــوم" أيضــًا تطبيــق تقنيتهــا لتحميل البضائع 

وتفريغهــا المعروفــة باســم "كارجو وايز" فــي عملياتها 
الخارجية.

وخالل الســنوات القليلة المقبلة، ســتركز الشــركة 
على توســيع نطاق انتشــارها الجغرافي داخل 

منطقة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا وخارجها، 
في أمريكا الشــمالية، بما في ذلك الســاحل الغربي 

وخليج المكســيك ومقاطعة نوفا سكوشــيا الكندية 
ومواقع أخرى تشــمل قارة أفريقيا.

تهتــم شــركة "غلفتينــر" بصحة موظفيها وســالمتهم 
داخــل أماكــن العمــل وخارجها، كمــا تلتزم بحماية 

األفــراد والممتلــكات والبيئــة، مما دفعها إلى 
تعزيز سياســة الجودة والصحة والســالمة والبيئة. 

وتجســد هذه السياســة رؤية الشــركة والتزامها بصحة 
وســالمة موظفيهــا والمجتمــع المحيط بها وجودة 

منتجاتهــا وخدماتهــا وحمايتهــا للبيئة وامتثالها 
لمتطلبــات العمــالء واالشــتراطات التنظيمية.

وتلبــي المحطــات التابعــة لشــركة "غلفتينر" في 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة العديــد من المعايير 

الدوليــة، بمــا فــي ذلــك آيزو 9001: 2015 )أنظمة 
إدارة الجــودة(؛ وآيــزو 14001: 2015 )أنظمــة اإلدارة 

البيئية(؛ وشــهادة OHSAS 18001: 2007 )أنظمة 
إدارة الصحة والســالمة المهنية(. 

وبذلــك، تمكنت الشــركة من الوفــاء بالتزاماتها 
المعلنــة بموجــب سياســتها الخاصــة بمجاالت الجودة 

والصحة والســالمة والبيئة.

وفــي عــام 2018، التزمــت "غلفتينر" بتخفيض عدد 
حوادث العمل بنســبة 15٪ وعدد الوفيات إلى 
الصفر. ولتحقيق هذه األهداف، وّفرت الشــركة 

تدريبًا منتظمًا على ممارســات الســالمة عبر لقاءات 
الســالمة الشــهرية، وجوالت الســالمة التي تقوم بها 
فرق اإلدارة من أجل مراجعة أداء منظومة الســالمة 

بمواقع العمل المختلفة، والنقاشــات المختصرة 
حول أمور الســالمة. كما اســتخدمت أجهزة المحاكاة 
لتمكيــن الموظفيــن من تجربة وتقييم الســيناريوهات 

المختلفــة في الزمن الفعلي.

وقدمت الشــركة دورات تدريبية على عشــرة مواضيع 
متعلقــة بأمــور الجودة والصحة والســالمة والبيئة 

خــالل عــام 2018 وشــجعت موظفيها على اإلبالغ 
عن الممارســات غير اآلمنة ومشــاركة ما يرونه من 

توصيــات فــي هــذ الصدد. كما طبقــت "غلفتينر" 
أنظمــة إدارة مروريــة محّســنة وقدمت تدريبات حول 
ممارســات الســالمة على الطرق لمشــغليها. وأخيرًا، 
تفخــر "غلفتينــر" باإلعــالن عــن انخفاض عدد الحوادث 

فــي مــكان العمــل بنســبة 29٪ وعدم وقوع أي 
 وفيــات ذات صلــة بعملياتها وأنشــطتها

خــالل العام 2018.

صحة الموظفين وســامتهم 

تكريمــًا لمبادراتهــا والتزامهــا بســالمة موظفيها ومقاوليها 
وضيوفهــا، فــازت "غلفتينر" بجائزة الســالمة الدولية 
من مجلس الســالمة البريطاني لخمســة مواقع في 
عــام 2018 )محطــة الشــارقة للحاويات، ومومنتوم 

لوجيســتكس ذ.م.م، ومحطــة حاويــات خورفكان، ومحطة 
حاويــات العــراق، ومركــز الخدمات اللوجســتية بميناء أم 

قصــر في العراق(.

الهــالل للمشــاريع التطويرية: صحة 
الموظفيــن وســالمتهم في "غلفتينر"

التزامــات "غلفتينــر" فــي مجال الصحة والســامة خال عام 2019 

٪10
انخفاض في عدد اإلصابات 

الهادرة للوقت 

٪15
انخفاض في معدل الحوادث على 

مستوى المجموعة 

10
تنفيذ 10 عمليات تفتيش شهريًا 

للتحقق من مراعاة معايير السامة 

إجمالــي عدد اإلصابات 
الهادرة للوقت 

50

201620172018

108

معــدل تكرار وقوع 
اإلصابــات الهادرة للوقت 

1.95

201620172018

1.191.1
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الهالل للمشاريع االستثمارية هي منصة الشركة المعنية 
باالستثمارات االستراتيجية والتي تسعى إلى تكوين محفظة 

متوازنة من مختلف فئات األصول البديلة، من بينها األسهم الخاصة 
والعقارات وغيرها من أنواع االستثمارات المهيكلة. وتضم محفظة 

الشركة العديد من االستثمارات بما في ذلك استثماراتها في شركة 
"جروثجيت كابيتال" و"تي في إم كابيتال هيلثكير" وشركة سراج 

إلدارة الصناديق وغيرها.

بدأت الهالل للمشاريع االستثمارية خالل عام 2018 في إدارة 
حصة األقلية التي تملكها الشركة في جاما للطيران ش . م . ع. بعد 

تخارج الهالل للمشاريع التطويرية من حصتها في "جاما للطيران 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا". وتقدم الهالل للمشاريع 

االستثمارية التوجيه االستراتيجي لكافة استثماراتها من خالل 
عضويتها في مجالس إداراتها أو في لجان مجالسها االستشارية 
للشركاء محدودي المسؤولية. وتولي شركتنا أيضًا اهتمامًا كبيرًا 

باألسس االستراتيجية التي تعتمد عليها تلك الشركات في قراراتها 
االستثمارية وفرص االستثمار المشترك.

الهالل للمشاريع 
االستثمارية

وّســعت الهال للمشاريع 
االستثمارية اســتثماراتها في 

قطاع األســهم الخاصة بالشــركات 
والقطاعــات والمناطق الجغرافية.

67
جمعــت "جامــا للطيــران" رأس مال بقيمة 

مليــون دوالر أمريكي
 388

يبلــغ صافــي قيمة أصــول جروثجيت كابيتال 

مليــون دوالر أمريكي
 756

يبلغ حجم المبيعات الســنوية لشــركة 
ســيراميك رأس الخيمة 

مليــون دوالر أمريكي
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 تعتبــر "جامــا للطيــران" واحــدة من أكبر الشــركات العالمية في 
مجــال خدمــات قطــاع طيران رجال األعمــال حول العالم، حيث 

تقــدم خدمــات الدعــم المكثف لعمالئها من المؤسســات 
الكبــرى العالميــة وقــوات الجيش والشــرطة ومقدمي الرعاية 

الصحيــة وكبــار الشــخصيات. وتنــدرج خدمات الشــركة ضمن فئتين 
أساســيتين: جوية وأرضية. 

وتشــمل الخدمــات الجويــة إدارة الطائرات، ودعــم المهام الخاصة 
وإيجــار طائــرات رجــال األعمــال، في حيــن تغطي الخدمات األرضية 

صيانــة الطائــرات وتصميــم وتثبيت وتعديــل الطائرات وعمليات 
القاعــدة الثابتة.

ويتميز أســطول الشــركة المتنامي بمجموعة واســعة من طرازات 
الطائــرات لتلبيــة جميــع احتياجــات العمالء. كمــا يزيد عدد الطائرات 
التــي تديرهــا الشــركة عــن 200 طائرة فــي الواليات المتحدة و250 
طائــرة فــي جميــع أنحــاء العالم. وتضم شــبكة شــركة "جاما للطيران" 

أكثــر مــن 40 موقعــًا عبــر أربــع قارات ويزيد عــدد موظفيها عن 
1,300 مهنــي مختص. 

يقــع المقــر الرئيســي لشــركة "جاما" في مطار فارنبــورو بالمملكة 
المتحــدة ولديهــا فــروع إقليميــة في واليــة كونيكتيكت بالواليات 

المتحــدة األمريكيــة وإمــارة الشــارقة بدولة اإلمارات العربية 
المتحــدة وهونــج كونج بالصين.

 تمتلك "الهالل للمشــاريع" حصة أقلية في شــركة جاما 
للطيران ش . م . ع.

"جروثجيت كابيتال" هي شــركة أســهم خاصة تركز على الشــركات 
متوســطة الحجم وتتبنى اســتراتيجية "الشــراء والبناء" في اســتثماراتها. 

وتتخصص الشــركة في االســتحواذ على حصص في شــركات خاصة 
جيــدة اإلدارة مــع نمــاذج أعمــال قابلــة للتطوير، ثم العمل على توســيع 
نطاق عملياتها وأنشــطتها من خالل عمليات االســتحواذ التسلســلية 

التي تســاهم بشــكل مباشــر في بناء قيمة دائمة.

وتمتد اســتثمارات "جروثجيت" لتشــمل قطاعات إدارة النفايات 
والخدمــات البيئيــة ومــواد البناء والتشــييد وتجــارة التجزئة والمواد 

الغذائية والســلع االســتهالكية وتكنولوجيا القياســات الحيوية 
والرســوم المتحركــة والترفيه الموجه.

تأسســت "جروثجيت" كشــركة مســاهمة مشــتركة مغلقة في البحرين 
ســنة 2007 مــن قبــل مجموعــة مختارة من البنــوك المملوكة للدول، 

وصناديــق التقاعــد العامــة، والمكاتــب العائلية التــي يعود كٌل منها 
ألســرة واحدة من جميع أنحاء منطقة الشــرق األوســط. ومنذ عام 
2008، اســتثمرت الشــركة في ثماني شــركات وأجرت أكثر من 24 
عمليــة اســتحواذ نيابــة عنهــا. كمــا أكملت أربــع عمليات تخارج وبيع 

لبعــض شــركات محفظتهــا كليــًا أو جزئيــًا. وخالل العام 2018، ارتفعت 
قيمــة صافــي أصــول "جروثجيــت" إلى 388 مليــون دوالر أمريكي، بينما 

حققــت نمــوًا فــي أصولهــا الخاضعــة للمراقبة بلغ 1.6 مليار دوالر 
أمريكــي تقريبًا.

وتقدم شــركة الهالل للمشــاريع التوجيه االســتراتيجي من خالل 
عضويتهــا فــي مجلــس إدارة "جروثجيــت كابيتال"، كما تهتم بشــكل 
خــاص بالمبــادئ االســتراتيجية التــي تعتمد عليها الشــركة في اتخاذ 

القرارات االســتثمارية والفرص االســتثمارية المشــتركة. 

"ســامينا اليمســتون" القابضة هي مؤسســة أنشــئت لتلبية 
أغــراض تمويليــة محــددة، وتخضع إلدارة "ســامينا كابيتال"، وهي 
مجموعة اســتثمارية تســتثمر في فئات أصول عديدة في شــبه 

القارة الهندية وآســيا والشــرق األوســط وشــمال أفريقيا. وتمتلك 
شــركة "ســامينا اليمســتون" القابضة إلى جانب ائتالف من 

المســتثمرين 30.6٪ من أســهم شــركة ســيراميك رأس الخيمة، 
إحــدى أكبــر مصنعــي الســيراميك في العالــم بطاقة إنتاجية 

تبلــغ 125 مليــون متــر مربــع مــن البــالط، و5 ماليين قطعة من 
األدوات الصحيــة، و24 مليــون قطعــة من أدوات المائدة ســنويًا 

عبــر 22 منشــأة إنتاجيــة ومصنعــًا فــي كٍل من دولة اإلمارات 
العربيــة المتحــدة والهنــد وبنغالدش. وتخدم الشــركة عمالءها 

فــي أكثــر مــن 150 بلدًا حول العالم. 

تأسســت شــركة ســيراميك رأس الخيمة، المدرجة في ســوق 
أبوظبــي لــألوراق الماليــة في اإلمارات العربيــة المتحدة وبورصة 

دكا في بنغالدش، عام 1991 على يد صاحب الســمو الشــيخ 
ســعود بن صقر القاســمي، عضو المجلس األعلى التحاد 

اإلمارات العربية المتحدة، حاكم رأس الخيمة، وســمو الشــيخ 
محمــد بــن صقــر القاســمي، ولــي عهد إمارة رأس الخيمة.

وباعتبارها شــريكًا محدود المســؤولية، تقدم شــركة الهالل 
للمشــاريع التوجيــه االســتراتيجي مــن خــالل عضويتها في لجنة 

المجلس االستشــاري لشــركة "ســامينا اليمســتون" القابضة 
للشــركاء محدودي المسؤولية.

"تي في إم كابيتال هيلثكير" هي شــركة أســهم خاصة تعمل 
في مجال الرعاية الصحية على مســتوى العالم وتنشــط بشــكٍل 

خاص في األســواق الناشــئة. تأسســت الشــركة في دبي حيث 
يقــع مقرهــا الرئيســي، وقــد امتدت عملياتها إلى ســنغافورة 

عام 2018، وهي تســتثمر في الشــركات الواعدة التي تســعى 
إلحــداث تحــول ثــوري فــي طريقة تقديم الرعايــة الصحية على 

نحــٍو يضمــن االرتقــاء بجودتها وســرعتها وســهولتها وجعلها أكثر 
فعاليــة من حيــث جدوى التكاليف.

تمتلــك شــركة "تــي فــي إم كابيتــال هيلثكيــر" أكثر من 35 عامًا 
مــن الخبــرة الدوليــة بمجــال الرعاية الصحيــة الخاصة في عدٍد من 

أســرع أســواق الرعاية الصحية نموًا في العالم. ومن المنتظر 
أن يتمخــض عــن نجاحهــا فــي ربــط الحلول الجديــدة بتلبية الطلب 

علــى خدمــات الرعايــة الصحيــة والطبية، تحقيق عوائد مســتدامة 
للمســتثمرين مــع ضمــان تأثيــر إيجابي قابل للقياس بالنســبة 
لألشــخاص الذيــن يحتاجــون إلى رعايــة صحية. وتضمن خبرة 

الشــركة الكبيــرة وموقعهــا المتميــز لهــا وضعًا مثاليــًا يمكنها من 
تطبيــق حلــول رعايــة صحيــة معتمدة في أوروبا وأمريكا الشــمالية 
على االحتياجات في جنوب شــرق آســيا والشــرق األوســط وتركيا 
وتســخير تلــك الحلــول الجديــدة على يد الكــوادر المحلية المؤهلة. 

وتجــري "تــي فــي إم كابيتــال هيلثكير" أبحاثًا مســتفيضة لتحديد 
االحتياجــات الراهنــة التــي لــم تتم معالجتها، ثم تســتثمر في 

الشــركات التــي تتمتــع بأفضــل اإلمكانيــات والظروف التي تتيح 
لهــا تلبيــة تلــك االحتياجات. كما تســاهم الشــركة في تطوير 

ومتابعــة اســتراتيجيات نمــو اســتثماراتها مــن خالل نهج عملي 
مباشــر عنــد االقتضــاء، ولكنهــا في الغالــب تنجز ذلك من خالل 

تعزيــز اإلدارة الداخليــة، والخبرة التشــغيلية واالســتراتيجية الالزمة 
لدعــم الشــركات فــي تنفيذ خطــط النمو الخاصة بها. 

وباعتبارها شــريكًا محدود المســؤولية، تقدم الهالل للمشــاريع 
الدعم االســتراتيجي لشــركة "تي في إم كابيتال هيلثكير" 

من خالل عضويتها في لجنة مجلســها االستشــاري للشــركاء 
محدودي المســؤولية. 

تأسســت شــركة ســراج إلدارة الصناديق )ســراج( من قبل شركة 
مســار العالمية، ومقرها فلســطين، بغرض إدارة صناديق 

االســتثمار في فلســطين واإلشــراف عليها لتحفيز التنمية 
الصناعيــة وتشــجيع النمــو االقتصادي والمســاهمة في التنمية 

المســتدامة في فلســطين. وتحقيقًا لهذه الغاية، أطلقت شــركة 
ســراج إلدارة الصناديق صندوق ســراج فلســطين األول بقيمة 90 
مليــون دوالر أمريكــي منهــا أســهم خاصــة بمبلغ 60 مليون دوالر 
أمريكــي، ومبلــغ الـــ 30 مليــون دوالر أمريكــي المتبقي تم تمويله 

من مؤسســة االســتثمارات الخاصة عبر البحار )OPIC(، وهي 
مؤسســة للتمويــل اإلنمائــي تابعــة للحكومة األمريكية. 

ويتخصص الصندوق باالســتثمارات الموجهة للشــركات الناشــئة 
القابلــة للتطويــر والتنمية المســتقبلية، والمشــاريع المتعثرة، 

وعمليات االســتحواذ، والمشــاريع الصغيرة والمتوســطة 
والكبيــرة، وذلــك فــي مختلــف القطاعات االقتصادية في 

فلســطين. وقامت شــركة ســراج بتقييم أكثر من 200 صفقة 
محتملــة فــي 11 قطاعــًا مختلفًا من بينها مشــاريع ناشــئة 

ومشــاريع صغيرة ومتوســطة تتطلب تموياًل للنمو، واســتطاعت 
الشــركة حتى اآلن تنفيذ 14 اســتثمارًا في 7 قطاعات هي 

المعلومــات واالتصــاالت والتكنولوجيــا والخدمات المصرفية 
والماليــة والطاقــة والبنيــة التحتية والرعايــة الصحية والخدمات 

اللوجســتية والزراعة. 

باعتبارها شــريكًا محدود المســؤولية، تعمل الهالل للمشــاريع 
على تقديم التوجيه االســتراتيجي لصندوق ســراج فلســطين 

األول من خالل عضويتها في اللجنة االستشــارية للشــركاء 
محدودي المســؤولية.

محفظة الهال للمشــاريع االســتثمارية
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ســيراميك رأس الخيمــة تواصل االلتزام 
باستراتيجيتها

رغــم الظــروف االقتصاديــة الصعبة التي شــهدها عام 
2018، وال ســيما مع التقلبات الحادة في أســعار 

النفــط وارتفــاع تكاليــف المواد الخام، واصلت شــركة 
ســيراميك رأس الخيمــة تنفيــذ اســتراتيجيتها عبر عدة 

محــاور تمثلــت فــي زيادة كفاءة اإلنتاج والتشــغيل في 
جميــع قطاعــات األعمــال، وتحســين الربحية، إلى جانب 
إطــالق مجموعــة مــن المبادرات االســتراتيجية في كٍل 

مــن الهنــد والمملكة العربية الســعودية.

وقــد حققــت الشــركة عائــدات بلغت 2.8 مليار 
درهــم )756.46 مليــون دوالر(، منخفضة بنســبة 

2.8٪ مقارنــة بعــام 2017، ويعــزى ذلــك إلى تراجع 
اإليرادات غير األساســية بنســبة 43.4٪ نتيجة 

الســتراتيجية الشــركة فــي التخلــص مــن العمليات غير 
األساســية التي تعاني من ضعف األداء. وســجلت 

اإليرادات غير األساســية أدنى مســتوى لها على 
اإلطــالق عنــد 135.8 مليــون درهم إماراتي )36.67 
مليــون دوالر( فــي عــام 2018، وهــو ما يمثل ٪4.5 

فقــط مــن إجمالي إيــرادات المجموعة.

كما اســتقرت إيرادات الشــركة األساســية من أقسام 
البــالط واألدوات الصحيــة وأدوات المائــدة عند 2.6 
مليــار درهــم إماراتــي )712.8 مليون دوالر(، ويعزى 

ذلــك إلــى األداء القــوي الذي حققتــه مجمل عمليات 
الشــركة فــي اإلمارات والهنــد وبنجالديش باإلضافة 

إلــى النتائــج الجيــدة لقطــاع أدوات المائدة في كٍل من 
أوروبا وأمريكا الشــمالية.

وسجلت المجموعة هامش ربح إجماليًا بنسبة ٪33.2 
مرتفعًا بمقدار 160 نقطة أساس على أساس سنوي، 

كما ارتفع هامش الربح اإلجمالي األساسي بمقدار 
80 نقطة أساس إلى 33.3٪ على أساس سنوي، 

رغم الزيادات المستمرة في تكاليف الطاقة والمواد 
الخام. وقد تحققت تلك النتائج بفضل التحسينات 

التي أدخلت على الكفاءة التشغيلية في كٍل من 
اإلمارات العربية المتحدة وبنجالديش، إلى جانب 

األداء القوي لقطاع أدوات المائدة.

وعلــى جانــٍب آخــر، بلغ صافي الربح المســجل 225,1 
مليــون درهــم إماراتــي منخفضًا بنســبة 28,7٪ على 

أســاس ســنوي، بســبب ارتفاع تكاليف الطاقة وتراجع 
اإليرادات غير األساســية، إال أن صافي ربح العام 

2017 شــمل عائدات اســتثنائية من عملية بيع كيانين 
غير أساسيين. 

 وقــد تــم اإلعــالن عن توزيــع أرباح نقدية بواقع 15 
فلس/ســهم للعــام 2018، ممــا حقق عائدًا جيدًا 

بنســبة 8.2٪ حتى 31 ديســمبر 2018. 

التوســع في المملكة العربية الســعودية والهند 
اســتكملت إعادة هيكلة شــبكة توزيع الشــركة في 
المملكة العربية الســعودية بعد االســتحواذ على 

مشــروعين مشــتركين، في خطوة تهدف إلى تحقيق 
ســيطرة أكبر للشــركة على قنوات الســوق وتجنب 

التداخل في التوزيع أســوًة بالمبيعات. وشــرعت 
الشــركة أيضًا في التخطيط لمنشــأة تصنيع ســيراميك 

متطــورة ومنخفضــة التكاليــف فــي المملكة العربية 
الســعودية، يتوقــع أن تضيــف حوالــي 10 مليون متر 
مربع ســنويًا من الطاقة اإلنتاجية للبالط. وســيتيح 

هذا لشــركة ســيراميك رأس الخيمة تعزيز النمو في 
صافي الدخل األساســي للشــركة.

وفــي الهنــد، بدأت الشــركة مؤخرًا اإلنتاج التجاري 
في منشــأتها الموســعة حديثًا في موربي بوالية 

جوجورات، والتي اســتحوذت على 51٪ من أســهمها 
عام 2017. ومن المتوقع أن ُيدّشــن مشــروع مشــترك 

جديــد فــي موربــي بطاقــة إنتاجيــة تبلغ 3 ماليين متر 
مربع ســنويًا خالل عام 2019 لتلبية احتياجات أســواق 

أوروبا وآســيا والمحيط الهادئ.

أهــم التطورات لعام 2018
شــهدت منصة الهالل للمشــاريع االســتثمارية تقدمًا 

كبيــرًا علــى صعيــد األســهم الخاصة خالل العام 2018، 
حيث وســعت اســتثماراتها في الشــركات والقطاعات 

والمناطــق الجغرافيــة، لتحقــق قيمة أفضل لها 
ولمســتثمريها. وتنفرد اســتثمارات الهالل للمشــاريع 

االســتثمارية في األســهم الخاصة بأســلوٍب متميز 
خــاٍص بــكٍل منهــا في تنمية محفظتها من الشــركات 
عبر عمليات االندماج واالســتحواذ أو زيادة النشــاط 

التجــاري. وإلــى جانــب تحقيــق أداء مالي قوي في 
عــام 2018، أكــدت اســتثمارات المنصــة التزامها التام 

بأســس ومعايير الحوكمة والمواطنة المؤسســية 
واالســتدامة. وقــد نجحــت كذلك في تطوير 

سياســاتها وتنفيــذ مبــادرات داخليــة وخارجية مبتكرة 
تحقيقــًا لهذا الغرض.

"جامــا للطيران" تعــزز عملياتها
 تســتهدف اســتراتيجية "جاما للطيران" تحقيق 

ريــادة عالميــة فــي قطــاع خدمات قطاع طيران رجال 
األعمال من خالل توســيع عملياتها وأنشــطتها إلى 

جانب المشــاريع المشــتركة وعمليات االســتحواذ، مع 
تركيزهــا علــى تعميــق خبرتها وتوســيع نطاق قدراتها 

 اإلقليميــة وتقديــم عمليات بما يتماشــى
مــع احتياجات عمالئها. 

	  زيــادة رأس مال الشــركة: جمعــت "جاما للطيران" 
رأس مــال بقيمــة 48 مليــون جنيه إســترليني )67 
مليــون دوالر تقريبــًا( في مارس 2018 لتســريع 

اســتراتيجيتها الراميــة للتحــول إلــى مجموعة عالمية 
رائــدة لخدمــات قطــاع طيران رجال األعمال. 

وشــاركت هاتشيســون وامبوا )الصين( في االكتتاب 
واســتحوذت علــى 21٪ مــن حصــص رأس المال التي 

أصدرتهــا المجموعــة. بدورها، اســتحوذت "جاما 
للطيــران" علــى مجموعة من حصص هاتشيســون 

فــي قطــاع الطيــران بهونــغ جونغ بما في ذلك 
50٪ مــن حصصهــا فــي "جاما للطيران هاتشيســون 

القابضــة المحــدودة" وحصتهــا البالغة 20٪ في 
شــركة "تشــاينا ىيركرافت سيرفيســز ليميتد" )شــركة 

صيانــة جويــة تجاريــة( مقابل 19.8 مليون دوالر. 

    وستستخدم الشركة العائدات التي جمعتها من 
طرح أسهمها في 2018 في سلسلة من برامج 

النمو الذاتي عبر توسيع أنشطتها وعملياتها في 
الشرق األوسط والواليات المتحدة، فضاًل عن 

مجموعة من فرص االستحواذ المحتمل تنفيذها 
 شريطة استيفائها لمعايير الشركة

الصارمة في هذا الصدد.

	  االســتثمار في المرافق: نقلت "جاما للطيران" 
منشــآتها الرئيســية لصيانة المحركات التوربينية 

والطائرات النفاثة من منشــأتيها في مطار فارنبورو 
بالمملكة المتحدة )الممتدة على مســاحة 25,000 

قدم مربع( ومطار لندن أكســفورد )الممتدة 
على مســاحة 48,000 قدم مربع( على التوالي، 

إلى منشــأتها الرئيســية المؤمنة والتي تمتد على 
مســاحة 135,000 قدم مربع في مطار بورنموث 

الدولــي خــالل النصــف الثاني من عام 2018. 
ويهــدف دمــج مرافق صيانة الطائرات النفاثة 
والمحركات التوربينية في منشــأة واحدة إلى 

تعزيز القدرة على النمو واالســتفادة المتبادلة 
من الموارد. وفي الواليات المتحدة، ســتقوم 
"جامــا للطيــران" بتطوير قدرات صيانة القاعدة 

لخدمة ســوق غرب الواليات المتحدة األمريكية. 
كما تجري الشــركة أيضًا محادثات متقدمة لتأمين 

الطاقة االســتيعابية لحظيرة الطائرات جنوب 
فلوريــدا لتطويــر قدرتهــا على تقديم خدمات صيانة 
القاعدة لســوق شــرق الواليات المتحدة. باإلضافة 

إلى ذلك، ســتعمل "جاما للطيران" على تطوير 
قدرات صيانة القاعدة في خمســة من مراكز صيانة 

الخطــوط األمريكيــة األخرى وهي: نيويورك تيتربورو، 
ونيويورك وايت بلينز، وبالم بيتش إنترناشــيونال، 

وداالس لــوف فيلــد، ولــوس أنجلوس فان نويس. 
وتواصل عمليات الشــركة في الواليات المتحدة 

توســيع نطاق وصول شــبكة صيانة الخطوط، والتي 
انضم إليها مؤخرًا منشــآت في مطاري شــيكاغو 
وميامــي أوبا-لــوكا. وبالتوازي مع ذلك، تواصل 

"جامــا للطيــران" تطويــر عمليات مركز طيران األعمال 
في الشــارقة في دولة اإلمارات العربية المتحدة 

وفــق الخطــط المعتمدة في هذا الصدد. 

	  عقود فازت بها الشــركة: فاز قســما الخدمات 
األرضيــة والجويــة بجامــا للطيــران في أوروبا بعقدين 

لخدمــات المهمــات الخاصــة خالل عام 2018 
بقيمــة إجماليــة تزيــد عــن 90 مليون جنيه إســترليني 
)حوالــي 125 مليــون دوالر أمريكــي( أولهما يختص 

بتوفيــر الدعــم اللوجســتي للصيانــة وقطع الغيار 
لثمانــي طائــرات حكوميــة خاصة لمدة 11 ســنة 

تبــدأ مــن 1 أبريــل 2019. ومــن المتوقع أن يحقق 
هــذا العقــد عائــدات تتراوح بيــن 66 مليون جنيه 

إســترليني )حوالــي 92 مليــون دوالر أمريكي( و88 
مليــون جنيــه إســترليني )حوالــي 122 مليون دوالر 

أمريكــي(. أمــا العقــد الثاني، فمدته خمس ســنوات 
تبــدأ مــن 1 يوليــو 2019، وســتتولى جاما للطيران 

بموجبــه توفيــر خدمــات دعــم المهام الخاصة ألربع 
طائــرات عبــر مجموعة من الخدمــات المتخصصة 

التي يوفرها نموذج األعمال الشــامل للشــركة، بما 
فــي ذلــك عمليــات التعديل علــى الطائرات والصيانة 

والطيــران. ومــن المتوقــع أن يحقق هذا العقد 
عائــدات تبلــغ حوالــي 27.5 مليون جنيه إســترليني 

)38 مليــون دوالر تقريبًا(.

	  توســيع أســطول الشــركة: قدمت شركة "جاما 
للطيــران" طلبًا لشــراء ثالث طائــرات هليكوبتر 

مــن طــراز إيربــاص H145 بقيمــة 20 مليون جنيه 
إســترليني )حوالــي 28 مليــون دوالر( في الربع 

األخيــر مــن عــام 2019 لدعــم التزاماتها بموجب عقد 
طويــل األجــل. وفي نفــس الوقت، ضمت "جاما 

آفييشــن سيجنتشــر"، أكبر شــركة إلدارة الطائرات 
فــي الواليــات المتحدة، أربــع طائرات جديدة كبيرة 

المقصــورة إلــى أســطولها خالل العام 2018.
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 تعاظــم التأثير اإليجابي لصندوق ســراج 
فلســطين علــى البنية التحتية الفلســطينية

تتركز االســتثمارات االســتراتيجية لصندوق ســراج 
فلســطين علــى القطاعــات الحيويــة في البالد. وقد 
شــهدت اســتثماراته - التي نورد بعضها أدناه - في 

قطاعــات البنيــة التحتيــة والمصارف والطاقة والزراعة 
توســعات كبيرة خالل عام 2018.

	  باديكو القابضة: شــركة فلســطين للتنمية 
واالســتثمار المحدودة )باديكو القابضة( هي شــركة 

مســاهمة قابضة محدودة المســؤولية أســهمها 
متداولة في بورصة فلســطين، وهي تســعى إلى 

تطويــر وتعزيــز االقتصاد الفلســطيني من خالل 
االســتثمار فــي القطاعــات االقتصادية الحيوية في 
المنطقــة. وتمتلــك الشــركة أصــواًل متنوعة إلى حٍد 
كبيــر وموزعــة علــى القطاعات الحيوية التي تشــهد 
معــدالت نمــو مطــردة مثل االتصاالت والعقارات 

والتمويــل والزراعــة والصناعة والبنيــة التحتية. وقد 
شــهدت "باديكو" تحســنًا ملحوظًا في األداء خالل 

العــام 2018، حيــث ارتفــع صافي الدخل الموحد 
بنســبة 213٪ إلى 15.54 مليون دوالر، مقارنة 

مــع 4.96 مليــون دوالر للعــام الســابق. ويعزى ذلك 
إلى تحســن أداء شــركتيها التابعتين شــركة القدس 

لإلعمار واالســتثمار )باديكو الســياحية( وفلســطين 
لالســتثمار العقاري )بريكو(.

	  البنــك الوطنــي: البنــك الوطني هو بنك تجاري 
تأســس كشــركة مســاهمة عامة مدرجة في بورصة 

فلســطين، وقد نشــأ بهويته الحالية إثر اندماج 
بنــك الرفــاه لتمويل المشــاريع الصغيرة والبنك 

العربي الفلســطيني لالســتثمار. يعتبر البنك 
الوطنــي ثالــث أكبــر بنك فلســطيني ويبلغ حجم 
رأس مالــه المدفــوع 75 مليــون دوالر أمريكي، 

ولديــه أكثــر من 13,000 مســاهم محلي وأجنبي 
مــن األفراد والشــركات. ويوفــر البنك حلواًل مالية 

شــاملة لقطاعي الشــركات واألفراد، باإلضافة 
إلــى تقديمــه خدمات مصرفية اســتثمارية وتمويل 
المشــاريع متناهيــة الصغــر. وقد قــاد البنك ائتالفًا 

من المســاهمين ليســتحوذ على حصة 45٪ في 
البنك اإلســالمي الفلســطيني عام 2018. ووّقع 

البنــك الوطنــي أيضــًا اتفاقيــة بقيمة 6 ماليين دوالر 
أمريكــي مــع البنك األوروبي لإلنشــاء والتعمير 
لزيادة تمويل الشــركات الصغيرة والمتوســطة 

ومنشــأة تجارية في فلســطين. باإلضافة إلى ذلك، 
اســتكمل البنــك إنجــاز اســتراتيجيته للتحول الرقمي 

وافتتــح مركــزًا للخدمات الرقمية في ســابقة 
هــي األولــى مــن نوعها لبنك في منطقة الشــرق 

األوســط. وبفضــل هذه المبــادرات، منحت المجلة 
العالميــة العريقــة "إنترناشــونال فاينانس" البنك 

جائــزة "البنــك األكثــر ابتكارا وريادة في فلســطين" 
للعام 2018.

•  "بــال غــاز": بــال غاز هي شــركة تعمل في مجال 
توزيع الغاز البترولي المســال، وتشــمل خدماتها 
إعــادة تعبئــة وتوزيع أســطوانات الغاز، وتركيب 

العدادات، وإنشــاء شــبكات الغاز المركزي للمدن 
والضواحــي الســكنية )مثــل مدينة روابي وضاحية 

الريحــان( والمصانع والمستشــفيات والمباني 
الســكنية. وتعتبر خدمات إنشــاء الشــبكات ذات 
أهميــة كبــرى لضمــان إمدادات الغاز في فصل 

الشــتاء في المجمعات التجارية والســكنية الضخمة 
التــي تواجــه عــادة نقصًا فــي المخزون. تقدم بال غاز 

خدماتهــا للعمــالء مــن خالل أربعة مكاتب رئيســية 
تشــمل مقر الشــركة الرئيســي في نابلس، وثالثة 

مكاتــب أخــرى فــي الخليــل ورام الله ومدينة روابي. 
وفــي عــام 2018، وظفــت بال غاز المزيد من 

ممثلــي خدمــة العمــالء لتغطيــة مناطق جغرافية 
أوســع وتحســين كفاءة سلســلة التوريد التابعة لها. 

وتســتخدم الشــركة وســائل التواصل االجتماعي 
للتواصــل مــع عمالئهــا، كما فّعلت خدمة ســداد 

الفواتيــر إلكترونيــًا بالتعاون مــع البنك العربي؛ 
باإلضافــة إلــى توفير خدمات الدعم والمســاعدة 

لعمالئهــا علــى مدار الســاعة ودون انقطاع.

	  نخيل فلســطين لاســتثمار الزراعي: تأسســت 
شــركة نخيل فلســطين لالســتثمار الزراعي عام 

2010 للمســاهمة فــي النهــوض بقطاع الزراعة 
الفلســطيني وتحديــدًا زراعــة التمــر، من خالل تقديم 

أجــود أنــواع التمر الفلســطيني )مثل المجدول( 
إلــى األســواق المحليــة والدوليــة. وتعتبر نخيل من 
الشــركات الرائــدة فــي مجال إنتــاج وتعبئة وتصدير 

أجــود أنــواع تمــر المجدول والبرحــي، حيث تصدر أكثر 
مــن 50٪ مــن إنتاجهــا إقليميًا ودوليًا.

    وفــي عــام 2018، ضمــت نخيــل ثاني أكبر مزرعة 
لتمــور المجــدول في فلســطين ألصولها محققًة 
نموًا كبيرًا عبر االســتحواذ على شــركة الســلطان 

للفواكــه الطازجــة ومرافــق التعبئــة والتبريد التابعة 
لهــا. وتتميــز نخيــل بقدرتهــا على حصد التمور 

ومعالجتهــا فــي وقت قياســي مــع تحقيق نتائج 
ممتــازة ســمحت لهــا بطرح التمور الفلســطينية تحت 
مظلــة عالمــات تجاريــة فاخــرة للعمالء في أكثر من 

20 بلــدًا فــي وقــت أبكر من المعتاد. 

    باعــت الشــركة 1,191 طنــًا مــن التمور عام 2018، 
مقارنــة بـــ 901 طنــًا في عام 2017. 

 "تــي فــي إم كابيتــال هيلثكير" تعــزز محفظتها 
من شــركات الرعايــة الصحية الرائدة 

ركزت شركة "تي في إم كابيتال هيلثكير" خالل 
العام 2018 على توسيع محفظتها من الشركات 

التي تمكنت من توسيع نطاق عملياتها األساسية 
والوصول ألسواق جديدة جغرافيًا وقطاعات جديدة.

	  "أميكــو للتكنولوجيــات الطبية" )أميكاث(: 
اســتحوذت "تــي فــي إم كابيتــال هيلثكير" عام 2014 

علــى حصــة أغلبيــة في "أميكاث"، الشــركة الرائدة 
فــي مجــال صناعــة القســاطر في مصر. وتصنع 
"أميــكاث" مجموعــة من القســاطر والمنتجات 

ذات الصلــة التــي تتميــز بالجــودة العالية وانخفاض 
التكلفــة والحمايــة بموجب بــراءات وحقوق ملكية 

فكريــة. كمــا أنها شــركة رائدة فــي تصميم وإنتاج 
مجموعة شــاملة من المنتجات المســتخدمة 

في غســيل الكلى والمســالك البولية والقســاطر 
الوريديــة المركزيــة، وتفخــر بامتالكهــا خطًا جديدًا من 
مقّدمات غمد الجلد والقســاطر التشــخيصية. وقد 

اعتمــدت إدارة الغــذاء والــدواء األمريكية بالفعل 
خمســة من منتجات الشــركة بشــكٍل كامل.

    شــركة "أميكاث" حاصلة على شــهادة اآليزو 
14001: 2015، باإلضافة إلى شــهادات الجودة 
واألمــان الالزمــة للتصديــر إلى أكثر من 55 ســوقًا 

دوليــًا فــي قــارات العالــم الخمس، بما في ذلك 
أوروبا وأمريكا الشــمالية.

    عرفت الشــركة ســابقًا باســم "أميكو للصناعات 
الطبيــة"، وتغيــر اســمها القانوني عام 2018 

إلــى "أميكــو للتكنولوجيات الطبية"، كما تســوق 
منتجــات الشــركة الناجحــة دوليًا كذلك تحت 

العالمــة التجاريــة "أميــكاث". وفي عام 2019، 
ســتركز "أميــكاث" علــى زيادة حضورها الدولي 

وحصتهــا الســوقية، مــع إعطاء أولوية خاصة 
لألســواق األمريكية واألوروبية.

	  "بورن هول إنترناشــيونال": شــاركت "تي في إم 
كابيتــال هيلثكيــر" فــي تطويــر مفهوم "بورن هول 

إنترناشــيونال" عام 2010 بالشــراكة مع عيادات 
"بــورن هــول كلينيك" بالمملكــة المتحدة. يركز 

المفهوم على تشــغيل مراكز عالمية المســتوى 
لإلخصــاب فــي دولة اإلمــارات العربية المتحدة. 

واليــوم، تديــر "بــورن هول إنترناشــيونال" اثنتين من 
تلــك العيــادات فــي كٍل مــن إمارة دبي وحديثًا في 

إمــارة العيــن بدولة اإلمــارات العربية المتحدة.

    وتحقق العيادة الرئيســية في دبي نموًا مســتمرًا 
في االستفســارات واالستشــارات ودورات التلقيح 

االصطناعــي ومعــدالت ممتــازة لنجاح عمليات 
اإلخصاب. وتقوم اســتراتيجية التوســع اإلقليمي 
للشــركة خــالل العــام 2019 علــى تطوير مجموعة 

مــن العيــادات علــى غــرار عيادتها في دبي وفي 
محيطهــا، نظــرًا لمــا حققتــه من نجــاٍح كبير، إلى جانب 

حصولهــا علــى اعتمــاد اللجنة الدولية المشــتركة 
فــي مجــال خدمــات الرعاية الصحية، والذي يشــمل 

الجوانــب البيئيــة والصحية وأمور الســالمة ويتضمن 
تدقيقًا داخليًا شــهريًا.

    وفي نوفمبر 2018، اســتحوذت شــركة "ميدكلينك 
الشــرق األوســط" التابعة لشــركة "ميديكلينيك 

إنترناشــيونال" على حصة أقلية في شــركة 
"بــورن هول إنترناشــيونال"، فــي صفقة تمثل 

دعمًا غير مســبوق لإلنجاب بمســاعدة الوســائل 
الطبية في منطقة الشــرق األوســط وشــمال 
أفريقيــا. وفــي 1 نوفمبــر 2018، تولت "بورن 

هــول إنترناشــيونال" مهــام إدارة عمليات عيادة 
اإلخصــاب فــي مستشــفى "ميديكلينيك العين" 

التابع لمجموعة "ميديكلينيك الشــرق األوســط" 
وتشــغيلها تحــت مظلــة "بــورن هول". وفي نفس 

الوقــت، تخــول حصة األقلية التي اســتحوذت 
عليها "ميديكلينيك الشــرق األوســط" تمثيل 

"ميديكلينيــك إنترناشــيونال" فــي مجلس إدارة بورن 
هول إنترناشــيونال. 

	  مركــز كامبريــدج للرعايــة الطبية وإعادة التأهيل: 
اســتثمرت "تــي فــي إم كابيتــال هيلثكير" عام 2012 
فــي مركــز كامبريــدج للرعايــة الطبية وإعادة التأهيل، 

الرائــد فــي قطاع خدمــات الرعاية الصحية وإعادة 
التأهيــل فــي دولة اإلمــارات العربية المتحدة.

    ويوفــر المركــز خدمات الرعايــة الخاصة للمرضى 
الذيــن يحتاجــون إلى إعادة تأهيل شــامل على 

المــدى القصيــر أو الطويــل كما في حاالت 
اإلصابــات الحــادة، ومرضى األمــراض المزمنة الذين 

يحتاجــون إلــى رعايــة طويلــة األجل. ويضع المركز 
خططــًا عالجيــة مصممــة خصيصــًا لتلبية احتياجات 
كل مريض، كما يعمل على إشــراك أفراد األســرة 
فــي عــالج ذويهــم، وهو ما يعتبــر عنصرًا هامًا في 

خطــط عــالج المرضــى الخارجيين التــي يوفرها المركز 
إلــى جانــب خدماتــه للمرضى الداخليين في منشــآته 

الطبيــة. وقــد حصــل المركز على اعتمــاد "لجنة اعتماد 
مرافــق التأهيــل" الدوليــة غيــر الربحية، وختَم االعتماد 
الذهبــي مــن "اللجنــة الدولية المشــتركة" بعد اجتيازه 
بجــدارة مســح إعــادة االعتماد الــذي تجريه اللجنة كل 

ثالث سنوات. 

    و يأتــي هــذا االعتمــاد تأكيــدًا على التزام مركز 
كامبريــدج للرعايــة الطبيــة وإعادة التأهيل بالتحســين 
المســتمر لخدماتــه، وترحيبه بالمالحظــات التقييمية، 

وحرصــه علــى خدمة المجتمع.

    ولتقديــم خدمــة أفضــل للمجتمعــات المحليــة، افتتح 
المركــز ثــالث منشــآت فــي كٍل مــن أبوظبي والعين 

ودبــي، فــي أعــوام 2014 و2015 و2017 على 
التوالــي. وقــد أدى الطلــب المتزايــد على خدمات 

الرعايــة الصحيــة عاليــة الجــودة للمرضــى في أبوظبي 
والعيــن إضافــًة إلــى افتتــاح مرفق دبي عام 2017 

إلــى زيــادة بنســبة 54٪ فــي مراجعي العيادات 
الخارجيــة فــي عــام 2018 إلى 26,171 مريض. 

كمــا ســجل عــدد المرضــى الداخليين ارتفاعًا بنســبة 
38.4٪ إلــى 294 خــالل العــام 2018. وبالتــوازي مع 

ذلــك، يواصــل المركــز أعمال إنشــاء عيــادة تابعة له 
فــي مدينــة الظهــران بالمملكــة العربية الســعودية، 
ومــن المتوقــع أن تبــدأ العمــل فــي الربع األول من 

عام 2019. 

	  منــزل لخدمــات الرعايــة الصحية: “منزل" لخدمات 
الرعايــة الصحيــة هــي أكبر مــزود لحلول الرعاية 

الصحيــة المنزليــة وإدارة األمــراض للمرضى من 
األطفــال والكبــار في اإلمــارات العربية المتحدة. 

وتقدم الشــركة باقة واســعة من الخدمات المنزلية 
للمرضــى فــي دولــة اإلمارات العربيــة المتحدة وقطر 

ومصــر، علــى يــد نخبة مــن األطباء والممرضين 
والمعالجيــن المرخصين.

    وتقدم "منزل" أيضًا خدمات رائدة في مجال رعاية 
المرضى واالستشارات الصحية عن بعد، كما أنها 
تستخدم تقنيات مبتكرة وتعتبر أول مزود لحلول 
الرعاية المنزلية يحصل على ترخيص هيئة الصحة 

بدبي لتقديم خدمات التطبيب واالستشارات عن 
بعد للمرضى الذين يعانون من األمراض المزمنة. 

وتقوم الشركة بتصميم برامج مخصصة إلدارة 
األمراض للمرضى الذين يعانون من حاالت مزمنة 
محددة وتعتمد على التوجيه الصحي عبر الهاتف 

لتقليل المضاعفات وتجنب استنزاف موارد 
المستشفيات. وقد قدمت "منزل" خدماتها إلى 

531 مريضًا خالل العام 2018، من بينهم 383 
مستفيدًا في اإلمارات و94 في مصر و54 في قطر.

  31 الـهــالل للـمشـاريـع - الــتـقـريـــر الــسـنـوي وأثـر االسـتــدامــة لـعـام 2019-2018



وحصدت الشركة جائزة "أفضل 
مبتكر دولي لعام 2018" خالل 

حفل توزيع جوائز "ليندت فينتك 
إندستري" السنوي الثاني عن 

مشروعها الجديد الموجه لقطاع 
البيع بالتجزئة والذي يسمح بمعالجة 

المعامالت التي تتم في محالت 
السوبر ماركت بمخيمات الالجئين 

باألردن عبر تقنية البلوك تشين. كما 
حصلت "آيريس جارد" أيضًا على ثالث 

جوائز أخرى في عام 2018 وهي: 
جائزة "سيملس"، وجائزة مجلة "سي 
إي أو يوروب توداي"، وجائزة التميز 

"أي أل جلوبال إكسلنس".

 شــركات محفظــة "جروثجيت كابيتال" 
توســع عملياتها

•  "أفيردا انترناشــيونال" هي شــركة متخصصة في 
توفيــر الحلــول المتكاملــة إلدارة النفايات، بما 

فــي ذلــك خدمات جمــع وتنظيف وفرز ومعالجة 
وإعــادة تدويــر النفايــات الخطرة وغير الخطرة 

واإللكترونيــة، باإلضافــة إلى بناء وتشــغيل 
مطامــر النفايــات لتوليد الطاقة لالســتخدامات 
الحضريــة. وقــد ســجلت "أفيردا" أداًء قويًا خالل 

العــام 2018 علــى خلفيــة زيادة الطلب على 
خدمــات إدارة النفايــات في الــدول النامية، حيث 
أطلقــت 13 مشــروعًا فــي طنجة والدار البيضاء 

بالمغــرب، وفــي المملكة العربية الســعودية، 
وعمــان، وجنوب إفريقيا.

    وفــي عــام 2018، جمعــت "أفيردا" 11,939 طنًا 
مــن النفايــات يوميــًا وأدارت مكبات للنفايات 
بســعة إجماليــة تصــل إلى 45,514,950 مترًا 

مكعبــًا. كمــا أطلقــت الشــركة العديد من حمالت 
إدارة النفايــات لزيــادة الوعــي بأهمية إدارة 

النفايــات واالهتمامــات البيئيــة. وللعام الثالث 
على التوالي، أبرمت "أفيردا" شــراكة مع شــركة 
"أوبــر" فــي دبــي لجمع النفايــات اإللكترونية في 
المدينة. وقد أســفرت تلك الجهود المشــتركة 

عــن جمــع 946 كيلوغــرام )0.946 طن( من 
النفايــات اإللكترونيــة وســاهمت في تحقيق 

رؤيــة اإلمــارات 2021 المتمثلــة في إعادة تدوير 
75٪ مــن النفايــات بالدولة.

•  "ريتيل القابضة": ســجلت شــركة "ريتيل 
القابضــة"، المالكــة والمشــغلة لمحفظة من 

امتيــازات قطــاع تجــارة التجزئة الدولية في 
المغــرب، زيــادة في إيراداتهــا وربحيتها خالل 

العــام 2018، ويعــزى ذلك أساســًا إلى التغييرات 
االســتراتيجية التي أدخلتها الشــركة على آليات 
التســعير والتســويق بمراكزها التجارية ومنافذ 

التســوق الكبــرى التابعــة لهــا. وعالوة على ذلك، 
افتتحــت الشــركة 30 متجــرًا جديدًا في عام 

2018، بما في ذلك 16 مركز تســوق ومركز 
تجــاري واحــد للعالمــة التجاريــة كارفور، و8 متاجر 

للعالمــة التجاريــة CDCI، و3 مطاعم لسلســلة 
برجــر كنج، ومتجــران لماركة كيابي.

•  "آيريــس جــارد" هي المــزود العالمي الرائد 
لمنصــات الخدمــات الماليــة المتكاملة المعتمدة 

علــى تقنيــة تحديــد الهوية عبــر قزحية العين. 
وقــد قامــت بدمج تقنيتهــا لتحديد الهوية 

مــن خــالل القزحيــة في هاتف جوال يتم نشــره 
ضمــن بعثــات الالجئيــن باألردن بالتعاون مع 

هيئــة تنظيــم قطاع االتصاالت األردنية وشــركة 
"نيشــن وايد ميكــرو فاينانس المحدودة" 

الغينيــة. ونتيجــة لذلــك، يتمتــع 2.7 مليون الجئ 
بهويــة رقميــة آمنــة تــم صرف أكثر من نصف 
مليــار دوالر أمريكــي نقدًا من خاللها بشــكل 

آمــن، حيــث تتــم معالجة 3 ماليين دوالر شــهريًا 
فــي محــالت الســوبر ماركت. وتتعاون "آيريس 
جــارد" مــع المفوضية الســامية لألمم المتحدة 

 لشــؤون الالجئين لتوســيع تغطيتها
الجغرافية لتشــمل األردن وســوريا والعراق 

ولبنــان ومصر وتركيا.

 المبــادرات المتعلقة بالحوكمة
البيئيــة واالجتماعية والمؤسســية 

وإدارة المخاطر 
تســتلزم االســتراتيجيات والتحديات المختلفة التي 

تتبناهــا وتواجههــا محفظة اســتثمارات الهالل 
للمشــاريع االســتثمارية في األســهم الخاصة 

منهجيــات فريــدة ومخصصــة إلدارة المخاطر والتعامل 
مــع المســائل البيئيــة واالجتماعيــة والجوانب المتصلة 
بالحوكمــة المؤسســية. فعلــى ســبيل المثال، تتطلب 

"جامــا للطيــران" مجموعة من ممارســات وضوابط 
الحوكمة مختلفة تمامًا عن متطلبات شــركة "ســراج" 

أو "تــي فــي إم كابيتــال هيلثكير". وسنســلط الضوء 
هنــا علــى آليــات إدارة المخاطر والتعامل مع مســائل 

الحوكمــة البيئيــة واالجتماعية والمؤسســية التي 
تعتمدهــا الشــركات المندرجــة تحــت محفظة المنصة 

لمواجهة تحديات ســوق عالمي ســريع التغير دون 
اإلخالل بالتوازن المنشــود بين توســع األعمال 

والمســؤولية المؤسسية.

"جامــا للطيــران" تعزز معاييرهــا الصارمة في مجال 
الحوكمــة البيئية واالجتماعية والمؤسســية 

يضمــن هيــكل الحوكمة المؤسســية في "جاما 
للطيــران" التــزام موظفيهــا بالســلوك المنتظر منهم 

وتمثيــل الشــركة بمــا يتوافق مع سياســاتها المتبعة. 
كمــا يضمــن هيــكل الحومة كذلك اعتماد الشــركة 
ألفضــل الممارســات التــي تكفل بدورها االمتثال 

للقوانين واألنظمة المحلية ومنع الفســاد والرشــوة. 
"جاما للطيران" مدرجة في ســوق االســتثمار البديل 

ببورصــة لنــدن، ويلتــزم مجلــس إدارتها - بموجب ذلك - 
بأحــكام حوكمــة الشــركات الصادرة عــن مجلس التقارير 
المالية والمعتمدة من ســوق االســتثمار البديل في 

حدود ما يناســب حجم الشــركة وطبيعة نشــاطاتها.

ويتولــى مجلــس إدارة "جاما للطيران" مســؤولية 
التوجيــه ومراجعــة االســتراتيجية ومراقبة األداء 

وفهــم المخاطــر ومراجعــة الضوابــط، أي أنه -باختصار- 
مســؤول عن نجاح الشــركة ككل. ويضم مجلس 

اإلدارة أعضــاًء غيــر تنفيذييــن يمتلكــون رصيدًا من 
المهــارات والخبــرة واالســتقاللية والمعرفة ولجانًا 

للتدقيــق والمكافئــات والتعويضات. 

وتعتبر ســمعة الشــركة في مجال الســالمة 
والموثوقيــة ومعاييــر الخدمــة العاليــة ضرورية للحفاظ 
علــى والء العمــالء والتســعير المتميــز. لذلك، وضعت 

الشــركة حزمة من اإلجراءات لمراقبة معايير التشــغيل 
المعتــادة وتحديثهــا فــي ضــوء أداء موظفيها الذين 

يتعاملــون مــع العمالء مباشــرًة وغيرهم. وتحقق 
الشــركة فــي أي انحــراف عن هــذه المعايير وتنفذ ما 

يلــزم من تغييــرات لمنع تكرارها.

ولضمان أعلى مســتويات الســالمة واألمان، تفرض 
صناعــة الطيــران االلتــزام بحزمة مــن الضوابط واللوائح 
المهمــة والمعقــدة في مجاالت التدريب والســالمة 

والعمليــات والمهــام الهندســية. ولذلك، يلتزم 
موظفو الشــركة بالتواصل المســتمر مع الهيئات 

التنظيميــة للبقــاء علــى اطــالع دائم وضمان االمتثال 
التــام لكافة التشــريعات والضوابــط التنظيمية ذات 

الصلــة. ويتــم أيضــًا إعادة تدريب الموظفيــن وتقييمهم 
للتأكــد مــن اســتيعابهم للوائــح وضرورة االمتثال لها. 

وعــالوة علــى ذلك، تدرك "جامــا للطيران" أهمية 
التزامهــا تجــاه المجتمــع والبيئــة، ومن ثم فهي تســعى 
جاهــدة لتقديــم أفضــل قيمة ممكنــة للمجتمع وتقليل 

التأثيــر الســلبي المحتمــل لخدماتهــا على البيئة. 
وبالفعــل، اعتمــدت الشــركة فــي عام 2018 برنامجًا 

رســميًا للمســؤولية االجتماعية والمؤسســية يتضمن 
ضمــن بنــوده العمــل التطوعي لخدمــة األغراض البيئية 

والمجتمعيــة، وتقديــم التبرعــات، ورعاية الفعاليات، 
وإدارة النفايــات. وتبرهــن المبــادرات التاليــة على جهود 

الشــركة فيمــا يتعلــق بعملياتهــا الجوية على وجه 
التحديد: 

•  االلتــزام بإجــراءات وعمليات الطيران المســؤولة 
للحــد مــن حــرق الوقود مــع الحفاظ على أعلى 

معايير الســالمة.

•  إشــراك جميــع األطراف المعنيــة بالعمليات في 
خطــط إعــادة تدوير النفايات.

•  مراجعة جميع بنود االســتهالك، ال ســيما الورق، 
واســتبدل حقائــب الطيــران الورقية بالحقائب 

اإللكترونية، وإزالة الكتيبات التســويقية، واســتخدام 
مخــزون ورق منتــج مــن مصادر تدار بطريقة 

مســتدامة وموثقة.

ســيراميك رأس الخيمــة تعــزز أنظمتها الداخلية 
لتوســيع نطاق تأثيرها 

يعد تعزيز الحوكمة المؤسســية ركيزة أساســية 
لمبــادرات "ســامينا كابيتــال" بغيــة توليد القيمة في 

شــركة ســيراميك رأس الخيمة، التي ركزت خالل عام 
2018 علــى تحســينات اإلنتاجيــة والتحليــالت من خالل 

شــراء وتطبيــق نظــام "ACL" الرائــد عالميًا في مجال 
التدقيــق والتحليــالت عبــر اإلنترنت. باإلضافة إلى 
ذلــك، مددت الشــركة تفويــض الصالحيات الخاص 

بعملياتهــا فــي أوروبــا والمملكة العربية الســعودية. 
وفي مجال الصحة والســالمة البيئية، تمتلك الشــركة 

إدارة متخصصــة تواصــل تنفيذ أفضل الممارســات 
وتشــرف علــى ضمان التقيــد ببرامج االمتثال 

التشــريعي المحليــة والوطنية والدولية. 

 وتلتزم الشــركة على المســتوى المحلي بتعليمات 
"هيئــة حمايــة البيئــة والتنميــة" و "إدارة الدفاع 

المدنــي" بــرأس الخيمة، وعلى المســتوى الوطني 
فإنهــا تلتــزم باالشــتراطات التــي تقرها وزارة التغير 

المناخــي والبيئــة ووزارة الصحــة ومركز أبوظبي 
للســالمة والصحــة المهنيــة فــي دولة اإلمارات العربية 
المتحدة، أما على المســتوى الدولي فإنها تســتوفي 

مواصفــة اآليــزو 14001 واآليزو 45001.

نقل أكثر من 

 333,600
حاوية نفايات

تشغيل مكبات بسعة 
إجمالية تبلغ 

 45.5
مليون متر مكعب 

11,939 طن
 من النفايات يتم 

جمعها يوميًا 
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" لقــد حــان الوقــت للتوقف عن اعتبار منفذي السياســات 
المتعلقــة بالحوكمــة البيئية واالجتماعية والمؤسســية 

"فاعلي خير"، والنظر إلى حوكمة الشــركات على أنها سياســات 
وإجــراءات منطقيــة وضروريــة، ال اختياريــة أو تفضيلية. لقد 

ســاعدنا تبنينــا لتلك السياســات ونمــاذج الحوكمة ودمجنا لها 
ضمــن عملياتنــا علــى تطوير وتنمية أهدافنا األساســية". 

   هــدى أبــو جمرة 
   شــريك مؤســس، "تي في إم كابيتال هيلثكير"

"تــي فــي إم كابيتال هيلثكير" تعزز سياســاتها 
فــي مجال الحوكمــة البيئية واالجتماعية 

والمؤسسية 
اشــترطت مؤسســة التمويل الدولية عند اســتثمارها 

فــي شــركة تــي في إم كابيتــال هيلثكير عام 2010 
تطبيــق األخيــرة نظــام إدارة اجتماعــي وبيئي في 

كل شــركة من شــركات محفظتها االســتثمارية، بما 
يتوافــق مــع معايير األداء المعتمدة بالمؤسســة 

وإرشــاداتها بشــأن االســتدامة االجتماعية والبيئية.

ولــم تقتصــر شــركة "تي في إم كابيتــال هيلثكير" 
على الوفاء باشــتراطات مؤسســة التمويل الدولية 

فحســب، ولكنها توســعت في هذا الصدد لتطور 
منظومــة مــن الممارســات المتعلقــة بالحوكمة البيئية 
واالجتماعية والمؤسســية وتدمجها ضمن فلســفتها 

ونهجهــا االســتثماري. وفــي عام 2018، قامت 
الشــركة بتحديث سياســاتها في هذا المجال وأطلقت 
عملية واســعة النطاق للتنفيذ واإلبالغ شــملت تعزيز 

التنــوع بين الجنســين فــي بيئة العمل. 

تعــد األهــداف االجتماعيــة جــزءًا ال يتجزأ من نهج "تي 
فــي إم كابيتــال هيلثكيــر". ولذلك، حرصت الشــركة 

علــى إنشــاء مراكــز للتميز في مجــال الرعاية الصحية 
فــي عــدٍد مــن األماكن التي ال تتوفر فيها ســوى 
خدمــات الرعايــة الصحية األساســية. وقد حققت 

اســتثماراتها في هذا المجال تأثيرًا مجتمعيًا واســعًا 
يســهم فــي تحقيــق عدٍد مــن أهداف األمم المتحدة 

للتنميــة المســتدامة وتحديــدًا األهــداف 3 و5 و8، كما 
أنهــا تضمــن أن اســتثماراتها تراعــي معايير صارمة في 

مجــال الحوكمــة البيئية واالجتماعية والمؤسســية. 

ومنذ عام 2017، اســتبدلت شــركة "منزل" التابعة 
لتــي فــي إم كابيتــال هيلثكير الســجالت الطبية 

الورقيــة بالســجالت اإللكترونيــة فــي عملياتها بدولة 
اإلمارات، وهو ما قلل من اســتهالك الورق بالشــركة، 

ورفع مســتوى أمن بياناتها وســهولة تتبع الوثائق 
الطبيــة بهــا. وشــهد عــام 2018 تطبيق "منزل" لنفس 

المبــادرة علــى عملياتهــا فــي كٍل من قطر ومصر. 
وفــي يوليــو مــن نفس العــام، تعاقدت "منزل" أيضًا 

مــع شــركة إلدارة النفايــات إلعادة تدوير نفايات 
مكتبهــا العــام في اإلمــارات العربية المتحدة. 

وتشــمل مجاالت المشــاركة المجتمعية لشــركة 
"منــزل" العافيــة المؤسســية، وإدارة األمراض، 
وحمــالت التطعيــم، والتوعية بمرض الســكري، 
والدعــم االجتماعــي. وفي هــذا الصدد، نظمت 

الشــركة خمــس فعاليــات في دولة اإلمــارات، وفعالية 
واحــدة فــي مصــر، وأربع فعاليــات في قطر خالل 
العــام 2018. وعــالوة على ذلــك، قدم موظفو 

"منــزل" خدمــات مجانيــة إلــى جانب الرعاية المشــمولة 
بالتأميــن للحفــاظ علــى معاييــر الشــركة الرفيعة في 
رعايــة المرضــى. وقــد بلغت المســاهمات المجانية 

فــي دولــة اإلمارات 84,603 ســاعة تمريض و21,150 
ســاعة مقدمــة مــن جانــب أطقم الرعايــة الطبية. أما 

فــي قطــر، فقــد قدم موظفو "منزل" 600 ســاعة 
تمريــض مجانية. 

وبالمثــل، يســاعد مركــز كامبريــدج للرعاية الطبية 
وإعــادة التأهيــل المجتمعــات والمنظمات المحلية 
من خالل التبرعات الخيرية، والمســاهمة في شــراء 

المعــدات الطبيــة، والفحوصــات الصحية، والجمعيات 
الخيريــة ذات الصلــة بالصحــة، والتثقيف الصحي. 
حيــث نظــم المركــز 11 فعاليــة مجانية خالل عام 

2018 وقدم 20,466 ســاعة من الخدمات الصحية 
التطوعية، شــملت أنشــطة توعوية وتثقيفية، كما 

تبــرع بأكثــر مــن 473,602 دوالر أمريكي لرعاية 
 المرضــى الذيــن يفتقرون لخدمــات التأمين الصحي 
أو المــوارد الماليــة الالزمــة لتأمين الرعاية الســريرية 

التــي يحتاجونها.

مــن جانبهــا، تعمــل "أميــكاث" على تقديم خدمات 
حيويــة ذات أثــر اجتماعــي وبيئــي. وقد أطلقت عام 
2017 برنامجًا للترشــيد وإعادة االســتخدام وإعادة 

التدوير يســتهدف تقليل النفايات البالســتيكية بشــكٍل 
خــاص، إلــى جانــب إجراءات للرقابــة على العمليات 

بغــرض تقليــل النفايــات األخــرى، بما في ذلك تلك 
الناتجــة عــن عمليــات اإلنتــاج. واعتبارًا من عام 2018، 

تقلصــت النفايــات فــي الشــركة بأكثر من 40٪، كما 
قامــت أيضــًا بتخفيــض اســتهالكها من المياه وخفض 

تصريــف الميــاه العادمــة إلى الحــدود التنظيمية. ومع 
ذلك، ارتفع اســتهالكها للكهرباء بشــكل طفيف في 

عــام 2018 بســبب زيــادة الطاقة اإلنتاجية.

ووّقعــت "أميــكاث" اتفاقيــة تآٍخ مدتها ثالث ســنوات 
مــع قريــة أبــو طوال، حيث يقيــم معظم موظفيها، 

تتولــى بموجبهــا تنفيــذ مشــاريع اجتماعية، مثل 
بنــاء مكتبــة عامــة ومحطــة لتنقية المياه. وخالل 

عام 2018، تبرعت الشــركة بـ 10,000 ســاعة عمل 
للمشــاركة فــي فعاليــات أيام التنظيــف البيئي وغيرها 

مــن األنشــطة المجتمعيــة في القرية.

شــركات محفظة ســراج كابيتال تتصدر في مجال 
التنميــة االجتماعيــة وااللتزام البيئي

"باديكــو القابضــة" عضــو فخــري في الميثــاق العالمي 
لألمــم المتحــدة، وهــي ملتزمة باالســتثمار في 

مشــاريع تراعــي االعتبــارات االجتماعيــة والبيئية، 
وتعزيــز التطويــر الوظيفــي والتنميــة المجتمعية، 
وضمــان بنــاء اقتصاد فلســطيني مســتدام. كما 

اســتثمرت الشــركة في مشــاريع مســؤولة بيئيًا إلدارة 
النفايــات والبنيــة التحتيــة تراعــي االعتبــارات البيئية، 

واضطلعــت بالعديــد مــن مبــادرات التنميــة المجتمعية 
لتطويــر رأس المــال البشــري في فلســطين.

يعطــي البنــك الوطني األولوية لتحقيق االســتدامة 
االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئية عبر ممارســات 

وثقافــة األعمال لديــه بالطرق التالية:

•  دعــم التنــوع فــي مكان العمل؛ حيث تصل نســبة 
الموظفــات إلــى 35٪ مــن قوتهــا العاملة مقارنة 

بالمتوســط الفلســطيني البالغ ٪19.

•  التركيــز علــى بنــاء القدرات مــن خالل التعليم 
والتدريــب الجماعي. 

•  التأكيد على المســاواة بين الجنســين من خالل 
برامــج مميــزة تمكــن المــرأة من االعتماد على 
نفســها واالندمــاج كعضو منتــج في المجتمع.

•  أبرم البنك شــراكة مع "المؤسســة الَمشــيخّية" 
لتقديــم برنامــج لريــادة األعمال يمنح النســاء تموياًل 

منخفــض الفائــدة لتطوير مشــاريع تمكنهم من 
تحصيــل دخــل ثابت وتحقيق االســتقالل االقتصادي.

•  يتمتــع "حســاب توفيــر حياتي" مــن البنك الوطني 
بشــعبية كبيرة في فلســطين وهو مخصص بالكامل 

لمســاعدة رائدات األعمال على إنجاز مشــاريعهن 
بقــروض صغيــرة بدون فائــدة بما مجموعه 1.5 

مليــون. كمــا يقــدم البنــك لرائدات األعمال الفرصة 
للفــوز بجوائــز، مثــل منزل أو دخــل ثابت مدى الحياة 

أو تعليــم أطفالهن. 

•  االمتثــال لتوجيهــات هيئة األمــم المتحدة للمرأة 
ومنظمــة العمــل الدولية بإجراء مراجعة جنســانية 
لعمليــات البنــك مــن أجل تنفيذ اســتراتيجية لتعزيز 

دور المرأة الفلســطينية في االقتصاد الفلســطيني.

•  تعزيز نســب إشــراك اإلناث ضمن قاعدة عمالء 
البنــك بمــا يصــل إلى 20٪ من أصحاب الحســابات 
الجاريــة و55٪ مــن أصحاب الحســابات االدخارية، 

و34٪ مــن إجمالــي قاعدة العمالء.

تطــرح "بــال غــاز" منتجــات تقلل من تلوث الهواء 
المحيــط واألبخــرة الضــارة، وتحترق بصورٍة كفؤة 

واقتصاديــة، وتوفــر التكلفــة على المدى الطويل 
لصالح المســتهلكين. كما تضطلع الشــركة بدوٍر أهم 

وأبعــد أثــرًا وهــو تأمين إمــدادات كافية من الغاز خالل 
فصــل الشــتاء للمبانــي التجارية والســكنية الضخمة 

التــي تواجــه نقصًا في المخزون. 

وتشــمل أبــرز إنجــازات "بــال غاز" لعام 2018 ما يلي:

 •  وفــرت "بــال غاز" وظائــف محلية إضافية، حيث 
زاد حجــم قوتهــا العاملة بنســبة 38٪ منذ 

االســتحواذ عليهــا، وكان لهــذا تأثيــر إيجابي غير 
مباشــر اجتماعيــًا واقتصاديًا علــى المجتمعات 

المحليــة التــي تعمل فيها.

•  تنظم الشــركة أنشــطًة وفعاليات لتثقيف 
المســتهلكين واألطــراف المعنيــة حول القضايا 

المتعلقــة بالصحــة والســالمة والبيئة وضمان 
الجــودة. وقــد نظمــت حلقة دراســية حول المعايير 

الفلســطينية المعتمــدة لزيــادة الوعي العام 
بالمعاييــر الجديــدة لتركيــب خزانــات الغاز، كما قادت 

حمــالت للتوعيــة العامــة بالفوائــد البيئية للتحول من 
وقــود الديــزل إلى الغاز البترولي المســال.

نجحــت شــركة نخيــل فــي التأثير علــى المجتمع المحلي 
بطــرق متعــددة من خالل عملياتها وممارســات 

األعمــال الخاصــة بها، ســواًء فــي مجال التوظيف أو 
المســاواة بين الجنســين. وتشــمل أبرز إنجازات الشــركة 

خــالل العــام 2018 ما يلي:

•  توظــف نخيــل نحــو 500 شــخص على مدار العام 
وهــي مســاهمة مهمة للمجتمــع الزراعي المحلي.

•  تشــكل النســاء نســبة 55٪ من موظفي نخيل 
الدائمين والموســميين.

	  85٪ مــن النســاء العامــالت في نخيــل يمثلن العائل 
الوحيد ألسرهن.

•  توفــر نخيــل تدريبــًا داخليًا وخارجيًا ســنويًا لموظفي 
المزرعــة والمصانــع، ســواء كانوا من العمال 

الدائميــن مــن ذوي المهــارات المتخصصــة أو غيرهم 
مــن العمــال الموســميين. ويهــدف التدريب إلى تعزيز 

قــدرات الموظفيــن والتوعية باعتبارات وممارســات 
الســالمة ورفع كفاءة العمليات التشــغيلية.

التركيــز علــى مبادرات تتمحور حول 
الموارد البشــرية واالعتبارات اإلنســانية 

تدرك شــركات محفظة الهالل للمشــاريع االســتثمارية 
أن موظفيها هم عماد نموها وتوســعها. وبالنســبة 

لجامــا للطيــران التــي تعتبر شــركة خدمات، فهي تعي 
تمامــًا الــدور المحوري ألفرادهــا، كما تدرك واجبها 

فــي تثقيــف موظفيهــا وتعليمهــم وحمايتهم. ولذلك 
فهــي ملتزمــة بمراعاة كافة االشــتراطات والضوابط 
المتعلقــة بالصحــة والســالمة في مــكان العمل، كما 
أنهــا تعتمــد أنظمــة صارمة إلدارة الســالمة وتحرص 

على التحســين المســتمر. وتشــجع الشركة أيضًا 
التنــوع فــي مــكان العمــل، وذلــك جزئيًا من خالل اعتبار 

الجــدارة معيــارًا وحيدًا للتوظيــف والترقي المهني. 
وعــالوة علــى ذلك، تســعى "جاما للطيران" إلى 

تحقيــق تــوازن صحــي بين العمل والحيــاة لموظفيها 
وتطويــر مهاراتهــم خــارج مــكان العمل لغرس حب 

التعلــم مدى الحياة في نفوســهم. 

وفــي عــام 2019، نفذت الشــركة مبــادرات لتعزيز 
نمــط الحيــاة الصحــي للموظفيــن والتوعية بأضرار 

التوتــر. وبالمثــل، تضــع ســيراميك رأس الخيمــة تدريب 
الموظفيــن وتطويرهــم علــى رأس أولوياتهــا وتنظم 

دورات تدريبيــة ســنوية تتنــاول قضايــا متنوعــة تتعلق 
بالصحــة والســالمة. كمــا أكدت الشــركة اهتمامها 

برفــاه الموظفيــن خــالل العــام 2018 من خالل 
مشــاركة 2,535 مــن موظفيهــا الذيــن يعملون في 

ظــروف خطــرة فــي برنامج الفحص الصحي الســنوي، 
باإلضافــة إلــى 590 مــن ســائقيها يخضعون لفحص 

النظــر لضمــان كفاءتهــم واالطمئنان على ســالمتهم. 
واســتفاد الموظفــون أيضــًا مــن برامج المهارات 

القياديــة واإلداريــة، بمــا في ذلك برنامــج الفعالية 
اإلداريــة والتقــدم )MEAP(؛ وبرنامــج الفعالية 

القياديــة والتقــدم )LEAP(؛ ومنهجيــة 6 ســيجما؛ 
والتصنيع الرشــيق.
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تعقد منصة الهال للمشــاريع الناشــئة 
شــراكات مع رواد األعمال الســاعين 

لتحقيــق أهــداف محددة لتحفيــز التكنولوجيا 
التحوليــة وتحقيــق عوائد طويلة األجل.

20
عدد الشــركات الناشــئة وصناديق 
رأس المال االســتثماري التي تم 

االستثمار فيها

مليــون دوالر أمريكي
85

1.3 ضعًفا

الهالل للمشاريع الناشئة هي منصة الهالل للمشاريع الخاصة برأس 
المال االستثماري المؤسسي والتي تختص باالستثمارات في المشاريع 

الناشئة بمجال التكنولوجيا في مراحل التمويل المبكرة وصواًل إلى 
مراحل النمو المتقدمة، وأيضًا في مجموعة مختارة من صناديق رأس 

المال االستثماري على المستويين اإلقليمي والعالمي. وتهدف الهالل 
للمشاريع الناشئة إلى استثمار نحو 150 مليون دوالر بحلول عام 2020 

في مشاريع وشركات ناشئة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. 

وتستهدف المنصة االستثمار في الشركات الناشئة التي تتماشى مع 
عمليات شركة الهالل للمشاريع في سياق أعمالها المختلفة، بما في 
ذلك تكنولوجيا إدارة سلسلة التوريد وتكنولوجيا الطاقة والتكنولوجيا 

الطبية والتكنولوجيا المالية.

عالوًة على ذلك، تركز منصة الهالل للمشاريع الناشئة على التكنولوجيا 
الناشئة واسعة النطاق في مختلف القطاعات. ويشمل ذلك التكنولوجيا 

التي ترتكز على الذكاء االصطناعي وإنترنت األشياء والبلوك تشين. 
ينصّب تركيز الهالل للمشاريع الناشئة تحديًدا على التكنولوجيا الناشئة 

االستهالكية وعلى تكنولوجيا المشاريع والبرمجيات كخدمة.

الهالل للمشاريع 
الناشئة

حجم االســتثمار حتى اآلن في الشــركات التقنية 
الناشــئة وصناديق رأس المال االســتثماري

لرأس المال الُمســتثمر
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محفظة شــركات الهال للمشــاريع الناشئة
الناشئة الشركات 

تســاعد شــركة "أنومالي" في اكتشــاف وتحديد التهديدات 
اإللكترونيــة للشــبكات المؤسســية مبكــًرا، وتقوم منصة 

التهديــدات الخاصــة بهــا بجمع البيانات االســتخباراتية حول 
األمــن اإللكترونــي وتحليلهــا ودمجهــا مع األدوات األمنية 

المؤسسية.

وتخطط الشــركة للتوســع في منطقة الشــرق األوســط 
وأوروبــا وآســيا والمحيط الهــادئ. ومنذ إطالقها في 

عــام 2013، حققــت الشــركة نمــًوا كبيًرا حتى وصل عدد 
موظفيهــا إلــى نحــو 200 موظــف وأصبح لديها 300 

مشــترك من الشــركات الكبرى المصنفة ضمن قائمة 
"فورتشــن 100"، ومن بينها خطوط أالســكا الجوية وبنك 

إنجلترا وشــركة ســيتي جروب.

تقدم شــركة "إد كاســت" خدمات إدارة التعّلم والمعرفة 
المؤسســية الســحابية باســتخدام تقنيات التعّلم اآللي. وتضم 

قاعدة عمالء الشــركة العديد من الشــركات المدرجة في 
قائمة "جلوبال 2000" وقائمة "فورتشــن 500" ومؤسســات 

القطــاع العــام ضمــن قائمة مســتخدميها التــي تضم مليوني 
مســتخدم للخدمات المدفوعة.

وتضمــن منصــة التجــارب التعليمية )LXP( الخاصة بالشــركة 
تقديــم خدمــات التعّلــم المخصصــة بناًء على مهارات 

الموظفيــن واحتياجاتهــم، كمــا تتيح تنســيق المحتوى 
التعليمــي ألي شــركة فــي صــورة المــوارد المفضلة عبر الويب، 

مــع اســتقاء المحتــوى الخارجــي من مواقــع إلكترونية مجانية 
عاليــة الجــودة ومصــادر مميزة، مثــل "هارفارد" و"ليندا". وبعد 

ذلــك، ُتســتخدم تقنيــة التعّلــم اآللي في مواءمة المواد 
التعليميــة مــع احتياجــات المتعلمين.

تختــص شــركة "كولوبريــس إم إكــس"، التي تتخذ من 
الواليــات المتحــدة مقــًرا لها، في تصميــم وتطوير الجيل 

الجديــد مــن الروبوتــات الجراحيــة. ويمكن لألجهزة التي 
تطورهــا الشــركة الوصــول إلــى مناطق لــم يكن من الممكن 
الوصــول إليهــا بدونهــا لعالج التشــوهات الجنينية المهددة 

للحيــاة وعــالج حــاالت الشــذوذ في الدماغ وغير ذلك. 
وتأتــي هــذه األجهــزة الجراحية الدقيقــة نتاج العمل الذي 

يتــم فــي مختبــر الروبوتــات الجراحيــة الدقيقة في كلية 
الطب بجامعة تكســاس.

يضــم مجلــس إدارة "كولوبريــس إم إكــس" ممثاًل عن 
منصة الهالل للمشــاريع الناشــئة بصفتها من المســتثمرين 

الرئيسيين.

شــركة "فريش تو هوم" شــركة ناشــئة للتجارة اإللكترونية 
وهــي متخصصــة فــي تجارة المأكــوالت البحرية واللحوم 
الطازجــة الخاليــة مــن المواد الكيميائية بأســعار معقولة. 

وبعــد توســعها فــي مجــال التوصيل إلــى المنازل في الهند، 
تخطــط الشــركة للنمو الدولي.

ويتيح نموذج عمل الشــركة الســيطرة الكاملة لها على 
سلســلة التوريــد مــن البدايــة إلــى النهاية من دون الحاجة 
إلــى وســيط، األمــر الذي ُيحدث تحــواًل جذريًا في التجارة 
التقليديــة للحــوم والمأكــوالت البحرية. وتخطط الشــركة 

لتكــرار نموذجهــا ذلــك في تجــارة الفواكه والخضروات.

 ويضم مجلس إدارة الشــركة ممثاًل عن شــركة
الهالل للمشــاريع.

تعتبر شــركة "ديدي تشــو شــينغ" منصة النقل الرائدة 
على مســتوى العالم، حيث توفر خيارات شــاملة عبر 

تطبيقهــا ألكثــر مــن 550 مليون مســتخدم، ومن بينها 
ســيارات األجرة وخيارات النقل الســريع والمميز والفخم 
والنقــل بالحافــالت الكبيــرة والصغيرة وتوفير الســائقين 

المخصصيــن وخيــارات النقل المؤسســي والدراجات 
وتوصيــل الطعــام. ويصــل عدد الرحــالت التي تتم عبر 

الشــركة إلــى 30 مليــون رحلــة يومًيــا وتوفر دخاًل ألكثر من 
21 مليون ســائق.

وقد اســتحوذت الشــركة على شــركة "أوبر الصين" في 
أغســطس 2016 وتعمل اآلن في البرازيل وأســتراليا. 

وتســتفيد الشــركة من قدرات الذكاء االصطناعي لتحويل 
قطاع ســيارات األجرة والحافالت ومســاعدة المدن في 

تطويــر خيــارات النقل الذكي.

تأسســت شــركة "فورلينكو" في عام 2012 كمنصة 
إلكترونيــة لتجــارة األثــاث ويقع مقرها فــي بنغالور، كما 

يمكــن الوصــول إليهــا في بنغالــور ومومباي وبونا ودلهي 
وحيدر آباد وتشــيناي.

وتعكــس تصميمات الشــركة لألثــاث المنزلي الحائزة 
علــى العديــد مــن الجوائز أنماط الحيــاة الحضرية وتمنح 

المشــتركين إمكانيــة الوصــول إلى أثــاث وتجهيزات منزلية 
مميزة بأقل األســعار. 

 ويضم مجلس إدارة الشــركة ممثاًل عن شــركة
الهالل للمشــاريع.

تقــدم شــركة "كيتوبــي" إلدارة المطابــخ، والتي تتخذ من 
دبــي مقــًرا لهــا، خدمات الطهي وتوصيل الطعام بحســب 

الطلــب للعالمــات التجاريــة الغذائية. وتوفر الشــركة والتي 
يمثــل اســمها اختصــاًرا لالبتــكارات في تشــغيل المطابخ، البنية 

التحتيــة والتقنيــات التــي تتيــح للعالمــات التجارية الغذائية 
افتتــاح مواقــع توصيــل الطعام فقط ســريًعا وبتكلفة بســيطة.

وتتلقــى الشــركة الطلبــات بالنيابــة عن المطاعم عبر شــبكة 
االنترنــت أو مركــز االتصــال أو التطبيقــات الخاصة بأطراف 

أخــرى، ثــم تقــوم بطهــي الطعام في شــبكتها من المطابخ 
التجاريــة، وتتولــى توصيلــه بعــد ذلك، ممــا يتيح للمطاعم 

 التركيــز علــى عملياتهــا الداخلية وعلى التســويق
واالبتــكار في المنتجات.

وتقدم شــركة الهالل للمشــاريع الدعم والتوجيه االســتراتيجي 
للشــركة من خالل ممثلها في مجلس إدارة شــركة "كيتوبي".

ُتنتــج شــركة "برينــاف"، ومقرها كاليفورنيــا، أنظمة الطائرات 
بــدون طيــار التجاريــة القادرة علــى الطيران اآللي لمراقبة 

البنيــة التحتيــة الحيوية، مثل الجســور والســدود ومحطات 
الطاقــة وأبــراج شــبكات الكهربــاء واالتصاالت الجوالة، عن 

قرب.

وتعتمــد الطائــرات التــي تنتجها الشــركة على خوارزميات 
التعّلــم وتســتخدم قاعــدة تعتمد علــى تكنولوجيا 

تحديــد المــدى عــن طريق الضــوء والليزر )الليدار( في 
المالحــة فــي المناطــق التــي ال يتوفــر فيها نظام تحديد 

المواقــع العالمــي )GPS(، كمــا تلتقــط صوًرا عالية الدقة 
الســتخدامها فــي إعــادة الهيكلة ثالثية األبعاد.

بــدأت شــركة "برينــاف" العمــل في أكتوبر 2013 بهدف 
توفيــر خدمــات الطيــران الذاتي فــي البيئات المعقدة، 

وتشــمل نجاحاتهــا أول رحلــة طيــران ذاتي داخل مفاعل 
نووي أثناء تشــغيله.

"بنترســت" هي محرك الستكشــاف الصور الملهمة. وقد 
بــدأت الشــركة عملهــا في عــام 2010 كمنصة إلكترونية 

لعــرض الصــور التــي تعكس اهتمامات مســتخدميها، لكنها 
تطــورت ســريًعا لتصبــح مصــدًرا لإللهــام. ويزور أكثر من 265 
مليون شــخص موقع "بنترســت" شــهرًيا الســتلهام األفكار 

مــن بيــن أكثــر من 100 مليــار فكرة على الموقع.

ويقع مقر شــركة "بنترســت" في ســان فرانسيســكو وتضم 
أكثــر مــن 1,300 موظــف حول العالم، في أتالنتا وشــيكاغو 

وديترويــت ولــوس أنجلوس ونيويورك وبورتالند وســياتل 
وبرليــن ودبلــن ولندن وباريس وســاو باولو وطوكيو.

يتميــز برنامــج الــذكاء االصطناعي الذي طورته شــركة 
"فيكاريــوس" بالتفكيــر والتعّلــم مثل البشــر، باالعتماد على 

المبادئ الحاســوبية للدماغ المعروفة باســم "الشــبكة 
القشــرية ذاتية االســتدعاء" )RCN(، والتي تســاعد هذه 

الشــركة الناشــئة في تحســين التعّلم اآللي لمســاعدة 
الروبوتات في أداء المهام ســريًعا.

وتتوقــع شــركة "فيكاريــوس" تزويد جميع الروبوتــات بتقنياتها 
 CBInsights.com فــي نهايــة المطــاف. وقد صنف موقع

الشــركة ضمن أكثر 100 شــركة خاصة واعدة في مجال 
الــذكاء االصطناعــي علــى مســتوى العالم في عام 2018، 

كمــا اختــار المنتــدى االقتصادي العالمي الشــركة ضمن 
الشــركات التقنيــة الرائــدة في عام 2015.

تعتبــر شــركة "فيزيتــا" المنصــة الرقميــة الرائدة في مجال 
الرعاية الصحية في منطقة الشــرق األوســط وشــمال 

أفريقيــا. وتتيــح التقييمــات المعتمــدة التي وصل عددها 
إلــى أكثــر مــن 300,000 تقييــم على المنصة للمســتخدمين 

إمكانيــة البحــث عــن أفضــل مقدمي خدمــات الرعاية الصحية 
والخدمــات الطبيــة فــي مصر والمملكة العربية الســعودية 

واألردن ولبنــان والمقارنــة بينهــم وحجــز المواعيد لديهم.

كذلــك، توفــر "فيزيتــا" لمقدمي خدمــات الرعاية الصحية 
فــي المنطقــة حلــول مبتكــرة قائمة علــى البرمجيات كخدمة 

وتعتمــد علــى الحوســبة الســحابية والبيانات الضخمة.

وقد أســهمت المنصة في تحســين الرعاية الصحية المقدمة 
للمالييــن مــن خــالل توفيــر البيانــات وإمكانية الوصول منذ 

تأسيســها في عام 2012. وتواصل الشــركة بناء البنية 
 التحتيــة للمســاهمة فــي منظومة الرعاية

الصحيــة في المنطقة.

ُتعد شــركة "تارا" )أتمتة اســتقطاب وتوظيف الكفاءات( 
شــركة متخصصــة فــي تطوير المنتجــات البرمجية الذكية 

مــن البدايــة إلــى النهاية باالعتماد علــى الذكاء االصطناعي. 
ويمكن للمســتخدمين االســتعانة بالمطورين بحســب الطلب 
وتحديــد نطــاق مشــاريعهم تلقائًيــا ووضــع قوائم المهام عبر 

منصــة واحدة متكاملة.

وتعمل الشــركة على ســد الفجوة في االبتكار من 
خــالل اإلدارة التنبؤيــة للمنتجــات باالعتمــاد على الذكاء 

االصطناعــي ومالييــن العناصــر على شــبكة الويب. وتوفر 
منصتهــا الذكيــة الموارد الهندســية المختارة حســب الطلب 

وتتيــح إدارة تلك الموارد.

تجمــع منصــة "تــارا" بين الكفاءات البشــرية واألتمتة 
لتوفيــر وقــت المســتخدمين وأموالهم. ويمكن لألفراد 

والمؤسســات االبتكار بصورة أســرع وتفادي التأخير في 
اإلنتــاج مــن خــالل الوصول الفوري إلى الموارد المناســبة. 

وتضم قاعدة عمالء الشــركة كاًل من شــركة "أورانج 
 "GSVlabs" ســيليكون فالي" وشــركة "سيســكو" وشركة

."Business Majlis" وشــركة

توفر شــركة "ترانســكورب"، التي تتخذ من اإلمارات العربية 
المتحــدة مقــًرا لهــا، الخدمات اللوجســتية وخدمات التوزيع 
وتوصيــل المنتجــات إلــى الوجهــة النهائيــة، مع الحفاظ على 

درجــة حرارتهــا. وتتخصــص الشــركة في توزيــع المنتجات المبردة 
وتوصيلها من الشــركات إلى الشــركات وإلى األفراد في 

اإلمارات السبع.

وتعمل شــركة "ترانســكورب" على تيســير تقديم الخدمات 
اللوجســتية حتــى الوجهــة األخيــرة، وذلك من خالل حلول 

التخزيــن والنقــل والتوزيــع المتكاملــة مــن البداية إلى النهاية. 
ويتيح النظام الذي تســتخدمه الشــركة أتمتة إدارة الطلبات 
وتتبــع الطلبــات بصــورة مباشــرة وتقدير وقت الوصول. وتركز 

الشــركة على اســتخدام التقنيات وعلى رضا العمالء، مما 
يجعلهــا شــركة رائــدة في توصيــل الطلبات إلى وجهتها.

وتعتمد شــركة "ترانســكورب" في الغالب على مركباتها في 
توصيــل الطلبــات بســرعة وموثوقيــة. وممــا يعزز من قدراتها 
الشــبكة القوية والراســخة التي تمتلكها في دولة اإلمارات 

العربية المتحدة، إلى جانب توســعها في دول الشــرق األوســط 
وشــمال أفريقيا األخرى.

ويضم مجلس إدارة شركة "ترانسكورب" ممثاًل عن شركة الهالل 
للمشاريع لتقديم الدعم والتوجيه االستراتيجي المطلوب.

تتخصــص شــركة "إكــس كاث" األمريكية فــي تطوير الجيل 
الجديــد مــن القســطرة الدقيقــة الروبوتية التــي يمكن توجيهها 

لعــالج حــاالت األوعيــة الدموية، مثل الســكتات الدماغية، 
وتتميــز تلــك الحلــول بقلة التدخــالت الجراحية وبمرونتها 

العاليــة عــن القســطرة التقليديــة. وقد تم تطويــر هذه التقنية 
المتطــورة فــي مختبــر الروبوتــات الجراحيــة في كلية الطب 

بجامعة تكســاس.

وتتمتــع قســاطر "إكــس كاث" الدقيقــة بإمكانات هائلة 
لمســاعدة المرضــى عــن ُبعــد، خاصًة عنــد عدم إمكانية إجراء 

العمليــات الجراحية الخاصة.

ويضم مجلس إدارة شــركة "إكس كاث" ممثاًل عن شــركة 
الهــالل للمشــاريع باعتبارهــا من كبار المســتثمرين فيها.

توفــر شــركة "فولــت الينز" خدمات النقــل القائمة على 
االشــتراك، وقد تأسســت في أكتوبر من عام 2017 
لخدمة المســتخدمين في الشــركات في إســطنبول، 

بتركيا.

ويمكن للمشــتركين في خدمة "فولت الينز" االســتفادة 
مــن رحــالت غيــر محدودة على حافالت الشــركة خالل 

ســاعات الــدوام مــن يوم اإلثنين إلى يــوم الجمعة بنفس 
الطريقة التي توفر بها شــركة "نتفلكس" وشــركة 
"ســبوتيفاي" للمشــتركين وصواًل غير محدود إلى 

خدماتهما عبر حســاباتهم.

صناديق رأس المال االســتثماري

صنــدوق "بــي أو فــي كابيتــال" هــو عبارة عن صندوق رأس 
مال اســتثماري يعمل في ســريالنكا وســنغافورة ويهدف 

إلى مســاعدة الشــركات الناشــئة في ســريالنكا في استغالل 
الفــرص اإلقليميــة والعالميــة، وتضم محفظة شــركاته عدًدا 

من الشــركات الناشــئة في مجاالت الذكاء االصطناعي 
واألعمال المؤسســية وإنترنت األشــياء والتجارة اإللكترونية 

والخدمات اللوجســتية واإلعالم والســياحة.

تعتبر شــركة "آيكونيك كابيتال" شــركة اســتثمارية أمريكية 
خاصــة تقــدم خدماتهــا لعدد من أكثر العائالت والمؤسســات 

تأثيًرا على مســتوى العالم، ومن بينها شــركات كبرى في 
وادي الســيليكون. وتدير الشــركة االســتثمارات المباشــرة مع 

التركيز على االســتثمار في األســهم في الشــركات التقنية 
ســريعة النمو وتوفير رأس المال االســتثماري واالســتحواذ 

على الشــركات متوســطة الحجم واالســتثمار في العقارات. 
وتوفر الشــركة نظام دعم فريد للشــركات التي تســتثمر فيها، 

وذلك من خالل شــبكتها الواســعة ذات التأثير الكبير.

ويوجد للشــركة مكاتب في ســان فرانسيســكو ونيويورك 
وبالو ألتو وســنغافورة. وتضم محفظة شــركات "آيكونيك" 

أكثر من عشــر شــركات رائدة تبلغ قيمة كل منها مليار دوالر 
أمريكي أو أكثر، مما يضعها ضمن المؤسســات االســتثمارية 

الرائدة على مســتوى العالم.

تأسســت "ومضة كابيتال" في عام 2014 في دبي كشــركة 
رأس مال اســتثماري تهدف إلى االســتثمار في مختلف 

القطاعــات. ويهــدف صنــدوق الشــركة األول "ومضة كابيتال 
1"، وقيمتــه 70 مليــون دوالر أمريكــي، إلى االســتثمار في 

الشــركات التقنية العاملة في تركيا والشــرق األوســط 
وشــمال أفريقيــا فــي مراحلهــا المبكــرة ومراحل النمو والتي 

تتمتــع بنمــاذج أعمال قابلة للتوســع وتتميــز بالفعالية 
الرأســمالية. وتركز الشــركة على شــراء حصص األقلية في 
الشــركات الناشــئة وتقديم الدعم االســتراتيجي المتعمق 

والمســتمر، إلى جانب إمكانية الوصول إلى أســواق الخليج 
المربحــة مــن خالل برامج الشــراكة الفريــدة، وتوفير الخبرات 

المتخصصــة فــي القطاعات األساســية، مثل االقتصاد 
المشــترك والتجــارة اإللكترونيــة والمحتوى الرقمي.

ويعمــل صنــدوق "ومضــة كابيتــال 1" باالعتماد على منصة 
"ومضــة"، وهــي منصــة تمكينية تتمتــع باالكتفاء الذاتي 

وتضــم برامــج وشــبكات تهدف إلــى تعزيز منظومة ريادة 
األعمال في منطقة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا.

وتعتبر شــركة الهالل للمشــاريع شــريًكا محدوًدا في صندوق 
"ومضــة كابيتــال 1" وتعمــل على مراقبة محفظة الشــركة 

وتقديــم الدعــم االســتراتيجي مــن خــالل ممثلها في الهيئة 
االستشــارية لشــركاء ومضة كابيتال 1 المحدودة.

ُتعتبر "رايزنغ تايد" شــركة رأس مال اســتثماري في وادي 
الســيليكون ولها اســتثمارات في الواليات المتحدة 

األمريكية وكندا وأوروبا والشــرق األوســط. وتســتثمر 
الشــركة في الشــركات الناشــئة في مجاالت البرمجيات 
والتكنولوجيــا الحيويــة فــي مراحلهــا األولية، وهي عبارة 

عن شــراكة مع إحدى الكليات ولها خبرة واســعة وتســعى 
للتعــاون مــع الشــركات ذات الرؤيــة المســتقبلية للتغلب على 

المعوقات وفتح األســواق، خاصًة تلك التي تســتفيد من 
التطــورات التقنيــة فــي مجاالت تحليــل البيانات الضخمة 

والتصميم بمســاعدة الحاســوب وأجهزة االستشــعار البصرية 
وتطبيقــات الهواتــف الجوالــة في األســواق ذات الهياكل 

الرأســية والشــبكات والخدمات االجتماعية.

وال تركــز الشــركة علــى مرحلــة معينة، وإنمــا تركز على هوية 
الشــركة والتزاماتهــا ونتائجهــا، كمــا أنها تكرس جهودها 

لتحقيــق القيمــة، مــن الناحيتيــن المالية واالجتماعية، وتســعى 
إلحداث نقلة في المســتقبل.

وتضــم محفظــة الشــركات التــي تســتثمر فيها "رايزنغ تايد" 
أكثــر مــن 70 شــركة فــي مجاالت العلــوم والتكنولوجيا تتمتع 

بإمكانــات كبيــرة لتحقيــق تأثيــر إيجابــي في حياة الناس.
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االســتثمارات في عام 2018
تتمتــع التقنيــات الحديثــة بالقــدرة على توفير مســتقبل أكثر ازدهاًرا وإشــراكًا للبشــرية 

بالتغلــب علــى التحديــات المســتقبلية. وقــد واصلت منصة الهالل للمشــاريع 
الناشــئة في عام 2018 التركيز في أنشــطتها االســتثمارية على المشــاريع التقنية 

الناشــئة وصناديــق رأس المــال االســتثماري التــي تركز علــى التكنولوجيا – وليس 
ذلــك فــي األســواق التقنيــة المتقدمــة في الواليات المتحــدة والهند فقط، حيث 

عملــت المنصــة علــى تعزيــز اســتثماراتها فــي الشــركات التقنية وصناديق رأس المال 
االســتثماري في منطقة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا. وتتضمن محفظة 

اســتثمارات المنصة مزيًجا من 15 شــركة تقنية ناشــئة وخمســة صناديق رأس مال 
اســتثماري منتشــرة إقليمًيا ودولًيا. وفي عام 2018 تحديًدا، اســتثمرت منصة 

الهالل للمشــاريع الناشــئة في قطاعات النمو التقني األساســية في االقتصاد 
العالمي، والتي تتخصص في االســتثمار فيها، مثل شــركات تقنيات إدارة سلســلة 

التوريــد والبرمجيــات المؤسســية والتجارة اإللكترونية االســتهالكية.

ونســتعرض فيما يلي اســتثمارات الهالل للمشــاريع الناشــئة في الشــركات التقنية 
الناشــئة في عام 2018:

•  شــركة "فيكاريــوس"، وتــم االســتثمار فيهــا في إطار جولة التمويــل الثالثة لها.

•  شــركة "أنومالــي"، وتــم االســتثمار فيهــا فــي إطار جولة التمويــل الرابعة بقيمة 40 
مليــون دوالر أمريكي.

•  شــركة "كيتوبي"، واســتثمرت المنصة فيها باعتبارها الممول الرئيســي في جولة 
التمويــل التأسيســي وفــي جولة التمويل األولى.

•  شــركة "ترانســكورب"، وتم االســتثمار في حصة أقلية مهمة فيها.

•  شــركة "فيزيتــا"، وتــم االســتثمار فيهــا فــي إطار جولة التمويــل الثالثة بقيمة 12 
مليــون دوالر أمريكي.

•  شــركة "فورلينكو"، واســتثمرت المنصة فيها كممول رئيســي مشــارك في جولة 
التمويــل الثالثــة بقيمــة 17.5 مليــون دوالر أمريكي.

•  شــركة "إد كاســت"، وتم االســتثمار فيها خالل جولة التمويل الثالثة بقيمة 34 
مليــون دوالر أمريكي.

•  شــركة "فولت الينز"، وتم االســتثمار فيها في جولة التمويل التأسيســي.

•  شــركة "فريش تو هوم"، وتم االســتثمار فيها في مرحلة الحقة لالســتثمار األولي.

•  شــركة "رايزنغ تايد فنتشــرز"، واســتثمرت المنصة فيها كشــريك محدود في 
صنــدوق "رايزنــغ تايد" التأسيســي عام 2017.

وحققت صناديق االستثمار ضمن محفظة الهالل للمشاريع الناشئة أداء جيًدا كذلك 
خالل عام 2018، حيث استثمرت في المجمل 908 مليون دوالر أمريكي في 35 

شركة في المراحل التأسيسية ومراحل النمو خالل العام. فعلى سبيل المثال، استثمر 
صندوق "رايزنغ تايد" 3.2 مليون دوالر أمريكي في 18 شركة تعمل على إنشاء 

أسواق جديدة باالستفادة من تقنيات الذكاء االصطناعي والبلوك تشين وتقنيات 
الرعاية الصحية والتقنيات الحديثة، وأبرزها شركة "Molecular Assemblies" وشركة 

"Evonetix" وشركة "eXo Imaging". في الوقت نفسه، استثمر صندوق "ومضة 
كابيتال"، عبر صندوق "ومضة مينا فنشرز 1" الذي تبلغ قيمته 70 مليون دوالر 

أمريكي، في خمس شركات أخرى، هي: شركة "قولدن سنت" وشركة "عقار ماب" 
."Tarfin" وشركة "كراود أنااليزر" وشركة "طماطم" وشركة

" ُيعد اســتثمار الهال للمشــاريع الناشــئة في 
غايــة األهميــة لنمو شــركتنا على المدى 

البعيــد، ذلــك أنــه يمنحنا رأس المال الازم 
للدخــول إلى مناطق جغرافية وأســواق 

خدمــات جديدة، ليس هذا فحســب، وإنما 
يمّكننــا من االســتفادة مــن الخبرة الطويلة 

التي تتمتع بها شــركة الهال للمشــاريع في 
قطــاع الخدمات اللوجســتية ومن أفكارها 

االســتراتيجية حول منطقة الشــرق األوسط 
وشــمال أفريقيا طوال رحلتنا للتوســع."

  رودريغــو ناكوزي
  المؤســس والمدير التنفيذي لشــركة ترانســكورب إنترناشــيونال

 في عام 2018، توســعت الشــركات الناشــئة 
ضمن محفظة شــركات الهالل للمشــاريع الناشــئة 

فــي عملياتهــا، وذلــك بزيــادة إيراداتها أو الدخول إلى 
أســواق جديــدة أو طــرح منتجــات أو خدمات جديدة. 

 وحققت الشــركات التي شــهدت اســتثماًرا مباشًرا 
من الهالل للمشــاريع الناشــئة، باســتثناء الشركات 

 ذات المعلومــات المحــدودة أو التــي ليس لها 
الحق في نشــر معلوماتها، نمًوا بنســبة 98٪ في 

إيراداتها الســنوية.

توسع مدروس
حققــت شــركة "فيزيتــا"، المنصــة الرقمية الرائدة في 

حجــز خدمــات الرعايــة الصحيــة وتوفير برامج إدارة 
المهنة في منطقة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا، 

نمــًوا هائــاًل فــي عــام 2018، حيث زادت إيراداتها 
بمقــدار مرتيــن ونصــف عن العام الســابق. كذلك، 

تضاعــف عــدد األطباء المســجلين علــى المنصة وارتفع 
عــدد الحجــوزات عبرهــا بنســبة 125٪ عن عام 2017. 

وينصــب تركيــز شــركة "فيزيتــا" في عام 2019 على 
التوســع خــارج الريــاض وجدة فــي المملكة العربية 
الســعودية وتوفيــر منتجــات جديدة إلتاحة تجارب 

مناســبة الحتياجات العمالء.

توســعت شــركة "ترانســكورب" في خدماتها خارج 
قطاع األغذية والمشــروبات األساســي لها لتعمل 

في قطاع الســلع االســتهالكية في عام 2018، بما 
فــي ذلــك، منتجات التجميــل والصناعات الدوائية. 

وبالنظــر إلــى قوة بنيتها التحتية وشــبكتها، تســتعد 
الشــركة إلى التوســع في قطاعي التجارة اإللكترونية 

وتوفيــر المنتجات حســب الطلب.

وقد اســتثمرت منصة الهالل للمشــاريع الناشــئة في 
حصص األقلية في شــركات ناشــئة خارج منطقة 

الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا، وذلك في الواليات 
المتحــدة األمريكيــة ودول أخــرى، وحققــت العديد من 

تلــك الشــركات نجاًحــا كبيًرا في عام 2018.

ووصل عدد المســتخدمين النشــطين لدى "بنترســت"، 
شــركة التواصــل االجتماعــي العمالقة، إلى 265 

مليوًنــا وحققــت الشــركة إيــرادات بلغت 756 مليون 
دوالر أمريكــي، بزيــادة قدرهــا 60٪ عن العام 

الســابق. وقد ارتفع متوســط اإليرادات العالمية 
لكل مســتخدم بنســبة 25٪، ليصل إلى 3.14 دوالر 

أمريكي. وفي أوائل عام 2019، نجحت شــركة 
"بنترســت" في طرح أســهمها لالكتتاب العام وبدأ 

تــداول أســهمها فــي بورصة نيويــورك، محققة بذلك 
1.6 مليــار دوالر أمريكــي بســعر 19 دوالر أمريكــي 

للسهم الواحد.

التطــورات التقنية
حققت شــركة "كولوبريس إم إكس"، وهي شــركة 
أجهــزة طبيــة أمريكيــة، تقدًما كبيًرا في عام 2018، 
حيث بدأت الشــركة المتخصصة في تطوير الجيل 
الجديــد مــن أجهــزة روبوتات الجراحة الدقيقة في 

تنفيــذ مشــاريع تجريبيــة لتصنيع روبوتاتها، كما تمضي 
 "CE بثبات نحو الحصول على شــهادة "عالمة

لمطابقة معايير األمن والســالمة األوروبية وشــهادة 
االعتمــاد مــن إدارة الغــذاء والدواء األمريكية قبل 

نهايــة عام 2019.

حققت شــركة "إكس كاث"، وهي شــركة أمريكية 
تعمــل علــى تطوير قســاطر روبوتيــة دقيقة يمكن 
توجيههــا عــن ُبعــد لعــالج حاالت األوعية الدموية، 

مثــل الســكتات الدماغيــة، بتدخالت جراحية أقل 
وبفعاليــة أكبــر من القســاطر التقليديــة، تقدًما كبيًرا 

فــي تطويــر منتجاتهــا في عام 2018. وتســتعد 
الشــركة للتقــدم بطلــب للحصــول على اعتماد من 

إدارة الغــذاء والــدواء األمريكيــة قبل نهاية عام 
2019. وقد أكملت الشــركة في أوائل عام 2019 

منشــأتها الجديدة وحصلت على شــهادة "ISO" لتلك 
المنشــأة لتصنيــع أطــراف البوليمــر الموصلة للكهرباء.

أطلقت شــركة "بريناف"، وهي شــركة ناشــئة في 
كاليفورنيــا متخصصــة فــي أنظمة الطائرات بدون طيار 

التجاريــة، أول نســخة مــن منتجاتهــا للعمالء في نوفمبر 
2018 وتتوقــع تحقيــق نمــو قوي في عام 2019.

طّورت شــركة "فيكاريوس" برنامًجا يعتمد على الذكاء 
االصطناعي يمكنه "التفكير والتعّلم مثل البشــر" 
باســتخدام المبادئ الحاســوبية للدماغ المعروفة 

 .)RCN( "باســم "الشــبكة القشرية ذاتية االستدعاء
وفي عام 2018، أطلقت الشــركة أول منتجاتها في 

الواليــات المتحــدة، وهــو عبارة عن طبقة برمجية 
ذكية تســاعد الروبوتات في أداء المهام داخل 

المســتودعات والمصانع، والتي كان البشــر هم من 
يقومــون بهــا في العــادة، مثل التجميع والتعبئة. 

ورغــم أن الروبوتــات كان بإمكانهــا أداء تلك المهام 
منــذ فتــرة طويلــة، إال أن تلك التكنولوجيا كانت 

مكلفــة للغايــة أو كانــت برمجتهــا في غاية الصعوبة، 
حتى أطلقت شــركة "فايكيريوس" الطبقة البرمجية 

الخاصة بها. وتتوقع الشــركة اعتماد جميع الروبوتات 
علــى تقنيتهــا فــي جميــع القطاعات – في التصنيع 

والزراعة وتحضير الطعام والخدمات اللوجســتية وغير 
ذلــك – مــع مــرور الوقــت، لكنها تركز اآلن على القطاع 

المؤسســي كأول المتبنين لتقنيتها.

أعلنت شــركة "أنومالي"، وهي شــركة أمريكية 
ناشــئة توفر منصة الكتشــاف التهديدات اإللكترونية 

وتحديدها في الشــبكات المؤسســية، عن إطالق 
منصــة "أنومالــي" الكتشــاف التهديدات، وذلك في 
مؤتمر "Detect Conference" الذي ُعقد في شــهر 

ســبتمبر 2018، وتعتبــر تلــك المنصــة بمثابة حزمة 
شــاملة الكتشــاف التهديدات واالســتجابة لها. وتمثل 
المنصــة نتــاج خمس ســنوات مــن االبتكار، وتهدف إلى 

تزويــد المؤسســات بحل موّحــد لتحديد التهديدات 
اإللكترونيــة ومصــدر التهديــدات وأتمتة عملية 

االستجابة لها.

وتمكنت شــركة "إد كاســت"، وهي عبارة عن منصة 
إلدارة التعّلــم والمعرفــة المؤسســية باالعتماد 

علــى الــذكاء االصطناعي والخدمات الســحابية في 
الواليــات المتحــدة، من مضاعفــة إيراداتها وعمالئها 

في عام 2018. وقد اســتحوذت أيًضا على ثالث 
شــركات منذ تأسيســها لتعزيز تقنياتها والتوســع في 

محتواها وانتشــارها. وتمتلك الشــركة مكاتب خارج 
الواليــات المتحــدة فــي الهند وفي بعض الدول 

األوروبية، كما أن لديها شــبكة واســعة من الشــركاء 
والموزعين في دول جنوب شــرق آســيا وأفريقيا 

واليابان. وتعمل منصة الهالل للمشــاريع الناشــئة 
مع شــركة "إد كاســت" لتســهيل توســع الشركة في 

منطقة الشــرق األوســط وشمال أفريقيا.

وتشــتري شــركة "فريش تو هوم"، وهي منصة للتجارة 
اإللكترونيــة للمأكــوالت البحرية واللحوم الطازجة 

في الهند، أكثر من 400 طن من األســماك واللحوم 
من الصيادين والمزارعين شــهرًيا وتخدم أكثر من 

400,000 عميل. وفي عام 2018، حققت الشــركة 
إنجــاًزا كبيــًرا بوصولهــا إلى 8,000 طلب في اليوم.

وضعت شــركة "ديدي تشــو شــينغ"، منصة النقل 
الرائــدة علــى مســتوى العالــم، العولمة كأحد أهدافها 

االســتراتيجية األساســية. وقد توســعت الشركة 
فــي عــام 2018 بالفعل فــي نطاقها الجغرافي 

وخدماتها بصورة كبيرة، حيث اســتحوذت على شــركة 
"99" البرازيليــة الرائــدة فــي مجال النقل التشــاركي، 

وأطلقــت تطبيــق "DiDi Express" فــي كل من 
 DiDi Mobility" المكســيك وأســتراليا، أسســت شركة
Japan Corp" كمشــروع مشــترك مع "ســوفت بنك" 

لتوفير خدمات حجز ســيارات األجرة حســب الطلب 
وحلــول النقــل الذكيــة للمواطنين والســياح في اليابان.

وســتواصل شــركة "ديدي" العمل على التوســع في 
أســواق جديدة في دول أمريكا الالتينية وأســتراليا 
واليابان. وســتوفر الشــركة تجربة نقل محّســنة، من 

خــالل مزيــج مــن تقنيات النقــل العالمية المعتمدة على 
الــذكاء االصطناعــي والخبــرات المحلية الكبيرة، في 

مختلف األســواق حول العالم. وتتوقع الشــركة عقد 
شــراكات بين القطاعين العام والخاص لتوفير حلول 

النقل الذكية من أجل تحقيق أهداف االســتدامة في 
مختلــف المدن حول العالم.

في عام 2018:

نمو بنسبة

٪98
في إيرادات االستثمارات 

المباشرة

تم تحقيق زيادة بنسبة 

 ٪201
في قاعدة العماء لشركات 
التعامات بين المؤسسات

 بلغ رأس المال 
المستثمر 

1.3
ضعًفا

تم ضخ 

10
استثمارات، منها استثمارات 

إضافية في شركات سبق 
االستثمار فيها
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جمــع التمويــل من أجــل مواصلة التقدم
يعتبــر جمــع التمويــل في غاية األهمية للشــركات 
الناشــئة للحفــاظ علــى اســتدامة عملياتها وتنفيذ 

اســتراتيجيات النمو والتوســع. وقد تمكنت العديد 
من الشــركات ضمن محفظة الهالل للمشــاريع 

الناشــئة مــن جمــع التمويــل الالزم لها في عام 2018، 
حيــث جمعــت 100 مليــون دوالر أمريكــي في مراحل 
التمويــل الالحقــة منــذ االســتثمار األولي من الهالل 

للمشــاريع الناشــئة، وذلك باســتثناء الشركات ذات 
المعلومــات المحــدودة أو التــي ليــس لها الحق في 

نشــر معلوماتها. وتدعم منصة الهالل للمشــاريع 
الناشــئة تلك الشــركات، من خالل التمثيل في 

مجالس إداراتها وتقديم التوجيه االســتراتيجي بشــأن 
منهجيــات جمع التمويل والتوســع.

جمعت شــركة "كيتوبي" وهي شــركة ناشــئة 
متخصصــة فــي إدارة المطابــخ وتتخــذ من دبي مقًرا 

لهــا، 20 مليــون دوالر أمريكــي فــي جولة التمويل 
األولــى لهــا فــي نوفمبــر 2018. وكان من بين 

المســتثمرين، باإلضافة إلى منصة الهالل للمشــاريع 
الناشــئة، شــركة "بيكو كابيتال" وصندوق "إنديفر 

كاتاليســت" وشــركة "فينتشر سوق".

أمــا شــركة "فورلينكــو"، وهي منصــة إلكترونية لتجارة 
األثــاث فــي الهنــد، فجمعــت تموياًل في عام 2018 

مــن خــالل جولة التمويــل الثالثة لها.

وجمعت شركة "ترانسكورب" تموياًل من خالل جولة 
التمويل األولى لها، وكانت منصة الهالل للمشاريع 

الناشئة المستثمر الرئيسي في هذه الجولة.

وتمكنــت شــركة "تــارا"، المتخصصة في تصميم 
المنتجــات البرمجيــة الذكية، مــن جمع التمويل 
 التأسيســي في عام 2018 من كل من شــركة 

 "Moment Ventures" وشــركة "Y Combinator"
وشــركة "GSV" وشــركة "Lattice VC" الشريك 

 المؤســس لشــركة "ســكايب"، جان تالين، وغيرهم 
من المســتثمرين.

وقــد تمكنــت العديــد من الشــركات ضمن محافظ 
صناديق رأس المال االســتثماري التي اســتثمرنا فيها 
أيًضــا مــن تعزيــز قيمتهــا عبر جمــع التمويل. ففي عام 

2018، جمعت ســت شــركات ضمن محفظة صندوق 
"ومضــة كابيتــال" تمويــاًل عبر جــوالت التمويل الالحقة، 

وســتبدأ ثالث شــركات أخرى جوالت لجمع التمويل 
مــع اقتــراب نهاية عام 2019.

الشــراكة االستراتيجية
عقــدت العديــد من الشــركات ضمــن محفظة الهالل 

للمشــاريع الناشــئة شراكات اســتراتيجية في عام 
2018. وجاءت "إد كاســت" في مقدمة تلك 

الشــركات، حيث عقدت شــراكة مع المؤسســات 
العامــة فــي ثــالث مبادرات عالميــة لالرتقاء بمهارات 
القــوى العاملــة. وتهدف إحــدى تلك المبادرات إلى 

تدريــب مهندســي البرمجيــات وأخصائيي تقنيات 
المعلومــات مــن خالل جلســات يومية مخصصة 

بالشــراكة مع الرابطة الوطنية الهندية لشــركات 
.)NASSCOM( البرمجيــات والخدمات

 Nordic" وأما الشــراكة الثانية فكانت مع مشــروع
Futures" لنشــر الوعي بتأثير وســائل اإلعالم 

الرقميــة علــى المجتمــع والعمــل والتعليم بين رجال 
األعمــال واألكاديمييــن والموظفيــن الحكوميين في 
دول الشــمال األوروبي. وكانت الشــراكة الثالثة مع 

المنتــدى االقتصــادي العالمي وتســتهدف توفير 
فــرص التدريــب والمــوارد لماليين األشــخاص عبر بوابة 

المهــارات "SkillSET" الخاصــة بالمنتدى.

تأثيــر اجتماعــي واقتصادي ملموس
إن أســاس اســتدامة األعمال يكمن في تأثيرها 
اإليجابــي علــى المجتمع، لذلــك، تعود محفظة 

شــركات الهالل للمشــاريع الناشــئة بالنفع والفائدة 
على الشــركات والمجتمعات المحلية، حيث تســاعد 

منتجاتهــا وخدماتهــا فــي التغلــب على التحديات 
الملحة وتحســين جودة حياة المســتخدمين. ومن 

أبــرز اآلثــار األخــرى لتلك الشــركات، توفير فرص العمل 
المباشــرة وغير المباشــرة، حيث تطبق العديد من 
شــركات المحفظة نماذج أعمال تتطلب سالســل 

قيــم معقــدة تشــمل مورديــن ومقدمي خدمات من 
القطاعــات االقتصاديــة المهمشــة في الدول النامية، 

والتــي تعتبــر فــرص العمل فيهــا في غاية األهمية 
علــى وجه الخصوص.

فعلى ســبيل المثال، أحدثت شــركة "فريش تو هوم" 
تحــواًل كبيــًرا في سلســلة تجــارة اللحوم والمأكوالت 
البحريــة، وذلــك مــن خالل القضاء على دور الوســيط 

والتحكــم الكامــل فــي سلســلة التوريد من البداية إلى 
النهايــة. وبذلــك، أصبــح المســتهلكون يحصلون على 

األســماك واللحوم الطازجة بجودة عالية وأســعار 
معقولــة مــن المصــدر مباشــرة، في حين يحصل 
 الصيادون والمزارعون المهمشــون على أســعار 

عادلــة لمنتجاتهم.

كذلك، تعزز شركة "فريش تو هوم" الزراعة والصيد 
التعاوني، وذلك بمساعدة الصيادين والمزارعين في 

أعمالهم، مما يضمن توافر المنتجات الطازجة للحفاظ 
على استمرارية األعمال. وتوفر سلسلة القيم الخاصة 

بالشركة أكثر من 1,000 وظيفة مباشرة، كما توفر 
أكثر من 1,500 وظيفة غير مباشرة.

وبالمثــل، تعمــل شــركة "فورلينكــو" على إحداث تحّول 
فــي المجتمعــات التــي تعمل فيها، وذلك بتيســير 

وتبســيط سلســلة التوريد لديها. وتضم الشــركة 350 
موظًفــا داخلًيــا و500 عامــل خارجي. وُتنفق الشــركة 

مــا يتــراوح بيــن 500,000 إلى 750,000 دوالر أمريكي 
شــهرًيا لشــراء األثاث من المصانع المحلية، وال شــك 

أن ذلــك يعــود بأثــر إيجابــي على أجــر العاملين في تلك 
المصانع وعلى ُأســرهم.

الجوائــز المحققة
نالت الشــركات ضمن محفظة الهالل للمشــاريع الناشــئة 

اإلشــادة والتقديــر فــي عام 2018 علــى ابتكاراتها ونموها:

•  جــاءت شــركة "فيزيتــا" في المرتبــة الثالثة في قائمة 
فوربس ألقوى 100 شــركة ناشــئة في الشــرق األوســط 

فــي عام 2018.

•  جاءت شــركة "فورلينكو" في المرتبة التاســعة في 
قائمة فاينانشــال تايمز ألعلى 1000 شــركة نمًوا في 

منطقــة آســيا والمحيــط الهادئ في عام 2018.

•  تمت اإلشــادة بشــركة "تارا إيه آي" عندما تم اختيار 
المؤســس المشــارك والرئيس التنفيذي لها، إبا مســعود، 

ضمــن قائمــة فوربــس لعام 2018 لألشــخاص الثالثين 
األكثــر تأثيــًرا فــي العالم العربي تحــت الثالثين عاًما.

•  اختيرت شــركة "فايكيريوس" ضمن قائمة "ســي بي 
إنســايتس" ألكثر 100 شــركة خاصة واعدة في مجال 
الــذكاء االصطناعــي علــى مســتوى العالم لعام 2018.

•  حصلــت شــركة "أنومالــي" على جائــزة أفضل منتج في 
مجــال المعلومات االســتخباراتية حــول التهديدات ضمن 
جوائــز "InfoSec" التــي قدمتهــا مجلــة الدفاع اإللكتروني 

.RSA لعــام 2018 فــي مؤتمر

" قبــل ظهــور شــركة فريــش تو هوم، كنــا نرزح تحت ضغوطات 
التجار المحليين، الذين يشــترون أســماكنا بأقل من ســعر الســوق. 
ونظــًرا لعــدم وجــود أماكن أخرى لبيع أســماكنا، لــم يكن لدينا خيار 

آخر ســوى القبول بذلك. أما اآلن، وبفضل تركيز شــركة فريش 
تو هوم على الشــراء مباشــرًة مّنا، أصبحت لدينا قوة تفاوضية 
وأصبحنا نحصل على أســعار أفضل وعادلة إلنتاجنا. وقد أســفر 

ذلك عن زيادة دخل أســرنا وتحســين مســتوى معيشــتنا."

   شــاب يزاول أعماله مع شــركة فريش تو هوم

وبالنســبة لشــركة "ترانســكورب"، فقد وفرت حتى 
اآلن 180 وظيفــة مباشــرة، أغلبهــا للعمــال المهنيين 

الذيــن يحصلــون علــى دخل مضمون بحســب الحد 
األدنى لألجور.

تركز شــركة "إد كاســت" على الوظائف الشــاملة 
ووفــرت حتــى اآلن 241 وظيفة مباشــرة. وتمثل 

النســاء 22٪ من القوى العاملة بالشــركة بالكامل، 
ممــا يعــود بأثر اجتماعــي واقتصادي إيجابي.

يعمــل فــي شــركة "فيزيتــا" نحو 200 موظف في 
مصــر والمملكــة العربية الســعودية واألردن ولبنان. 

وقــد أدت حلولهــا الرقميــة المبتكــرة في التغلب 

علــى ضعــف إمكانيــة الوصــول إلى مقدمي خدمات 
الرعايــة الصحيــة وقلــة المعلومــات الصحية وانخفاض 
وعــي المرضــى بكيفيــة التعامــل مع أمراضهم أو عدم 

تفاعلهم في هذا الشــأن. كذلك، توفر شــركة "فيزيتا" 
حلــواًل مبتكــرة تعتمــد على البرمجيــات كخدمة وترتبط 

بتقنيات الحوســبة الســحابية والبيانات الضخمة 
لتمكيــن األطبــاء وتعزيــز تطويــر البنيــة التحتية من أجل 

تحســين منظومــة الرعاية الصحية.

مــن ناحيــة أخرى، وفرت الشــركات ضمن محفظة 
صنــدوق "رايزنــغ تايــد" نحو 475 وظيفة بدوام 

كامــل وأثــرت تأثيــًرا غير مباشــر على آالف الوظائف 
األساســية اإلنتاجية. فعلى ســبيل المثال، يعمل 

في شــركة "Finaeo"، وهي ضمن محفظة شــركات 
"رايزنــغ تايــد"، 29 متخصًصا بصورة مباشــرة، في 
حين تعمل الشــركة مع أكثر من 300 استشــاري 

يســتفيدون من برنامجها، حيث يتيح برنامج الشــركة 
للمستشــارين إمكانيــة إبــرام عقــود التأمين على الحياة 
ســريًعا، ممــا يضمــن إنجاز المزيد مــن األعمال وتحصيل 
المزيــد مــن األموال بصورة أســرع، مــع تمتع عمالئهم 

بتغطية تأمينية ســريعة في الوقت نفســه.

وفــر صنــدوق "بــي أو فــي كابيتال"، وهو أول صندوق 
رأس مال اســتثماري في ســريالنكا، 460 وظيفة 

مباشــرة خالل ثالث ســنوات من خالل اســتثماراته أو 
مــن خالل الشــركات ضمن محفظته.

ويوفــر صنــدوق "بــي أو في" أيًضا وظائف غير مباشــرة 
لشــباب القرى عبر محفظة شــركاته ويروج الســتخدام 

التقنيــات خــارج المــدن الكبرى في ســريالنكا. وقد 
ســاعد الصنــدوق فــي تحقيق ذلك من خالل 

اســتثماراته بقيمــة 25 مليــون دوالر أمريكــي في 
تمويــل الشــركات فــي مراحلهــا األولية وفي التمويل 
الالحق لها. وال شــك أن هذا ســيكون له تأثير واســع 
المدى، حيث سيشــجع المزيد من الشــركات الناشــئة 
علــى العمــل وســيمنح الثقة للمزيد من المســتثمرين 

لالســتثمار في الشــركات الناشئة.

وفي ديســمبر 2018، أطلقت شــركة "ومضة كابيتال" 
برنامــج "ومضــة X"، وهــو برنامــج منح قائم على 

الزمالة لمســاعدة مؤسســي الشــركات الناشئة في 
بنــاء أعمالهــم مــن خالل برنامج مدته أربعة أشــهر 
ومنحــة قدرهــا 16,000 دوالر أمريكــي. وقد تم 

اختيار ثالث شــركات للمشــاركة في البرنامج من بين 
أكثــر مــن 600 شــركة متقدمــة. ويمثل هذا البرنامج 
نهًجــا مبتكــًرا لبنــاء األعمــال من أجــل المرحلة التالية 
من االســتثمار مع جذب األشــخاص ذوي المهارات 

العاليــة والــروح الرياديــة الذين يريدون المســاعدة في 
تأســيس أعمالهم.

وتضمن الشــراكات مع كلٍّ من مركز مشــاركة وتحليل 
المعلومــات فــي عــدة واليات "MS-ISAC" ومركز 

مشــاركة المعلومــات حول التهديــدات وتحليلها في 
كولــورادو "CTIS-ISAC" علــى وجــه التحديد إمكانية 

التواصل مع العشــرات من مراكز مشــاركة المعلومات 
وتحليلهــا، ســواًء كانــت مراكــز وطنية أو قطاعية أو 

عامــة أو خاصة.

وعقدت شــركة "أنومالي" شــراكة أيًضا مع شــركة 
"مايكروســوفت" لدمــج المعلومــات حول التهديدات 

مــن منصــة "أنومالــي" لمعلومات التهديدات مع 
األفــكار األمنيــة التــي يمكــن للعمــالء الحصول عليها من 

 واجهــة برمجــة التطبيقــات األمنية في
."Microsoft Graph"

باإلضافة إلى ذلك، عقدت شــركة "أنومالي" شــراكة 
مع شــركة "فيزا" لتوفير المعلومات حول مؤشــرات 
االختــراق المســتخلصة مــن منصة "فيــزا للمعلومات 

حــول التهديــدات"، والتــي تعتبــر المصدر الحصري الخاص 
بشــركة "فيــزا" للمعلومــات حــول االنتهاكات لدى التجار 

المعتمديــن. وتتيــح هــذه الشــراكة للتجار التعاون في 
الحــد مــن التهديــدات وتأمين نقــاط الوصول الحيوية 
لحمايــة بيانــات بطاقــات الدفع والبيانات الشــخصية.

من ناحية أخرى، أطلقت شــركة "ديدي تشــو شــينغ" 
تحالًفــا مــع 31 عضــًوا، مــن بينهم ثالثة من أكبر شــركات 

تصنيع الســيارات على مســتوى العالم – شــركة 
فولكس فاجن وشــركة تويوتا وتحالف رينو ونيســان 

وميتسوبيشــي – لتطوير أســطول مخصص من 
المركبــات الكهربائيــة منخفضــة التكلفة. وتشــارك في 

 هذا التحالف أيًضا شــركة "بوش" وشــركة
"كونتيننتــال" األلمانيتان.

البرنامــج العالمي للمهارات 
التابــع للمنتدى االقتصادي 

العالمي
يعمــل المنتــدى االقتصــادي العالمي على 

إنشــاء منصــة عالمية تجمــع محتوى التطوير 
التقنــي والمهنــي من أكبر الشــركات العالمية. 

وتســتهدف المبادرة تدبير مليون شــخص 
وتوفيــر المــوارد الالزمــة لهم عبر بوابة 

المهــارات "SkillSET" الخاصــة بالمنتدى، 
والتــي تســتضيفها المنصة الســحابية للمعرفة 

الخاصة بشــركة "إد كاســت" والتي تعتمد 
علــى الــذكاء االصطناعي، ويمكن ألي شــخص 

الوصــول إلــى تلك البوابة باســتخدام جهاز 
الكمبيوتــر المكتبــي أو األجهــزة المحمولة. وقد 

تبّرعت الشــركات المشــاركة ببرامج التدريب 
الخاصــة بهــا والتــي تــم تطويرها داخلًيا حتى 

يمكن تدريب األشــخاص المســتهدفين حول 
العالــم واعتمادهــم وتمكينهم من اكتشــاف 

مهاراتهم. وتشــمل الشــركات المشاركة 
 "PEGA"حتى اآلن كاًل من "سيســكو" و

 "HP Enterprise"و "SAP"و "Salesforce"و
 "Tata Consultancy"و "Cognizant"و "CA"و

."Accenture"و "PwC"و

كذلك، وقعت شــركة "أنومالي" اتفاقية مع شــركة 
االتصاالت الســعودية إلنشــاء منصة لمشــاركة 

المعلومــات حــول التهديــدات اإللكترونية. وبعدها، 
عقدت الشــركة شــراكة مع مركز مشــاركة وتحليل 
المعلومــات فــي عــدة واليات "MS-ISAC" ومركز 

مشــاركة المعلومــات حول التهديــدات وتحليلها في 
كولــورادو "CTIS-ISAC"، وكالهمــا في الواليات 

المتحــدة األمريكيــة. ويتيح هــذا التعاون لتلك 
المؤسســات وأفرادهــا البالــغ عددهم أكثر من 2,200 

االســتفادة مــن تبــادل المعلومــات مع أكثر من 100 
مصــدر عام وخاص.
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سياســات الحوكمــة البيئية واالجتماعية 
والمؤسسية 

وضعــت شــركات محفظــة الهالل للمشــاريع 
الناشــئة سياســات للحوكمــة البيئيــة واالجتماعيــة 

والمؤسســية للحــد مــن المخاطــر وتعزيــز آثارها 
اإليجابيــة. وتعتمــد الشــركات فــي تصميــم وتفعيل 

سياســاتها علــى القوانيــن واللوائــح المطبقــة في 
المناطــق التــي تعمــل فيها.

فعلى ســبيل المثال، وضعت شــركتا "فريش تو 
هــوم" و"فورلينكــو" سياســات للحوكمة البيئية 
واالجتماعية والمؤسســية تتناســب مع طبيعة 

العمــل فــي الهنــد، ذلك أن القانــون الهندي يتضمن 
أحكاًمــا تتعلــق بالمســاواة فــي األجور وإجازة األمومة 

والصحة والســالمة وخصوصية العمالء والشــكاوى 
والتظلمــات ومكافحــة عمالة وتســخير األطفال 

ومكافحة الفســاد والرشــوة، ويجب على الشــركات 
االمتثــال لتلــك األحكام. كذلك، وضعت الشــركتان 

سياســات صارمــة باإلضافة إلــى تلك المنصوص 
عليهــا فــي القانــون لتدريب الموظفين والشــركاء في 

سلســلة التوريــد واالرتقــاء بمهاراتهم، مما يمهد 
الطريق أمام التوســع في عملياتهما التشــغيلية.

كذلك، وضعت شركة "فيزيتا" سياسات تتفق مع 
القوانين والتشريعات المصرية وتساعد في التوسع 

في أعمالها. كما بذلت شركة "ترانسكورب" الكثير من 
أجل السياسات المتعلقة بإجازة األمومة والتدريب 

والتطوير والصحة والعمالة والعمالة القسرية 
ومكافحة الفساد وعالج الشكاوى والتظلمات. وقد 
وفرت الشركة 50 ساعة في المتوسط من التدريب 
لموظفيها في عام 2018 لضمان االمتثال وامتالك 

المهارات الالزمة لنمو الشركة.

في الوقت نفســه، وضعت شــركة "بي أو في" 
سياســات للحوكمــة البيئية واالجتماعية والمؤسســية 

تتعلــق بالمســاواة فــي األجور وإجازة األمومة 
والتدريــب والتطويــر. كما وضعت سياســات لفرز 
االســتثمارات بنــاًء علــى معاييــر الحوكمة البيئية 

واالجتماعيــة واإلداريــة للحد من المخاطــر المتعلقة 
بذلك لدى شــركات المحفظة. ويوجد لدى الشــركة، 

علــى وجــه التحديد، سياســة لضمان عدم تورط 
شــركات محفظتهــا فــي عمالــة األطفال أو العمالة 

القســرية. وتتجلى فعالية سياســات الشــركة في عدم 
وجــود أي حالــة لعمالــة األطفال أو العمالة القســرية 

أو التمييز أو مخالفات الصحة والســالمة في شــركات 
 "BOV" محفظتهــا. وفــي عام 2018، قامت شــركة

بزيــادة عدد الســاعات المخصصــة لتدريب الموظفين 
واآلخرين المشــاركين في سلســلة القيم على 

ممارســات مكافحة الفســاد والمهارات الوظيفية.

تؤمــن شــركة "فورلينكــو" بأهميــة حماية البيئة وُتــدرك أهمية النمو 
والتنميــة المســتدامة. ويعتمــد مجــال تأجيــر األثاث، الذي تعمل به 

الشــركة، على مفهوم إعادة االســتخدام – حيث يتيح نموذج عملها 
إعــادة اســتخدام 100٪ مــن األثاث المقدم إلــى العماء. كما تحرص 

الشــركة على ضمان عدم تورط الموردين في األنشــطة ذات اآلثار 
البيئية الســلبية.

وضعــت شــركة "بــي أو فــي كابيتــال" برنامًجا بعنوان "أنا هي" 
ســات والمســتثمرات ضمن  يركز على دمج النســاء المؤسِّ
منظومة الشــركات الناشــئة. ويوفر هذا البرنامج دورات 

إرشــادية وورش عمل وفرص تواصل للنســاء لتشــجيعهن على 
تأســيس الشــركات واالســتثمار فيها. وقد عقدت شــركة "بي أو 

في" شــراكة مع شــركة "مايكروســوفت" لتنفيذ هذا البرنامج.

التنوع واإلشراك
قامــت بعض الشــركات ضمــن محفظة الهالل 

للمشــاريع الناشــئة بتطوير وتنفيذ سياســات ومبادرات 
تهــدف إلــى تحقيــق التنوع واإلشــراك. وتعتبر هذه 

المبادرات مســألة حيوية، حيث تعمل بعض الشــركات 
فــي الــدول الناميــة، والتي قد يكــون التمييز فيها 

مرتفًعــا ضــد األقليات. وبالتالي، تتيح سياســات 
مكافحــة التمييــز الفرصــة لتلك الشــركات لتكون بمثابة 

"منــارة للتغييــر" فــي المجتمعــات التي تعمل بها. 
وتتزايــد أهميــة التركيــز على التنوع واإلشــراك أكثر من 

ذلك مع توســع الشــركات في نطاق أعمالها.
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النمواالحتضانتطويــر خطة األعمالتطوير الفكرة

• األبحاث حول الســوق

• تصميــم المنتــج / الخدمة

• إعــداد النمــاذج المالية

• خريطة طريق لدخول الســوق

• التمويل التأسيســي

• فريــق اإلدارة

• تطويــر المنتــج / الخدمة

• التجربــة / النمــوذج األولي

• التأســيس القانوني

• جولــة التمويل األولى

 • التوسع 
   )الحصول على امتياز أو االســتحواذ أو المشــاريع الجديدة(

• الشــراكات االستراتيجية

منهجية احتضان المشــاريع
تتبــع منصــة الهــالل للمشــاريع االبتكاريــة منهجيــة مــن أربــع مراحــل محــددة لتطوير كل مشــروع من المشــاريع المحتضنة لضمان جدوى واســتدامة األعمال.

• تحديــد المنتــج / الخدمة

• تحديد حجم الســوق وإمكاناته

• الملخــص المالــي العام

• خطــة األعمــال وخطة العمل

 تعتبر منصة الهالل للمشاريع االبتكارية الحاضنة المؤسسية
الداخلية لدى شركة الهالل للمشاريع وتتولى تطوير واحتضان 

وتأسيس الشركات الناشئة ذات األثر االجتماعي والجدوى المالية. 
وتشكل الهالل للمشاريع االبتكارية دلياًل على تركيز شركة الهالل 
للمشاريع على تعزيز ريادة األعمال واالبتكار وتحقيق تأثير إيجابي 

مستدام. ومنذ تأسيسها، أطلقت منصة الهالل للمشاريع االبتكارية 
أربع شركات في مجاالت األغذية والمشروبات، والنقل المستدام، 

ومالبس القطاعات الصناعية، والتكنولوجيا الغذائية.

الهالل للمشاريع 
االبتكارية
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 كان عــام 2018 محورًيــا لمنصــة الهــالل للمشــاريع االبتكاريــة، حيــث شــهدت تطويــر وتصميــم خطــط مشــاريع ذات تأثير اجتماعــي واحتضانها، ثم متابعتها وتشــجيعها على 
التقــدم فــي طريقهــا لضمان النمو المســتدام لها.

إطاق شــركة "أيون"
 أطلقــت منصــة الهــالل للمشــاريع االبتكاريــة شــركة "أيــون" للنقــل المســتدام فــي اإلمــارات العربيــة المتحدة فــي 5 يونيو 2018، وهو اليوم العالمي للبيئة. وتســتخدم 

الشــركة المركبــات الكهربائيــة وحلول النقــل الموفرة للطاقة.

 وتهــدف شــركة "أيــون" إلــى توفيــر خدمــات ذات مســتوى عالمــي مصممــة لتوقــع احتياجــات وتوقعات العمالء وتلبيتها، بل وتجاوزها. ونســتعرض فيمــا يلي ملخًصا 
لخدمات الشركة:

في القرن الســادس عشــر، كانت معظم 
األنشــطة االجتماعية واإلبداعية والسياســية 

فــي العالــم العربــي تتم فــي المقاهي، حيث كانت 
المقاهــي، مــن القســطنطينية وحتى القاهرة، 

تجذب الشــعراء والسياســيين والموسيقيين 
والروائيين. وتســعى "كافا أند تشــاي" إلى 

اســتعادة التآلــف والجمــع بيــن األفراد من مختلف 
الثقافــات وســط األجواء القديمــة لتناول القهوة 

والشــاي. ويوجد ســتة فروع لهذه الشــركة في 
دولــة اإلمــارات العربية المتحدة.

"شــمال" هو مشــروع مكرس لتطوير المالبس 
المبتكرة المناســبة للعمل في األجواء شــديدة 

الحرارة في المنطقة. ويهدف مشــروع "شــمال" إلى 
تحســين راحة العمال ومســتوى أدائهم والحفاظ 

علــى صحتهــم وســالمتهم من خالل تزويدهم 
بالمالبــس المناســبة للعمــل في الطقس الحار. 

وتســاعد هــذه الخصائص المتميــزة للمالبس التي 
يبتكرهــا "شــمال" العمــال على زيــادة إنتاجيتهم، مما 

يترك تأثيرًا مباشــرًا على ربحية الشــركات.

يجــري اختبــار مشــروع "بريــك بريد" خالل عام 2019 
كمنصــة ومركــز رقمي لتجــارب الطهي المنزلية، 

تتمثــل رســالته فــي توحيد محبــي الطهي والطعم 
خلــف فكــرة مركزيــة هي أن "أفضــل تجربة للطعام 

هــي طهيــه ومشــاركته في المنــزل". وتربط المنصة 
بيــن الطهــاة الموهوبيــن ومحبــي الطعام في مختلف 

المــدن حــول العالم لالســتمتاع بالوجبات المنزلية 
المشــتركة وســط أجواء من الود والراحة.

تأسســت شــركة "أيون"، وهي شــركة إماراتية 
متخصصــة فــي النقل المســتدام، في عام 2018 

كمشــروع مشــترك بين شــركة الهالل للمشاريع 
وشــركة "بيئــة" الرائــدة فــي اإلدارة البيئية في دولة 

اإلمــارات. وتعمــل شــركة "أيون"، من خالل االبتكارات 
فــي مجــال النقــل الفعال، إلى تعزيز االســتدامة 

التجاريــة والبيئيــة وتوفيــر شــبكات النقل متعددة 
الوســائل حســب الطلب داخل المناطق الحضرية. 

وتحــرص الشــركة بصفــة دائمة علــى الجودة العالية 
والســالمة فــي نقل الــركاب والمنتجات، وبالتالي، 
إنشــاء بنيــة تحتيــة للنقــل خاليــة من االنبعاثات في 

منطقة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا وخارجها.

عن شــركات منصة الهال للمشــاريع االبتكارية

خدمات النقل حسب الطلب

تقدم شركة "أيون" العديد من 
الخدمات حسب الطلب من أجل 
التنقل السريع والفعال والمرن، 

ومنها على سبيل المثال، حجز 
سيارات األجرة وخدمة النقل 

التشاركي. وقد اشترت الشركة 
سيارات كهربائية الستخدامها 

في أساطيل الشركات والجهات 
الحكومية وفي األنشطة 
التجارية عبر تطبيقات حجز 

سيارات األجرة.

خدمات النقل الجماعي

تمثل حلول "أيون" للنقل 
الجماعي خياًرا بدياًل لوسائل 

المواصالت العامة يتسم 
بالجودة العالية وتوفير الطاقة. 
وتشمل تلك الحلول الحافالت 

الكهربائية التي تعزز المزايا 
الحديثة فيها من جاذبيتها. 

ويمكن لحلول "أيون" المساعدة 
في تنظيم الفعاليات، وذلك 
بتوفير بديل للنقل آمن على 

البيئة وبقيمة مميزة.

وسائل التنقل الصغيرة

توفر شركة "أيون" وسائل 
تنقل صغيرة مستدامة 

وميسورة التكلفة، وهو حل 
مجٍد لتلبية احتياجات التنقل 

الفردية. وتضمن وسائل النقل 
الشخصية الصغيرة التي توفرها 

الشركة، بدايًة من الدراجات 
الهوائية وحتى الدراجات 

الكهربائية، مستوى أكبر من 
الموثوقية والقدرة على التنبؤ 

داخل المدن.

خدمات شبكة الطاقة

تعمل شركة "أيون" مع الشركاء 
الدوليين لتوفير خيارات الوقود 

البديلة الستخدامها في وسائل 
النقل، ومن بينها البطاريات 
ومحطات الشحن. وتهدف 

الشركة إلى وضع مخطط عام 
لنظام طاقة المستقبل يدعم 
االنتقال بسهولة إلى وسائل 

النقل اآلمنة على البيئة.

خدمات نقل البضائع

تؤدي خدمات "أيون" لنقل البضائع 
التي تتميز بتوفير الوقود إلى 

تحسين سالسل التوريد من خالل 
استخدام وسائل النقل اآلمنة 
على البيئة والتي تحقق عوائد 

أكبر من الوسائل التقليدية. ومن 
خالل استخدام المزايا التقنية، مثل 
التصميم المعتمد على الديناميكا 
الهوائية والتحكم عن ُبعد والتتبع 
اآلني، تؤدي خدمات نقل البضائع 

التي تقدمها شركة "أيون" إلى 
تحسين فعالية النقل بالشاحنات 

بدرجة هائلة.

أطلقــت شــركة "أيــون" عملياتهــا لتقديــم خدمــات النقــل حســب الطلب في دبي من خالل نشــر مركباتها 
الكهربائيــة عبــر تطبيــق "كريم" لحجز ســيارات األجرة.

تســعى شــركة "أيون" إلى تحقيق قيمة كبيرة ومســتدامة ألصحاب المصلحة فيها. ويشــمل نموذج 
تحقيــق القيمــة لدى الشــركة ما يلي:

" إن العمل لصالح شركة توفر 
المركبات الكهربائية للحد 
من التلوث والمساهمة 

في حماية البيئة يمنحني 
شعوًرا بالفخر، حيث أشعر أن 

عملي له تأثير إيجابي على 
عالمنا. السيارات الكهربائية 
هي المستقبل، ويشرفني 
أن أشارك في صناعة هذا 

المستقبل."

   أديليــن أورادا فيــروري
   ســائقة في شــركة "أيون"

العماء

ضمــان توفيــر تجارب آمنة 
ومريحــة وســهلة للعمالء فيما 

يتعلــق بجميع الخدمات.

الحكومة

توفيــر حلــول النقل التجاري 
والعــام الذكيــة والفعالة وغير 
المســببة لالنبعاثــات الكربونية 

مــع إمكانيــة قياس تأثيرها.

الموظفون

توفيــر بيئــة عمل صحية 
ومحفزة ومليئة بالســعادة.

الشركاء

االســتفادة من معرفتنا 
بالقطــاع لتحقيق الريادة 
الفكريــة فــي مجال النقل 

المستدام.

المجتمعات

ضمــان الوعــي البيئي من 
خــالل التوعيــة بفوائد النقل 

المستدام.
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 تجهيز مشــروع "شــمال" في 2018 إلطاقه 
في 2019

شــهد عام 2018 تجربة مشــروع "شــمال"، حيث أكمل 
هــذا المشــروع المتخصص فــي صناعة المالبس 

المناســبة للعمــال جهــود البحــث والتطوير لخط اإلنتاج 
الجديــد وانتهــى مــن إعداد النمــاذج األولية للمالبس 

المطــورة مــن المجموعات األولية.

وتتضمــن النمــاذج النهائيــة تحســينات إضافية ناتجة 
عــن االختبــارات المعملية والتجــارب الميدانية. وقد 

تم اســتخدام البيانات المســتخلصة من عدة جوالت 
مــن االختبــارات المعمليــة التي شــهدت قياس عوامل 
الراحــة فــي كل نمــوذج من النماذج الســابقة، لتحديد 

الشــكل األمثل ومزيج األنســجة المســتخدم في 
هندســة المالبــس التــي يمكــن ارتداؤها براحة تامة 

في الطقس شــديد الحرارة.

وقــد تــم تقديــم أحدث النماذج إلــى مركز حماية وراحة 
المنســوجات في جامعة والية كاروالينا الشــمالية، 

بالواليــات المتحــدة األمريكيــة، إلخضاعه إلى اختبارات 
معمليــة باســتخدام طرق االختبــار المعيارية. وبعد 

ذلــك، خضــع النموذج للتجربــة الميدانية، وجاءت 
مالحظــات العمال إيجابية بشــأنه.

ومن ثّم، يســتعد مشــروع "شــمال" إلطالق مالبسه 
فــي عــام 2019، وتعمــل الشــركة على إعداد المحتوى 

التســويقي وتخطــط إلنتــاج أول دفعــة من المنتجات 
لطرحها في الســوق.

"كافــا أند تشــاي" تفتتــح فرعين جديدين
"كافا أند تشــاي" هي سلســلة مقاٍه متخصصة 

فــي اإلمــارات العربية المتحدة وأول مشــروع كامل 
لمنصــة الهــالل للمشــاريع االبتكارية في قطاع 

األغذية والمشــروبات. وقد توســعت السلســلة في 
عــام 2018 بافتتــاح ثالثــة فــروع في دبي، في برج 

تمانــي الفنــي فــي الخليــج التجاري، وفي مركز دبي 
المالــي العالمــي، وفــي مول اإلمارات. وأصبحت 
سلســلة "كافا أند تشــاي" تضم ســتة فروع في 

الشارقة ودبي.

تســليط الضوء على االســتدامة ضمن أعمال منصة الهال للمشــاريع االبتكارية
"كافا أند تشــاي" ترتكز على سلســلة التوريد المســتدامة

ُتــدرك سلســلة "كافــا أنــد تشــاي" أن عليهــا توفيــر احتياجاتهــا مــن القهــوة والشــاي بطريقــة مســتدامة، لذلك تحرص علــى التحقق من اآلثار البيئيــة واالجتماعية لجميع 
المورديــن الدولييــن الذيــن تتعامــل معهــم. وينطبــق ذلــك علــى وجــه التحديــد علــى مــوردي القهوة، فرحلة القهوة، من جنــي البذور وحتى تقديمها، هــي عملية معقدة 

وطويلــة، حيــث تنطــوي علــى خطــوات كثيــرة، وهناك مخاوف تتعلق باالســتدامة في كل خطوة.

الخطوة السابعة

يتــم إنتــاج 168.05 مليــون عبوة من القهوة 
ســنوًيا وشــحنها إلى جميع أنحاء العالم باســتخدام 

وســائل النقل الرئيســية: البر والجو والســكك 
الحديديــة والبحر.

الثامنة الخطوة 

ُتطحــن حبــوب القهــوة يدوًيــا أو ميكانيكًيا للحصول 
على الجودة المنشــودة.

الخطوة التاسعة:

يمكــن إعــداد القهوة المطحونة باســتخدام عدد 
كبيــر مــن األســاليب واألجهزة: وعاء موكا أو 

طريقة الضغط الفرنســية أو ماكينة اسبريســو 
أو آلــة تحضيــر كميــات كبيــرة من القهوة أو إبريق 

القهــوة أو غير ذلك.

التخوف المتعلق باالستدامة: استخدام طرق الزراعة المناسبة 
للصمود في وجه التغيرات المناخية للحد من التهديدات الناتجة 

عن التغير المناخي.

الخطوة األولى

هناك صنفان رئيسيان لمعظم أنواع القهوة على 
مستوى العالم، هما القهوة العربية وقهوة 

الروبوستا. وتعتبر أكبر الدول المنتجة للقهوة هي 
أثيوبيا والبرازيل وكولومبيا وفيتنام وإندونيسيا. وعند 

زراعة القهوة، يجب تظليل أشجار القهوة من أشعة 
الشمس ورّيها بكثرة حتى ُتثمر البذور، وتستغرق 

هذه العملية حتى أربع سنوات.

التخوف المتعلق باالستدامة: استخدام المياه بفعالية في 
المعالجة الرطبة ألن المعالجة الجافة يمكن أن تؤدي إلى 

تلف الحبوب.

التخوف المتعلق باالستدامة: االعتماد على المصادر 
المحلية في الشراء والتوزيع قدر اإلمكان لتقليل االنبعاثات 

الناتجة عن النقل.

التخوف المتعلق باالستدامة: إعادة تدوير بقايا 
القهوة المطحونة.

التخوف المتعلق باالستدامة: الحد من العبوات البالستيكية 
وضمان صحة وسالمة العمالء.

الخطوة الخامسة

تتــم تعبئــة حبــوب القهوة في حاويات ذات 
بطانــة بالســتيكية أو حاويــات مــن األلياف النباتية 

لشــحنها بصورة سائبة.

التخوف المتعلق باالستدامة: تقليل وزن العبوات والحد 
من استخدام البالستيك للحفاظ على الموارد والحد من 

استهالك الوقود خالل الشحن.

الخطوة الرابعة

يتم تحويل الحبوب الجافة إلى حبوب القهوة 
الخضراء من خالل الطحن، الذي يشمل تقشير 

الحبوب وفرزها وتصنيفها.

التخوف المتعلق باالستدامة: يعتبر ضمان الفرز الشامل للحبوب 
لتفادي تلوث القهوة والحفاظ على إمكانية تتبعها في غاية 

األهمية، حيث تعتبر هذه هي الخطوة األولى في عملية تجميع 
الحبوب على نطاق واسع من مصادر مختلفة.

الخطوة السادسة

يتــم تحميــص حبــوب القهوة الخضــراء لتنبعث منها 
النكهــة. وتؤثــر درجــات الحرارة المختلفة المســتخدمة 
فــي التحميــص علــى درجــة الحموضة والرائحة وعلى 

شــكل حبوب القهوة.

التخوف المتعلق باالستدامة: الحد من استهالك 
الطاقة في التحميص.

التخوف المتعلق باالستدامة: حماية العمال القائمين على 
قطف حبوب القهوة بضمان ظروف العمل الصحية واآلمنة 

والعادلة، وذلك بدفع أجور عادلة لهم وتفادي عمالة األطفال 
والعمالة القسرية.

الثانية الخطوة 

ُتقطــف حبــوب القهــوة باليــد في الغالب، وذلك 
بنزعها من على فروع الشــجرة.

الثالثة الخطوة 

يتــم تقشــير حبــوب القهــوة، ويمكن فعل ذلك 
بالمعالجــة الجافــة أو الرطبة.
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نظرة مســتقبلية 
 قامــت منصــة الهالل للمشــاريع االبتكارية بتقييم أكثر 

من 40 فكرة تجارية منذ تأسيســها منذ خمس 
ســنوات. وتم إطالق 4 مشــاريع وتشــغيلها بصورة 

كاملــة مــن بيــن تلــك األفكار، كما يجري العمل على 
تطويــر 5 أفــكار أخــرى – في قطاعات التكنولوجيا 

الماليــة الخيريــة والطاقة النظيفة والخدمات 
اللوجســتية والتكنولوجيا التعليمية.

وتســتعد شــركة "كافا أند تشــاي" للتوســع بصورة أكبر 
فــي اإلمــارات العربية المتحدة خارج دبي والشــارقة، 

مع التركيز على أبوظبي. وتســعى الشــركة إلى 
التوســع في الخارج في عام 2019.

تخطط شركة "أيون" للبدء في استخدام أسطول كبير 
من السيارات الكهربائية الفخمة واالقتصادية في 

العام القادم لتعزيز شبكة النقل في تسع مدن في 
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. وقد وضعت 

الشركة خطة تنفيذ تدريجي على مدار األعوام القادمة 
بالتزامن مع وضع ُأطر عمل تنظيمية تحكم استخدام 
المركبات الكهربائية في األسواق المستهدفة. في 
الوقت نفسه، تجري الشركة محادثات مع الهيئات 

التنظيمية في اإلمارات العربية المتحدة للتوسع في 
تشغيل أسطولها في أبوظبي والشارقة.

كذلك، تتبنى شــركة "أيون" منهجية شــاملة تتخطى 
نطاق المركبات لتشمل البنية التحتية لشحن المركبات 

والمنتجــات األخــرى ذات الصلــة بالنقل التجاري 
المســتدام. ويتوافــق هــذا الطموح مع االهتمام 
المتزايــد بالطاقــة المتجــددة فــي منطقة الخليج، 

حيــث تضــع العديــد من الــدول الخليجية، ومن بينها 
دولــة اإلمــارات العربية المتحدة والمملكة العربية 
الســعودية، أهداًفا الســتغالل الطاقة المتجددة.

تهدف شــركة "شــمال" إلى طرح أول منتجاتها من 
المالبس المقاومة للحرارة في الســوق بحلول شــهر 

أغســطس 2019 والبــدء فــي اإلنتــاج التجاري له. وبعد 
إطــالق المنتــج، تخطــط الشــركة إلى إضافة معدات 
العمــل ومعدات الوقاية الشــخصية إلــى منتجاتها. 

وتكرس شــركة "شــمال" جهودها للحفاظ على 
ســالمة وأمــن العمــال في منطقــة الخليج، ويفضل أن 

يكــون ذلــك بالتعــاون مع الجهــات الحكومية لضمان 
مســاعدة منتجاتهــا ألكبــر عــدد ممكن من العمال في 

مختلــف القطاعات.

مــن المتوقــع أن تطلــق الهــالل للمشــاريع االبتكارية 
المرحلــة الثانيــة مــن مشــروع "بريك بريــد"، وهو منصة 

إلكترونيــة تربــط بيــن محبــي تحضيــر الطعام ومحبي 
تناولــه، فــي دبــي ولنــدن قبــل نهاية عام 2019. وبعد 

إطالقهــا فــي دبــي، ســتصبح منصــة "بريك بريد" أول 
منصــة ومركــز رقمــي لتجــارب الطعــام المنزلية في 

منطقة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا. وقد جاءت 
فكــرة المشــروع انطالًقــا مــن إيمان فريقــه بقيمة 

ة ليســت مجرد  تشــارك الطعــام وأن الوجبــات الُمعدَّ
قــوت بــل يمكــن أن تكــون أيضًا عامل جذب للســياح 

الراغبيــن فــي التعــرف علــى دبي وشــعبها وأطعمتها. 
وســتتيح هــذه المنصــة الفرصة للســياح لقضاء أمســية 
مــع ســكان المدينــة واالســتمتاع بوجبــات منزلية عالية 

يطهوهــا الســكان المحليون.

"كافــا أنــد تشــاي" تبذل جهــوًدا كبيرة للحد من 
اســتهاكها للموارد

تحاول "كافا أند تشــاي" الحد من اســتهالكها للورق 
والبالســتيك في جميع أعمالها، وتشــمل المبادرات 
المختلفــة التــي أطلقتهــا اســتخدام عبوات خالية من 
البالســتيك وقابلــة للتحلــل. وتؤمن الشــركة بإمكانية 

التخلي التام بنســبة 100٪ عن العبوات البالســتيكية 
واســتخدام العبوات القابلة للتحلل. وشــهد عام 

2018 اقتــراب الشــركة مــن تحقيق هدفها، وذلك 
باســتخدام 92٪ من المواد االســتهالكية من مواد 
معــاد تدويرهــا أو قابلــة للتحلــل أو آمنــة على البيئة.

"كافا أند تشــاي" تســعى إلى تعزيز الثقافة 
اإلقليمية

تهتــم "كافــا أند تشــاي" بالترويــج للثقافة اإلقليمية 
في ســياق عملها، إذ تعتبر نفســها جزءًا من 

نســيجها االجتماعي واالقتصادي وتســاهم في 
تنميته وتعزيزه. لذلك، تشــارك الشــركة بانتظام 

فــي الفعاليــات التــي تروج للتســامح وريادة األعمال 
والتعليــم. ففــي مارس من عام 2018، شــاركت 

"كافا أند تشــاي" بفعاليات اليوم العالمي العشــرين 
في الجامعة األمريكية في الشــارقة، كما شــاركت 

فــي مهرجــان التكنولوجيــا التجريبية المعروف باســم 
"مؤتمر ســتيب" في دبي. 

كذلك، شــاركت الشــركة في تجربة خيمة اإلفطار 
المفتوحــة التــي نظمتهــا "Chika" في دبي في 

يونيو 2018، وفي مهرجان الشــارقة الســنوي الثاني 
لريــادة األعمــال في نوفمبر 2018. وفي شــهر 

ديســمبر 2018، كانت "كافا أند تشــاي" هي راعي 
القهــوة الرســمي فــي مهرجان دبــي الدولي للقهوة 

والشــاي، والذي شــهد عرض جميع جوانب قطاع 
القهــوة والشــاي، بمــا في ذلــك المهارات والمنتجات 

والخدمات والمعدات.

" تعتمد شــركتنا على مشــترين مثل كافا أند تشــاي، ممن 
يهتمون باالســتدامة مثلنا. وتتيح لنا تلك الشــركات، من 

خــال دفــع أســعار أعلــى لقهوتنا، التي يمكــن تتبعها والتي 
تتميــز بأدنــى تأثيــر علــى البيئة، توريــد قهوة عالية الجودة 

ومســتدامة دون المس بمبادئنا."

   محمــد مرعي
   الشــريك اإلداري، محمصة شــيفرة

وتهتــم "كافــا أنــد تشــاي" اهتماًمــا كبيــًرا بشــراء القهــوة مــن مورديــن مثــل شــركة جريــت ليكس كافيه )GLC(، التي تحرص علــى معالجة حبوب القهــوة المحمصة الموردة إلى 
"كافــا أنــد تشــاي" بطريقــة آمنــة علــى البيئــة ومفيــدة اجتماعًيــا واقتصادًيــا قــدر اإلمــكان، بدايــًة مــن الزراعة وحتى النقل. وتعمل "كافا أند تشــاي" أيًضا للحد مــن تأثيرها على 

البيئــة، وذلــك فــي المراحــل النهائيــة مــن رحلــة القهــوة. لذلــك، وكمــا وضحنــا ســابًقا، أطلقت الشــركة مبادرات إلعادة تدويــر القهوة ولوالء العمالء تــم تصميمها للحد من 
النفايات وتقليل اســتخدام المســتهلكين ألكوابها.
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تضم لجان الحوكمة الخمســة األفراد التالية أســماؤهم:

لجنة المواطنة المؤسســيةلجنة االستدامةلجنة الموارد البشــريةلجنة االستثماراللجنــة التنفيذية

بدر جعفر	 

نيراج أغرافال	 

رافي كومار	 

توشــار سينغفي	 

نيراج أغرافال	 

رافي كومار	 

توشــار سينغفي	 

بدر جعفر	 

رافي كومار	 

رينيه هانسن	 

رافي كومار	 

نيراج أغرافال	 

رينيه هانسن	 

غــادة عبد القادر	 

عال الحاج حســن	 

عال الحاج حســن	 

غــادة عبد القادر	 

أنانت أشانتا	 

سابياساشــي تشاترجي	 

إطار الحوكمة المؤسســية
تمتلك شــركتنا هيكل إدارة متعدد المســتويات، بحيث يتبوأ مجلس إدارة مجموعة الهالل أعلى ســلطة إشــرافية، وتقع مســؤولية اإلدارة المباشــرة لألنشــطة اليومية 

علــى عاتــق خمــس لجــان، يتولــى كل منهــا مســتوى معيــن مــن الســلطة علــى النحو الذي تحدده الشــركة. ويضمــن هذا اإلطار الحوكمة المتوازنــة لعملياتنا.

لجنة االستثمار

تعمــل لجنــة االســتثمار على تقييــم القرارات المرتبطة 
باالســتثمارات وبيع األصول وإقامة المشــاريع 

المشــتركة والشــراكات االســتراتيجية األخرى في 
المؤسســة وترفــع تقاريرهــا إلى اللجنــة التنفيذية.

لجنة الموارد البشــرية

تتولى لجنة الموارد البشــرية مســؤولية 
إدارة كافــة المســائل المتعلقــة بالموظفين 

بمــا يتماشــى مع تعهدنــا بتنفيذ الميثاق 
العالمــي لألمــم المتحدة من خالل 

توفيــر بيئــة عمــل آمنة وصحية وعادلة 
وااللتــزام بمبــادئ األمــم المتحدة لتمكين 

المــرأة. وتهتــم هــذه اللجنة في المقام 
األول بالتأكيــد علــى امتثــال الموظفين 

باألخالقيــات المهنيــة المتبعة لدينا.

لجنة االستدامة

تتولى لجنة االســتدامة تطوير خطة االســتدامة 
بالشــركة وتشــرف على تنفيذها، كما أنها تتابع 
التقــدم المحــرز، فضــاًل عــن تعزيز وعي موظفي 

الشــركة حول مبادئ االســتدامة وتبنيهم لها على 
جميع المســتويات في الشــركة.

اللجنــة التنفيذية

تمــارس اللجنــة التنفيذيــة مهام الرقابة االســتراتيجية 
واتخاذ القرارات الخاصة بأنشــطة شــركة الهالل 

للمشــاريع وكذلك أنشــطة المنصات األربعة 
العاملــة تحــت مظلتنــا مــن خالل إجراء مراجعات 

اســتراتيجية وتقييم الموارد الرأســمالية والموافقة 
على االســتثمارات الرئيســية والقرارات التشــغيلية.

لجنة المواطنة المؤسســية

تضطلــع لجنــة المواطنة المؤسســية بصياغة 
اســتراتيجية المواطنة المؤسســية لشركة 

الهــالل للمشــاريع وكذلك تطويــر ومراقبة تنفيذ 
منهجيــة منظمــة مــن أجل تحقيق األهداف 

الموضوعــة فــي مجال المواطنة المؤسســية 
واالســتدامة. وتراقب اللجنة بانتظام ســير 

العمــل والتقــدم المحرز فــي المبادرات الجارية 
وتقيــم أداءهــا العام وتأثيراتها.

الحوكمــة المؤسســية

الحوكمة المؤسسية هي شريان حياة 
للشركات الناجحة والمستدامة

ال شــك أن الحوكمة الرشــيدة ركيزة أساســية الســتقطاب المواهب واســتبقائها، فهي ترســخ الثقة لدى أصحاب المصلحة بالقيمة المســتدامة للمؤسســة. 

وتلتــزم الهــالل للمشــاريع بأعلــى معاييــر النزاهــة والمســؤولية عبــر الشــركات التــي تعمل تحــت مظلتها وفي جميع اســتثماراتها. ونعمــل لتحقيق المنفعة 
ألصحاب المصلحة ونرســخ لدى موظفينا وشــركاء العمل مبادئ الحوكمة المؤسســية الرشــيدة: النزاهة، واإلنصاف، والشــفافية، والعدالة، واإلفصاح، 

والمســاءلة، وااللتــزام بالقيــم – عنــد أداء واجبــات عملهم اليومي.

" يســاعد تبني ممارســات الحوكمة المؤسســية القوية على تعزيز كفاءة 
الشــركات والمؤسســات وفعاليتهــا ومرونتها، ألنهــا توفر بيئة أكثر 

انفتاحــًا وشــفافية، مــا يرســخ أيضًا ثقة أصحــاب المصلحة. وقد أدركنا 
ذلــك مبكــرًا، ووضعنــا ممارســات حوكمة مناســبة لضمان تعزيز ثقة 

أصحــاب المصلحــة وتأكيــد مصداقيتنــا. واخترنا طوعًا االلتزام بالشــفافية 
وإعداد تقارير دورية عن ممارســاتنا للحوكمة المؤسســية."

   سابياساشــي تشــاترجي

   كبير المستشــارين القانونيين، شــركة الهالل للمشــاريع
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اإلدارة العليا

مناصــب قيادية أخرى:
•  العضــو المنتــدب، مجموعة الهالل

•  الرئيس، شــركة نفط الهالل
•  رئيــس مجلــس اإلدارة، "بيرل بتروليوم"

•  رئيــس مجلــس اإلدارة، رئيــس المجلس التنفيــذي، "غلفتينر"

يرأس بدر جعفر مجلس إدارة شــركة "مدن الغاز ذ.م.م"، وهي مشــروع مشــترك 
مــا بيــن "نفــط الهــالل" و"دانــة غاز ش.م.ع"، ويرأس أيضًا مجلس إدارة شــركة 

"بيــرل بتروليــوم"، وهــي شــراكة مــا بيــن "نفط الهالل" و"دانة غاز" و"أو إم في" 
النمســاوية و"إم أو إل" المجريــة و"آر دبليــو إي إس تــي" األلمانيــة.

ويشــارك بــدر جعفــر بصــورة فعالــة ومؤثرة في مجموعــة من القطاعات األخرى 
التــي تضــم الموانــئ والخدمات اللوجســتية، إذ يشــغل منصــب رئيس المجلس 

التنفيــذي لمجموعــة "غلفتينــر"، وهــي أكبر شــركة خاصة تعمل في تشــغيل 
محطات الحاويات.

في عام 2010، أســس بدر جعفر مبادرة بيرل، وهي مؤسســة غير ربحية 
أنشــئت بالتعــاون مــع مكتــب األمــم المتحدة 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 لمواجهة ودراســة أزمة الحاجة المتزايدة لتمويل المســاعدات 
اإلنســانية. ومن منطلق شــغفه بريادة األعمال االجتماعية، يشــغل منصب 
رئيــس مجلــس إدارة مؤسســة "إنديفــور" اإلمــارات وهي مبادرة تهدف إلى 

تشــجيع ريــادة األعمــال عاليــة التأثير، كما يشــارك في عضويــة مجلس محافظي 
برنامــج معهــد ســينيرجوس "المبتكــرون االجتماعيــون فــي العالم العربي" وفي 
المجلس االستشــاري لكل من مركز الشــارقة لريادة األعمال "شــراع" ومســرع 

.Gaza Sky Geeks األعمــال

يعمــل بــدر جعفــر بفعاليــة مع مؤسســات التعليم العالي، حيث يشــارك 
فــي عضويــة المجالــس االستشــارية لــكل من كلية "َجــْدج لألعمال بجامعة 

كامبريــدج"، والجامعــة األمريكيــة فــي بيروت والجامعة األمريكية في الشــارقة.

يهتــم بــدر جعفــر بالفنــون بصفــة خاصــة، وهو عضو معين عن منطقة الشــرق 
األوســط فــي دائــرة داعمــي الفنــون في متحف غوغنهايــم، فضاًل عن عضويته 

فــي دائــرة المديــر الفنــي فــي مســرح أولد فيك وكذلك فــي الدائرة المئوية في 
مركز كينيدي، وهو مؤســس أكاديمية الشــرق األوســط لفنون المســرح. وفي 

عــام 2014، حصــل بــدر جعفــر علــى الميداليــة الذهبية للفنــون من لجنة مركز 
كينيــدي الدوليــة للفنــون تكريمــًا لدوره في مد جســور التواصــل بين الثقافات 

من خالل الموســيقى والفنون المســرحية.

يشــارك بدر جعفر بفعالية في منظمة الرؤســاء الشــباب وهو رئيس فرعها 
فــي اإلمــارات بحكــم المنصــب، وقــد منحه المنتدى االقتصــادي العالمي لقب 

"قائد عالمي شــاب" في عام 2011 وهو الرئيس المشــارك لمجتمع الشــركات 
العائليــة التابــع للمنتــدى، كمــا أنــه عضو في مجلس اإلشــراف على منظومة 

مبــادرة التقدم االقتصادي.

مناصــب قيادية أخرى:
• عضــو مجلــس اإلدارة، مجموعــة الهالل

• عضــو اللجنــة التنفيذيــة وعضو 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 التنفيــذي الذي يتولى مســؤولية إدارة عمليات 
المكاتــب الدوليــة للهــالل للمشــاريع من خالل خدمات األعمال المشــتركة 

الفعالــة والمبتكــرة بمــا في ذلك الحســابات، والموارد البشــرية والتطوير 
التنظيمــي، وتقنيــة المعلومــات واالتصــاالت، وإدارة سلســلة التوريــد. كما يتولى 

مســؤولية تطوير التوجيه االســتراتيجي ألنظمة تخطيط الموارد المؤسســية 
)SAP ERP( للشــركة وضمان تحول المؤسســة واســتعدادها لمواجهة تحديات 

نمــو األعمــال وديناميكيــات الســوق. كما يتولى أيضًا مســؤولية التوجيه 
االســتراتيجي واإلشــراف اإلداري فيما يتعلق بعمليات الشــركة واســتثماراتها، 

ويشــارك كذلك في أنشــطة تطوير األعمال.

بــادر رافــي كومــار بتطويــر إطار عمل لتحديد اســتراتيجية وأهداف شــركة 
الهالل للمشــاريع الخاصة باالســتدامة بهدف إحداث التغيير وضمان ترســيخ 

مبــادئ الصحــة البيئيــة والرفــاه االجتماعي واألداء االقتصادي في اســتراتيجية 
المؤسســة وعملياتهــا وتقاريرها.

وبصفتــه عضــو مجلــس إدارة مجموعــة الهالل، يتولى رافي مســؤولية اإلشــراف 
على الشــؤون المؤسســية وخدمات األعمال حيث يلعب دورًا رئيســًا في وضع 

إطار عمل الحوكمة المؤسســية للمجموعة والشــركات الرئيســة التابعة لها.

قبــل انضمامــه إلــى مجموعــة الهــالل عام 1991، عمل رافي في قســم 
التدقيق في كل من شــركة "إرنســت آند يونغ" في دولة اإلمارات العربية 

المتحدة وشــركة "إيه إف فيرغوســون" في الهند.

حصــل رافــي علــى درجــة البكالوريــوس في التجارة مع مرتبة الشــرف من 
جامعــة دلهــي، وهــو محاســب قانونــي معتمد كما إنه عضــو المعهد القانوني 

للمحاســبين اإلدارييــن فــي لنــدن فضــال عن عضويته في معهد محاســبي 
التكاليــف واإلدارة فــي الهند.

المناصب القيادية الرئيســية:
• الرئيــس المالــي وعضــو مجلــس اإلدارة، مجموعة الهالل

• عضــو اللجنــة التنفيذيــة وعضو لجنة االســتثمار، الهالل للمشــاريع
• عضــو اللجنــة التنفيذيــة، "غلفتينر"

• عضــو مجلــس اإلدارة، "أوروك للهندســة والمقاوالت"
• عضــو اللجنــة التنفيذيــة، نفط الهالل

• عضــو مجلــس اإلدارة، إكس كاث
• عضــو مجلــس اإلدارة، كولوبريــس إم إكس

يشــرف نيراج أغرافال على عمليات الهالل للمشــاريع واســتثماراتها. وكان لدعمه 
دور هام في تطور الشــركة وتحولها خالل أعوام توســعها من خالل رعاية 

االســتثمارات الجديــدة وتنميــة قطاعــات عملهــا المتنوعــة في مجاالت الموانئ 
والخدمــات اللوجســتية، والتعديــن، والرعايــة الصحية، وهندســة محطات توليد 

الطاقــة والبنــاء، ومؤخرًا، االســتثمارات المرتبطــة بالتكنولوجيا.

وبصفتــه عضــًوا فــي اللجنــة التنفيذية لشــركة "غلفتينر"، وهي شــركة تابعة لشــركة 
الهــالل للمشــاريع تعمــل فــي مجــال الموانئ والخدمات اللوجســتية، يوفر نيراج 

اإلشــراف والدعم في جميع القرارات والسياســات الرئيســية للشــركة وينهض بدور 
رئيســي في أنشــطة التوســع والتنوع واألنشــطة المالية ذات الصلة. ومؤخرًا، أدى 

دورًا فعــااًل فــي تنفيــذ اســتثمارات "غلفتينــر" بقيمــة تبلــغ 600 مليون دوالر في 
مينــاء ويلمنجتــون بوالية ديالوير.

وبصفتــه أحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة والرئيــس المالي لمجموعــة الهالل، يتولى نيراج 
أغرافــال مســؤولية العمليــات الماليــة وكذلــك بناء العالقات مع مجتمع االســتثمار 

واألعمــال المصرفية.

وتشــتمل اإلنجــازات العديــدة التــي حققهــا طوال فترة عمله مــع المجموعة على 
مــدار 27 عامــًا علــى تنفيــذ العديد من المشــاريع المشــتركة فــي صناعة الطاقة 

الدوليــة، كمــا قــاد تنفيــذ عمليــات الشــركة المتعلقة بالطاقة في منطقة الشــرق 
األوســط وشــمال أفريقيا. ولعب نيراج دورًا هامًا في تأســيس ورســملة شــركة دانة 
غــاز بنجــاح، وعمليــة التمويل واالســتحواذ على ســينتوريون الدوليــة للطاقة بقيمة 

1.2 مليار دوالر، وكذلك مشــروع صكوك بقيمة مليار دوالر والصادر عن شــركة 
زميلة عام 2007 والذي يعد المشــروع األول من نوعه في الشــرق األوســط، 
وحصــل علــى جائــزة "أفضــل عمليــة إعادة هيكلــة لعام 2013" خالل حفل توزيع 

جوائــز مجلــة مراجعــة القانــون المالي الدولي في منطقة الشــرق األوســط.

قبــل انضمامــه إلــى مجموعــة الهــالل، عمل نيراج كمستشــار إداري لدى برايس 
ووترهاوس كوبرز، وفي قطاع استشــارات التدقيق واإلدارة في إرنســت آند يونغ.

حصل نيراج على درجة البكالوريوس في التجارة مع مرتبة الشرف من جامعة دلهي 
كما أنه حاصل على شهادة محاسب قانوني معتمد، وهو عضو معهد المحاسبين 

القانونيين في الهند وعضو المجلس الهندي لرجال األعمال والمهنيين.

ويســاهم نيــراج بفعاليــة فــي المجتمــع من خالل الخدمــات التطوعية في دولة 
اإلمــارات العربيــة المتحدة والهند.

مناصــب قيادية أخرى:
• اللجنــة التنفيذيــة وعضــو لجنة االســتثمار، الهالل للمشــاريع

• عضــو المجلــس االستشــاري لصنــدوق "تــي في إم كابيتــال هيلثكير بارتنرز"
• عضو مجلس الشــركاء محدودي المســؤولية، صندوق ســراج فلســطين

• عضو اللجنة االستشــارية للشــركاء محدودي المســؤولية، ومضة مينا فينشــرز
• عضــو مجلــس اإلدارة، فريــش تو هوم

• عضــو مجلــس اإلدارة، كيتوبي
• عضو مجلس اإلدارة، ترانســكورب إنترناشــونال 

• عضــو مجلــس اإلدارة، فيرلينكو

يرأس توشــار ســينغفي قســم التطوير المؤسســي واالســتثمارات ويتولى 
مســؤولية تقييم وتنفيذ فرص االســتثمار الجديدة نيابة عن الهالل للمشــاريع 

ويدير شــركات المحفظة الحالية من خالل التطوير المؤسســي واالســتراتيجي. 
لعب توشــار دورًا هامًا في تطوير الفرص المؤسســية المتاحة وســاهم في تطوير 
الخطط التشــغيلية واالســتراتيجية للهالل للمشــاريع في قطاعات إدارة الموانئ 

والخدمــات اللوجســتية، وطيــران رجــال األعمال، والرعاية الصحية، واألســهم الخاصة.

يتمتــع توشــار بخبــرة عالميــة تمتــد ألكثــر مــن 16 عامًا من العمل في إدارة االســتثمار 
والتطوير المؤسســي والتطوير االســتراتيجي وإدارة المشــاريع في مختلف 

القطاعــات، منهــا الطاقــة والخدمــات اللوجســتية والنفط والغــاز والرعاية الصحية 
وتطويــر البنيــة التحتيــة. قــام توشــار بتنفيــذ نطاق مــن المعامالت بما في ذلك 

الدمج واالســتحواذ، وجمع رأس المال، واستشــارات نقل األصول، واستشــارات 
الديــون وإعادة الهيكلة.

قبل انضمامه إلى شــركة الهالل للمشــاريع عمل توشــار في شــركة "كيه بي إم 
جي" لتمويل الشــركات في دبي وشــركة اســتثمار مصرفي في لندن، المملكة 
المتحــدة. وكان قــد عمــل قبــل ذلــك لخمس ســنوات في مجــال الطاقة والبنية 

التحتيــة في آســيا وأفريقيا.

حصــل توشــار علــى بكالوريــوس فــي الهندســة من جامعة بيــون في الهند، وعلى 
ماجيســتير في إدارة األعمال بدرجة امتياز من جامعة أوكســفورد.

يشــارك توشــار في عضوية مجلس المســتقبل العالمي للنمو االقتصادي 
واإلشــراك االجتماعــي التابــع للمنتــدى االقتصــادي العالمي، وهــو عضو في العديد 

مــن الشــبكات األخــرى الخاصة بهذا القطاع.

بدر جعفر 
الرئيــس التنفيذي

نيراج أغرافال
مدير تنفيذي

رافي كومار 
مدير تنفيذي 

توشار سينغفي 
مدير، الهال للمشــاريع الناشــئة 
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مناصــب قيادية أخرى:
• عضــو اللجنــة التنفيذيــة، "كافا أند تشــاي"

• عضــو اللجنــة التنفيذية، أيون
• عضــو اللجنة التنفيذية، شــمال

• عضــو اللجنــة التنفيذيــة، بريك بريد

يترأس ســامر شــقير الهالل للمشــاريع االبتكارية وهي حاضنة مؤسســية 
تابعــة للهــالل للمشــاريع تتولــى تطويــر واحتضان أعمال تخلــق أثرًا اجتماعيًا 
إيجابيــًا ومســتدامًا، وتتصــدى للتحديــات االقتصاديــة واالجتماعية والبيئية، 

مدفوعــًة بإيمــان قــوي بــأن هــذا النهج الثالثي المتكامل في ممارســة 
 األعمــال هــو الطريــق األكثــر فعالية لتحقيق قيمة مشــتركة لجميع 

أصحــاب المصلحة.

يتمتع ســامر شــقير بخبرة تمتد ألكثر من 20 عامًا في الشــركات الناشــئة 
العاملــة فــي مختلــف القطاعــات، منها الترفيه، واألغذية والمشــروبات، 
 والتجــارة اإللكترونيــة، واإلعــالم، والرعايــة الصحيــة، وذلك في عدة دول 

منهــا كنــدا، واإلمــارات العربيــة المتحدة، والمملكة العربية الســعودية، 
وُعمان، وسنغافورة.

قبل انضمامه إلى الهالل للمشــاريع عام 2014، تولى ســامر شــقير منصب 
رئيس العمليات لدى جروبون الشــرق األوســط حيث لعب دورًا هاما في بناء 

الشــركة والوصــول بهــا إلــى المركــز القيادي الذي تحتله حاليًا في الســوق. 

حصل ســامر على شــهادة الماجســتير في إدارة األعمال في جامعة إنســياد. 
ويشــارك ســامر في عضوية القيادات العربية الشــابة ويقدم التوجيه 

واإلرشــاد للشــركات الناشــئة على المســتوى الشــخصي وكذلك من خالل 
المســابقات والجامعات مثل "اندفور"، و"ســتارت اب بووت كامب" وشــراع. 

كما يشــغل عضوية لجنة االســتثمار في "دبي إنجيل انفيســتورز".

مناصــب قيادية أخرى:
• عضــو لجنــة تطويــر األعمال واالســتثمارات، "غلفتينر"

• عضو مجلس إدارة، "ترانســكورب إنترناشــيونال"

تتولــى غــادة عبــد القــادر مســؤولية مراقبة الشــركات الحالية التي تندرج 
ضمــن محفظــة الشــركة، والعاملــة في عدة قطاعــات منها الموانئ 

والخدمــات اللوِجســتية، وطيــران رجال األعمال، والتكنولوجيا، واألســهم 
الخاصــة، ذلــك إلــى جانــب تقييم االســتثمارات الجديــدة وهيكلتها وتنفيذها 

وإدارتها ما بعد االســتحواذ.

تتمتــع غــادة بخبــرة 14 ســنة فــي مجال االســتثمار المصرفي والتمويل 
المؤسســي وخدمــات االستشــارات الماليــة في مختلــف أنحاء منطقة 

الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا. وقد قامت غادة بتنفيذ عدد من 
الصفقــات تقــدر بمليــارات الدوالرات على نطاق واســع مــن عمليات الطرح 

لالكتتاب العام والخاص، وعمليات الدمج واالســتحواذ، والمشــاريع 
التأسيســية الجديدة.

قبل انضمامها إلى الهالل للمشــاريع، عملت غادة في قســم االســتثمار 
المصرفــي لــدى شــركة المــال كابيتــال في اإلمارات العربيــة المتحدة حيث 

شــاركت فــي مجموعــة متنوعــة من المعامالت مــع القطاعين العام 
والخاص ويتضمن ذلك مشــاركتها في الطرح المبدئي ألســهم شــركة 

دريــك آنــد ســكل لالكتتــاب العــام بقيمــة 325 مليون دوالر. وعملت غادة 
قبل ذلك لدى شــركة "أســيك لألســمنت" في مصر وهي إحدى الشــركات 

التابعــة لشــركة القلعــة القابضــة حيث شــاركت في بنــاء المحفظة الخاصة 
بالشــركة مــن خــالل إنجــاز عمليات اســتحواذ متعــددة، باإلضافة إلى العديد 

من المشــاريع التأسيســية لمصانع إســمنت جديدة وأخرى مبنية على 
منشــآت قديمة، وذلك في جميع أنحاء الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا. 

بــدأت غــادة حياتهــا المهنيــة مع شــركة برايس ووترهــاوس كوبرز، مصر حيث 
شــاركت فــي عمليــات تقييــم األعمــال والعناية المالية الواجبة على مســتوى 

العديــد مــن القطاعــات بمــا فيهــا التصنيع والخدمــات والقطاعات الصناعية.

حصلــت غــادة عبــد القــادر علــى بكالوريوس في االقتصاد مــن جامعة القاهرة 
وهــي محلــل مالــي معتمــد )CFA(، كمــا أنهــا عضو معهــد المحللين الماليين 

المعتمديــن وجمعيــة المحلليــن المالييــن المعتمديــن في دولة اإلمارات.

تعمــل عــال علــى إدارة وتطوير ملف واســتراتيجية المواطنة 
المؤسســية لشــركة الهالل للمشــاريع. وتشــرف أيضًا على 
تطوير الشــراكات التي تعقدها الشــركة مع المؤسســات 

التنمويــة واإلنســانية اإلقليمية والدولية.

تمتــد خبــرة عــال ألكثــر مــن 19 عامــًا عملت من خاللها في 
مجاالت تصميم ومتابعة وإدارة المشــاريع اإلنســانية في 

القطاع الخاص وقطاع المؤسســات غير الربحية في الشــرق 
األوســط. وقــد قــادت خالل فتــرة عملها عدة مبادرات رائدة 

فــي مجــاالت الثقافــة والتعليم والمشــاريع االجتماعية.

بــدأت عــال مســيرتها المهنيــة في تصميــم وتنفيذ ومراقبة 
وجمــع التمويــل لمشــاريع اجتماعية واقتصاديــة عبر مختلف 
المجتمعــات الديموغرافيــة فــي ســورية. واتجهت بعد ذلك 

للمســاهمة فــي تنميــة مجال ريــادة األعمال االجتماعية 
فــي ســورية مــن خــالل عملها لدى برنامــج الخليج العربي 

للتنميــة حيــث عملــت فــي مشــاريع للتمويل الصغير، وذلك 
قبــل انضمامهــا للعمــل فــي برنامج األمــم المتحدة اإلنمائي 

واليونيســيف فــي مجــال جمــع التمويل ومراقبة األداء.

تكمــل عــال حاليــًا دبلوم الدراســات العليا في األعمال 
المســتدامة من معهد كامبريدج لألعمال المســتدامة، 

جامعــة كامبريدج.

عــال حائــزة علــى شــهادة في القيــادة واإلدارة التنفيذية من 
جامعة أكســفورد في بريطانيا؛ والماجســتير في الدراســات 
التنمويــة التطبيقيــة مــن جامعــة ريدينغ فــي بريطانيا، وعلى 

دبلــوم فــي الترجمــة العربية-الفرنســية من جامعــة ليون الثانية 
في فرنســا، وشــهادة البكالوريوس في الفنون والعلوم 

اإلنســانية من جامعة دمشــق في ســورية.

تســاهم عال كموجه لألعمال االجتماعية لدى مؤسســة 
شــيري بلير للعام الثالث على التوالي. وســبق لها أن شــغلت 

عضويــة اللجنــة التوجيهيــة لبرنامج المنــح الصغيرة لألمم 
المتحــدة خــالل 5 أعوام متتالية.

 يتولى أنانت أشــانتا مســؤولية حفظ 
الحســابات والتقاريــر الماليــة لدى الهالل 

للمشــاريع كما ســاعد في وضع إطار عمل 
الحوكمة المؤسســية الخاص بالشــركة.

يتمتــع أنانــت بأكثــر مــن 15 عاما من الخبرة 
العالميــة فــي تحليل االســتثمارات وإعداد 

التقاريــر. وقبــل التحاقــه بشــركة الهالل، كان له 
دور رئيســي فــي مجموعــة داماس للمجوهرات 
فــي دبــي اإلمارات العربيــة المتحدة، في قطاع 

إدارة الشــراكات واالســتثمارات حيث تضمنت 
مســؤولياته مراقبــة األداء المالــي لمختلف 

األعمــال مثــل صناعــة المجوهرات ووحدات بيع 
التجزئــة فــي إيطاليــا والهند وكذلك وحدات 

المجوهــرات وبيــع التجزئــة والضيافة في 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة والبحرين والكويت 

وتايالند وتركيا.

أنانــت هــو عضو معهد المحاســبين القانونيين 
المعتمديــن فــي الهند وعضو معهد المحاســبين 

اإلدارييــن في لنــدن، المملكة المتحدة.

سابياساشــي تشــاترجي )ســابيا( هو كبير 
المستشــارين القانونيين في شــركة الهالل 
للمشــاريع ويتولى مســؤولية إدارة وتقديم 

الدعــم حــول مجموعة متنوعة من المســائل 
واألمــور القانونيــة للشــركة ووحدات عملها 

وفروعهــا والشــركات التابعة لها.

وقد ســبق له اإلقامة والعمل في دولة 
اإلمارات وســنغافورة والهنــد ويمتلك خبرة 

واســعة النطاق فــي المعامالت التجارية 
والشــركات الدولية وتســوية النزاعات، وعمليات 

االندماج والشــراء والمشــاريع المشتركة ورأس 
المال االســتثماري وتمويل األســهم الخاصة. 
قبل انضمامه إلى الشــركة، عمل ســابيا في 

ســنغافورة لدى إحدى أكبر شــركات المحاماة 
األمريكيــة وإحــدى أكبر أربع شــركات محاماة 

يابانيــة وقبــل ذلك في الهند.

ســابيا مؤهــل فــي إنجلتــرا وويلز وفي الهند 
وحاصــل علــى درجــة البكالوريوس في القانون 

)الدرجــة األولــى مع مرتبة الشــرف( من جامعة 
بــون، الهنــد. وهو عضو فــي مجلس نقابة 

المحاميــن ونقابــة محامــي المحكمــة العليا في 
دلهــي في الهند.

سامر شقير
مديــر، الهال للمشــاريع االبتكارية

غــادة عبد القادر 
نائب الرئيس، الهال للمشــاريع االســتثمارية

عا الحاج حســن 
مدير المواطنة المؤسســية

أنانت أشانتا  
رئيس قســم الحسابات

سابياساشــي تشاترجي
كبيــر المستشــارين القانونيين
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التزامنــا بنزاهة العمل
تحرص شــركة الهالل للمشــاريع على النهوض 

بالممارســات التجاريــة األخالقيــة في البلدان التي 
نعمــل فيهــا وبين الشــركات األخــرى التي نتعامل 

معها. وال نتســامح مطلقًا مع ممارســات الفســاد 
والرشــوة ســواء مع موظفينا أو موظفي شــركاتنا 

التابعــة والزميلــة. نوافــي جميع الموظفيــن بالتوجيهات 
واإلرشــادات الخاصة بسياســات مكافحة الرشوة 
والفســاد وقواعــد أخالقيات العمــل التي نطبقها.

وفي الوقت نفســه، تشــاركت الهالل للمشــاريع مع 
عــدة مؤسســات ووقعــت الكثير مــن المبادرات لتعزيز 

أجنــدة الحوكمة المؤسســية بيــن أصحاب المصلحة 
الداخلييــن والخارجييــن، والتي شــملت مبادئ االتفاق 

العالمــي لألمــم المتحــدة، وتمكين المرأة، ومبادرة 
بيــرل، والمنتــدى االقتصادي العالمي.

مبادرة بيرل
نحن شــريك مؤســس ورائد في مبادرة بيرل، وهي 

منظمة غير ربحية ُأسســت بالشــراكة مع مكتب 
الشــراكات التابــع لألمــم المتحدة من أجــل تعزيز معايير 

الحوكمة المؤسســية القوية والممارســات التجارية 
األخالقيــة فــي منطقــة الخليــج. تعمل مبادرة بيرل مع 

الشــركات والمؤسســات على اختالف أحجامها ومع 
الجامعــات والطــالب لتحقيق هذا الهدف.

بفضــل دعمنــا، أطلقــت مبادرة بيرل برنامج 
الحوكمة المؤسســية في الشــركات المتناهية 
الصغــر والصغيــرة والمتوســطة في عام 2017 

لتعزيــز مرونــة هذه الشــركات في منطقة 
الخليــج مــن خالل تطبيق ممارســات الحوكمة 
الرشــيدة. وقــد ركــز البرنامج، في عامه األول، 

على تقييم مســتويات الوعي وتنفيذ ممارســات 
الحوكمــة فــي الشــركات المتناهية الصغر 

والصغيــرة والمتوســطة، وتــم جمع البيانات 
مــن خــالل اســتبيانات، واجتماعات مجموعات 

التركيــز، والمناقشــات الفرديــة حول القضايا 
الرئيســية. وُنشــرت النتائج في عام 2017 في 

تقرير بعنوان تعزيز تنافســية الشــركات بمنطقة 
الخليج". وشــكل ذلك التقرير وما اســتند إليه 

مــن أبحــاث أساســًا مّكن مبــادرة بيرل من تطوير 
سلســلة من أدوات الحوكمة المؤسســية التي 

عرضتهــا المبــادرة ضمن الفعاليات االســتراتيجية 
خالل العام 2018، والتي اســتهدفت الشــركات 

المتناهيــة الصغر والصغيرة والمتوســطة 
بالحلــول للمشــكالت التــي تواجه أعمالهم.

وأطلقــت مبــادرة بيرل أيضًا مؤشــر النزاهة 
الخليجــي فــي عــام 2017 لتقييم أداء النزاهة 

المؤسســية وفقــًا للمعاييــر اإلقليمية والدولية. 
وتــم تنفيــذ المرحلــة التجريبية من المؤشــر في 

عــام 2018. وتعمــل مبــادرة بيرل اآلن على 
تكثيــف جهودهــا لمكافحة الفســاد من خالل 
زيادة المشــاركة في المؤشــر، ونشــر التقارير 

 وأدلة الممارســة، واســتضافة اجتماعات
الموائد المســتديرة.

تعمل مبادرة بيرل أيضًا على تطوير تقرير حالة الحوكمة 
في قطاع العطاء االجتماعي لتسليط الضوء على 

التوجهات في ممارسات الحوكمة المتبعة في 
المؤسسات الخيرية وغير الهادفة للربح. وفي وقت 

سابق، أطلقت المبادرة "تعهد قطاع األعمال" لحض 
المؤسسات الرائدة في منطقة الخليج على التمسك 

بمبادئ وممارسات الحوكمة المؤسسية األخالقية 
والمسؤولة. وكما في نهاية العام 2018، انضمت 30 

 مؤسسة جديدة إلى التعهد، ما رفع العدد
اإلجمالي إلى 187 مؤسسة.

وفي العام 2018 أيضًا، استفاد نحو 458 شخصًا في 
جميع أرجاء المنطقة من الفعاليات وورش العمل التي 

نظمتها مبادرة بيرل. ومن بينهم، شارك 234 طالبًا 
في فعاليات ومسابقات حول الحوكمة المؤسسية 

ومكافحة الفساد على مدار العام.

انضمــت شــركة "غلفتينر" لالتفــاق العالمي لألمم 
المتحــدة وتعهــدت بالعمل على مكافحة الفســاد 
بجميع أشــكاله، وتطبق سياســة داخلية لمكافحة 

الفســاد منــذ عــام 2010. وقــد بدأت في تنظيم 
دورات تدريبيــة حــول االمتثــال الداخلي العتماد 

وتعييــن موظفــي االمتثــال الذين عقدوا، بدورهم، 
جلســات تدريبيــة داخلية لرفــع وعي الموظفين 

بشــأن تدابير مكافحة الفســاد.

كمــا دعــت "غلفتينــر" خبراء خارجييــن متخصصين 
بقضايــا االلتــزام لرفــع وعي اإلدارة العليا 

بممارســات مكافحة الفســاد. عالوة على ذلك، 
تقــوم الشــركة بتنظيم حمــالت توعية لمكافحة 

الفســاد في جميع منشــأتها.

وتشــارك "غلفتينــر" أيضــًا في مبادرة بيرل 
لتشــجيع تبني أعلى معايير المســاءلة والشــفافية 

والحوكمة بين الشــركات األخرى.

الهالل للمشــاريع التطويرية: 
"غلفتينــر" تعزز التزامها 

بالحوكمة

19
فعالية وورشة 

عمل 

458
شخص تم الوصول 
إليهم في منطقة 

الخليج

 143
امرأة تم الوصول إليهن

 234
طالب شاركوا في فعاليات 
حول الحوكمة المؤسسية 

ومكافحة الفساد

" تأسست مبادرة بيرل في 2010 لتعزيز الشفافية والمساءلة وتنفيذ 
الممارسات المحسنة للحوكمة المؤسسية بشكل عام في القطاع 
الخاص بمنطقة الخليج. شركة الهال للمشاريع هي عضو مؤسس 

ويشرفنا أن نحظى بدعمهم المستمر ومشاركتهم النشطة في برامج 
وأنشطة مبادرة بيرل، حيث تقدم مساهمات كبيرة في سبيل تنفيذ 

رسالتنا ورؤيتنا، وهي خير مثال يحتذى به على أداء القطاع الخاص لدوره 
في التشجيع على اعتماد أفضل ممارسات الحوكمة المؤسسية."

  ياســمين العمري
  المديــر التنفيــذي لمبــادرة بيرل

بناء شــراكات للحوكمة

االتفــاق العالمــي لألمم المتحدة
نواصــل منــذ يوليــو 2013 التزامنــا باالتفاق العالمي 

لألمم المتحدة الذي يعد مبادرة سياســة اســتراتيجية 
تهدف إلى تعزيز المشــاركة الطوعية من الشــركات 

الملتزمــة بمواءمــة عملياتها واســتراتيجياتها 
وسياســاتها وإجراءاتها مع عشــرة مبادئ تغطي 

المجــاالت األربعــة لحقوق اإلنســان، والعمالة، وبيئة 
العمــل، ومكافحــة الفســاد. وبصفتنــا أحد الموقعين 

علــى االتفــاق العالمــي لألمــم المتحدة، وبالتزامن مع 
إصدار هذا التقرير، ســوف نصدر التحديث الســنوي 
الخامــس حــول تقدمنــا في تنفيذ المبادئ العشــرة 

لهذه المبادرة. ويمثل المبدأ العاشــر بشــأن مكافحة 
الفســاد ركيــزة خاصــة ضمن إطــار الحوكمة الذي نتبناه 

 والــذي تنبثــق منه ممارســتنا اليومية
المكرســة لمكافحة الفساد. 
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المنتــدى االقتصادي العالمي 
تعد شــركة الهالل للمشــاريع شــريكًا للمنتدى 

االقتصــادي العالمــي وعضوًا في مجلَســْين من 
مجالــس المســتقبل التابعــة للمنتدى االقتصادي 
العالمــي والتــي تشــجع التفكير اإلبداعي لضمان 

مســتقبل مســتدام وشــامل وتقدم منصة جامعًة 
ألكثــر مــن 700 مــن رواد الفكــر في مجال األعمال 
والحكومــة واألكاديميــا والمجتمــع المدني، وذلك 

بهدف اســتلهام األفكار وتطوير االســتراتيجيات حول 
التحديــات العالميــة وتأثيــر وحوكمة التقنيات الناشــئة. 

ويشــغل الرئيس التنفيذي لشــركة الهالل للمشــاريع 
بــدر جعفــر منصــب عضو في "مجلس مســتقبل 

المنظومــة اإلنســانية"، والــذي يهدف إلى تحديد 
أدوار المنظمــات اإلنســانية والجهــات الفاعلة 

األخــرى، وبالتالــي إضافــة قيمة إلــى المجتمع وتعزيز 
المرونة الفردية. كما ويشــغل توشــار ســينغفي، مدير 
الهالل للمشــاريع الناشــئة، منصب عضو في مجلس 

مســتقبل النمو االقتصادي واإلشــراك المجتمعي.

كمــا تعتبــر الهــالل للمشــاريع إحدى أعضاء مبادرة 
المنتــدى االقتصــادي العالمي للشــراكة في مكافحة 

الفســاد التي تعمل مع المؤسســات الرائدة 
والمنظمــات الدوليــة والحكومــات منذ عام 2004 

لمكافحة الفســاد وتعزيز الشــفافية ومواجهة مخاطر 
األســواق الناشــئة. وقد انضم إلى المبادرة ما يقرب 
مــن 90 مؤسســة مــن مختلــف قطاعات األعمال في 

جميــع أنحــاء العالــم، وتعد من أقــوى الجهود التعاونية 
للمؤسســات الرائــدة فــي العالم فــي مجال مكافحة 

الفســاد وتعزيز الشفافية.

نحرص في شــركة الهالل للمشــاريع على ضمان شــراء 
الســلع والخدمــات التــي يتم إنتاجهــا وتوصيلها بطرق 

أخالقيــة ومســتدامة حصــرًا. ونتوقع من موردينا 
تنفيــذ المعاييــر التــي تتوافق مــع معاييرنا وااللتزام 
بأعلى معايير الصحة والســالمة واإلشــراف البيئي 

وتنفيذ أنشــطتهم بنزاهة وشــفافية مع االلتزام 
بالمعاييــر األخالقية. 

عــالوة علــى ذلــك، نركز على بناء سالســل التوريد 
المحليــة ودعــم الموردين المحليين والشــركات 

الصغيــرة والمتوســطة في مناطــق عملياتنا. 

فــي عــام 2015، أطلقنــا المبــادرات التالية لزيادة حجم 
مشــترياتنا من الشــركات الصغيرة والمتوســطة: 

•  عنــد كل عمليــة شــراء، نطلــب الحصــول على ثالثة  
عطاءات أو عروض أســعار على األقل، ونهدف إلى  
اســتالم عطاء أو عرض أســعار واحد على األقل من 

الشــركات الصغيرة والمتوسطة. 

•   نقســم العقــود الكبيــرة إلى عقــود أصغر لتمكين 
المورديــن المتخصصين من المشــاركة. 

•  نحرص على توفير شــروط دفع جيدة للشــركات 
الصغيرة والمتوســطة ومســاعدتها على الحصول 

علــى المنتجــات الماليــة بتكلفة منخفضة. 

•  نتيح الفرص للشــركات الصغيرة والمتوســطة 
لتوســيع نطــاق خدماتهــا المقدمة إلى جميع 
شــركاتنا والشــركات التي تعمل تحت مظلتنا. 

	             نشــارك  باســتمرار مع موردينا من الشــركات
الصغيــرة والمتوســطة للحصــول على مالحظاتهم            

بشــأن ممارسات الشــراء التي نتبعها. 

طــوال عــام 2018، واصلنا تنفيذ اســتراتيجيتنا 
المتمثلة في زيادة مشــاركة الشــركات الصغيرة 
والمتوســطة فــي مناقصتنــا. ونفخر بالقول بأنه 

بفضل هذه االســتراتيجية، ارتفعت نســبة الشــركات 
الصغيرة والمتوســطة التي نتعامل معها بشــكل 

مطــرد منذ العام 2014. 

مبــادئ األمم المتحــدة لتمكين المرأة 
حرصًا من الهالل للمشــاريع على إرســاء مبادئ 

المســاواة بين الجنســين في مكان العمل والســوق 
والمجتمــع، وّقعــت الشــركة على مبــادئ تمكين المرأة 
التابعــة لألمــم المتحــدة. وانضمــت بذلك إلى أكثر من 

1000 مؤسســة عالمية للســعي من أجل تنفيذ ســبعة 
مبــادئ لتمكين المرأة. 

 ونحن نناصر بقوة المســاواة بين الجنســين في
أعمالنــا وفــي أعمال شــركائنا أيضــًا. وتعهدنا بإتاحة 

فرص متكافئة للرجال والنســاء للعمل لدى الشــركة 
وشــغل المناصــب القياديــة، وكذلك مــن حيث التعامل 

مــع العمــالء والموردين. ونصبو بشــكل خاص إلى 
تمكين الموظفات وتشــجيعهن على شــغل أدوار 

قيادية فــي عملياتنا. 

ويتجلى دعمنا للمرأة في مؤسســتنا في سياســاتنا 
العادلــة للتوظيــف، والتــي تضمــن توفير إجازات أمومة 
طويلــة وســاعات عمــل مرنــة لألمهات الجديدات. كما 

نهــدف إلى إشــراك الموظفــات وتمكينهن وتطوير 
مهاراتهــن مــن خــالل برامــج التدريب وتطوير القدرات. 

تــرأس الرئيــس التنفيذي لشــركة الهال للمشــاريع، بــدر جعفر، لجنة 
نقاش بعنوان "مســتقبل العطاء التشــاركي: خلق أثر مســتدام واســع 
النطــاق" وذلــك ضمــن المنتدى االقتصــادي العالمي الذي عقد في 

دافوس في وقت ســابق من عام 2019. وقد شــارك في هذه 
اللجنــة رواد األعمــال البــارزون بيــل جيتس وروهيني ونانــدان نيليكاني، 

الذيــن ناقشــوا دور القطاعيــن العــام والخاص فــي دفع عجلة مجال 
العطاء التشــاركي من أجل خلق أثر ونتائج مســتدامة. 

وألقــى النقــاش الضــوء علــى الدور اإليجابي لمنصات العمل اإلنســاني 
الرقميــة والبنــى التحتيــة األخــرى للتواصل والتي تســاهم في تعزيز 
آثار قطاع العطاء، كما شــددت اللجنة على الحاجة إلى اســتطاع 

نمــاذج جديــدة لجمــع رؤوس األموال للتمكن من مطابقة مســتويات 
اهتمام المســتثمرين ومســتويات الطلب في الســوق.

التزامنا بممارســات الشــراء األخاقية

النســبة من حجم المشــتريات 

 شــركات غير صغيرة ومتوســطة الحجم       شــركات صغيرة ومتوســطة الحجم 

93
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29
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33

67
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43

57
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تتطــور أعمالنــا وتنمــو مــع كل اســتثمار أو بيع لألصول 
أو دخول أســواق جديدة، وكذلك ينمو رأســمالنا 

البشــري. وقد انخفضت أعداد كوادرنا البشــرية في 
العــام 2018 بســبب بعــض التحديات التي تواجه 

الصناعــة وعمليــات بيع بعض األصول.

ــا موظفون

رعاية مواردنا البشرية
يمثل رأس المال البشــري المتفاني العمود الفقري ألي مؤسســة ناجحة. وفي شــركة الهالل للمشــاريع، يتمتع كل موظف بفرصة المســاهمة بحيوية 

فيمــا تنجــزه الشــركة لتحقيــق  رؤيتهــا المتمثلــة فــي تطويــر قوتهــا وديناميكيتهــا كشــركة عالميــة متنوعــة. ونصبو إلى تمكين كوادرنــا وتطوير مهاراتهم 
وطاقاتهــم وتحفيزهــم لتحقيــق قيمــة للشــركة عبــر مختلــف الحــدود الثقافيــة والجغرافيــة. وتحقيقــًا لهذه الغاية، تعمل الشــركة على تعزيز تنوع 

الموظفيــن، وتدعــم تعلمهــم وتطويرهــم، وتســتثمر فــي صحة الموظف ورفاهه. 

تمكين المواهب 
فــي إطــار الجهود المتواصلة الســتقطاب المواهب 

وتوظيفهم واســتبقائهم، طورت شــركة الهالل 
للمشــاريع اســتراتيجية قوية للتوظيف ووضعت 

سياســات داخليــة وخططًا للتقــدم الوظيفي ومبادرات 
تهــدف إلــى تعزيــز ارتباط الموظفيــن بالعمل، وتقدم 

مزايــا ممتــازة للموظفيــن على جميع المســتويات. 

وتشــمل هــذه المزايــا التأمين الصحــي والتأمين على 
الحيــاة وضــد الحــوادث؛ وتقديم قروض بدون فوائد 
لتغطيــة تكاليــف الســكن، وبدالت لتذاكر اإلجازات. 

ونقــوم بمراجعــة سياســتنا للتعويضات والمزايا ســنويًا 
فــي ضــوء اســتراتيجية أعمالنــا والتزاماتنا القانونية 

وأفضل الممارســات المؤسسية. 

كما نحرص على إرســاء ثقافة مؤسســية وتهيئة بيئة 
عمــل مواتيــة لتحقيــق توازن صحي بيــن العمل والحياة. 

وتعزز سياســاتنا بشــأن إجازات األمومة واألبوة 
وســاعات العمــل المرنــة ريادتنــا في هذا المجال. 

وفــي العــام 2019، نصبــو إلــى تطوير المزيد من 
االســتراتيجيات الخاصــة بتعزيــز ارتباط الموظفين 
بالعمــل وضمــان رفاهيتهــم والتوازن بين العمل 

والحياة الشــخصية. 

3,001 تنمية كوادرنا البشــرية 
موظف في 2018، تتراوح أعمار نسبة ٪62 

منهم بين 50-30 سنة 

663
موظف جديد، تتراوح أعمار نسبة 46٪ منهم 

بين 50-30 سنة 

اســتراتيجيتنا للموارد البشــرية 

استقطاب 
المواهب 
واستبقائها

المزايا 
الجيدة 

التدريب 
والتطوير 

إدارة األداء 
السنوي

ضمان التنوع 
واالندماج

عدم 
التمييز 

التوظيف 
المحلي 

المساواة بين 
الجنسين 

االحتفــاء بوالء الموظفين 
تقــدر الهــالل للمشــاريع وتكافئ موظفيها ذوي 

األداء العالــي وأصحــاب الخدمــة الطويلة بمزايا 
خاصــة يتــم تحديدهــا خالل دورة تقييم األداء 

الســنوي بما يتناســب مع مدة خدمتهم. يتجســد 
نجاح ثقافنا وسياســاتنا المؤسســية في والء 

موظفينــا وطــول مــدة خدمتهم لدى الشــركة. يعمل 
21٪ من إجمالي مواردنا البشــرية لدى الشــركة منذ 

أكثر من 10 ســنة، و13٪ منذ أكثر من 20 ســنة.

عــدد موظفــي الخدمة الطويلة

2018      2017      2016 

2,735

2,0302,121

625

10-20 سنة  أقل من 10 ســنوات

765603
66

+20 سنة 

319277
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عــدد ســاعات التدريــب المقدمة إلــى الموظفين في 2018

   اإلدارة العليا
  اإلدارة الوسطى 

  الموظفون

122

194

262

توفيــر بيئــة عمل صحية 
إن صحــة الموظفيــن ورفاهيتهم محركان أساســيان 

لطاقاتهــم ولتحقيــق أقصــى إمكانياتهــم، بما يضمن 
تطويرهــم الفــردي ونمو الشــركة أيضًا. ولهذا 

الغــرض، قمنــا خــالل العام 2018 بتنظيم أنشــطة 
يــوم المجتمــع الســنوي في الهــواء الطلق ما بين 

أشــجار الغــاف فــي دبي في جو مــن الحيوية والتفاعل 
والمــرح. واجتمــع الموظفــون في أجواء يغمرها 

الحماس والنشــاط واســتمتعوا بمجموعة من 
النشــاطات الرائعــة التــي عززت فيمــا بينهم روح الفريق 

مثل المشــي على الحبال المشــدودة والتزلج على 
الرمــال، وتســلق الحبال، ونصب الخيم. 

وقد ســبق يوم المجتمع نشــاط للرســم الجماعي، 
حيث اشــتركت فرق ثنائية من الموظفين في رســم 

أجــزاء مــن لوحــة فنية، قبــل أن يتعاونوا مع باقي 
المجموعــة فــي تجميــع اللوحــة الفنية الواحدة. وحفز 
هــذا النشــاط المهــارات الفنية لــدى الموظفين وعزز 

روح التآخــي واأللفــة فيما بينهم. 

عــالوة علــى ذلــك، عقدنا فــي الفترة بين 14 أكتوبر 
و25 نوفمبــر أول شــهر رياضــي علــى اإلطالق في 
شــركة الهالل للمشــاريع، حيث أقيمت الفعاليات 

فــي مواقــع مختلفــة في جميع أرجاء اإلمارات. 
وتمكن الموظفون من المشــاركة في مســابقات 

ضمــن 12 لعبــة رياضيــة مــن بينها طاولة كرة 
القــدم "الفوســبول"، وتنس الطاولة، وألعاب 

الطاولة، ولعبة رمي الســهام، وتنس الريشــة، وكرة 
القــدم، ولعبــة رمــي الكرة، وكرة الســلة والبولينج، 
وذلــك بهــدف تعزيز لياقتهم البدنية، واســتعراض 

مهاراتهــم الرياضيــة، والتواصــل مع زمالئهم. وحصل 
الفائــزون فــي األلعاب الفرديــة والجماعية على 

جوائــز وميداليــات فضــاًل عــن مجموعة متنوعة من 
األدوات الرياضية. 

وعلــى مــدار العام، قامت الشــركة مجددًا برعاية 
موظفيهــا الذين يشــاركون فــي الفعاليات الرياضية 

فــي دولــة اإلمارات. ونؤمن بشــكل منتظم على 
الموظفين الذين يشــاركون، على ســبيل المثال، في 

ماراثــون دبي، وســباق االتحاد الــذي ينظمه بنك 
اإلمــارات دبي الوطني. 

تعزيز التعلم المســتمر 
تلتزم الهالل للمشــاريع بتطوير كوادرها البشــرية 

وتحــرص علــى موافاتهم بفــرص تطوير وظيفي 
تتناســب مــع تطلعاتهــم الفرديــة. وهذا ما يمثل 

الركيزة الرئيســية الســتراتيجيتنا الكتســاب المواهب 
واســتبقائها وهو عماد قدرتنا التنافســية. 

كمــا ننفــذ دورة إدارة األداء الســنوية لتقييم 
وتوجيــه التطــور الوظيفي والشــخصي للموظفين، 

بمــا يمكننــا مــن تصميــم التدريب الذي نقدمه 
لموظفينــا، وذلك باســتخدام نهج 70:20:10: 
بمعنــى 70٪ تعلــم في العمل، و20٪ دراســة 

ذاتيــة، و10٪ مبادرات للتعلم الرســمي. 

ونقّيــم احتياجــات موظفينــا في بداية دورة إدارة 
األداء الســنوية ونخطــط لمبادراتنــا للتعلــم والتطوير 

لهــذا العــام وفقــًا لذلك. ويتــم تقديم التدريب 
الداخلي والخارجي تحت إشــراف قســم التدريب 

بالتنســيق مع رؤســاء األقســام ومع الموظفين بناًء 

علــى الفــرص التعليميــة التي اســتفادوا منها من 
األنشــطة الخارجية للشــركة وتتنوع أنشــطة التدريب 

مــن التدريــب على المهارات الشــخصية والكفاءات 
الفنيــة إلــى دروس تعلــم اللغــة العربية، والتعلم 

اإللكترونــي والدورات المهنية.

عــدد ســاعات التدريب المقدمــة إلى الموظفين

الهــالل للمشــاريع االبتكارية: تنمية 
المواهب في "كافا أند تشــاي"

ارتفــع عــدد العامليــن لــدى "كافــا أند تشــاي" خــالل العام 2018 في ضوء افتتاح 
فــروع جديــدة. ويمثــل تدريــب الموظفين أهمية قصوى بالنســبة لكافا أند شــاي، 

حيــث تــم تكريــس 23,989 ســاعة تدريــب للموظفيــن في عام 2018. ويغطي 
جــزء مــن هــذا التدريــب مفاهيم اإلدارة، وتشــجع "كافا أند تشــاي" الموظفين 
علــى التفاعــل والمشــاركة فــي معالجة المشــكالت والقضايــا التي يواجهونها 

في ســياق العمل بناًء على ما اكتســبوه من تدريب. 

2017

أنثىذكر أنثىذكر
8,3482,250

2018

10,59813,391

أنثىذكر
395183
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تعزيــز التنوع واإلشــراك فــي بيئة العمل 
نحــن ملتزمــون بزيــادة نســبة تمثيل المرأة في مواردنا 

البشــرية. وبالفعل، شــهدنا خالل العام 2018 زيادة 
فــي أعــداد الموظفــات، حيث بلغت نســبة اإلناث ٪67 

مــن الموظفين الجدد. 

ويعــود الفضــل جزئيــًا في نجاحنا في اســتقطاب 
المواهب النســائية للعمل في مقرنا الرئيســي إلى 

التزامنــا بالتــوازن بيــن العمل والحياة الشــخصية. فعلى 
ســبيل المثال، تنص سياســتنا الخاصة باألمومة 

والرفــاه علــى منــح األمهــات الجديدات إجازة 66 يوم 

عمــل مدفوعــة األجــر )90 يومــًا تقويميًا( وتوفر لهن 
خيــار تمديــد فتــرة اإلجــازة بدون أجر أو العمل بدوام 
جزئي. لقد صممنا هذه السياســة بما يتماشــى مع 

التزامنــا بمبــادئ تمكيــن المرأة التابعــة لألمم المتحدة.

ال يقتصــر التنــوع فــي الهالل للمشــاريع على مجرد 
توظيف النســاء وترقيتهن، إذ يضم رأســمالنا البشــري 
موظفيــن مــن مختلــف الجنســيات. في 2018، بلغت 

نســبة الموظفين الجدد من منطقة الشــرق األوســط 
وشــمال إفريقيا 20٪، ومن آســيا 21٪، ومن أمريكا 

الشمالية ٪57. 

وفي الهالل للمشــاريع، ال نتســامح مع أي شــكل 
مــن أشــكال التمييــز في مــكان العمل أو في القرارات 
المتعلقــة بالتوظيــف أو فــي تعامالتنا التجارية، ســواء 
أكان ذلــك علــى أســاس العــرق أو العمــر أو الجنس أو 
الدين أو اإلعاقة أو اإلثنية أو األمومة أو أي ســبب 
آخــر. فــي عــام 2018، لــم نســجل أي حادث تمييز في 

مكان العمل. 

يعــد التنــوع واالندمــاج معيارين رئيســيين في جميع 
سياســاتنا وعملياتنا للموارد البشــرية، بدايًة من 
التوظيــف وحتــى التطويــر. ونركــز حاليًا على تعزيز 

التوظيــف المحلــي لزيادة نســبة الموظفيــن المعينين 
مــن منطقتنــا المحليــة. ويشــكل موظفونا المحليون 

البالــغ عددهــم 549 موظفــًا حتــى اآلن 18٪ من 
إجمالي مواردنا البشــرية. 

20172018

عدد العاملين حســب الجنســية 

 نحرص باســتمرار على توفير فرص متســاوية
للمرأة، بما في ذلك تشــجيعهن على شــغل 

 مناصــب قيادية. تعهدت شــركة الهالل
للمشــاريع باالســتثمار في التطوير الوظيفي 

للموظفــات مــن خالل تنظيــم الدورات التدريبية 
ووضع السياســات التي تمكن المرأة داخل الشــركة 

والشــركات الشريكة. 

وفــي عــام 2018، نفذنــا برنامجًا تدريبيــًا لموظفاتنا 
علــى مــدار يوميــن حول تمكيــن المرأة والقيادة في 
الجامعــة األمريكيــة فــي الشــارقة بالتعاون مع مركز 
جعفــر للتعليــم التنفيــذي. وحاز التدريب على إشــادة 

100٪80٪60٪40٪20٪0٪إيجابيــة هائلة من المشــاركات.

التدريب الشامل 
والمكان 

مهارات المدرب 

محتــوى البرنامج 
وهيكله 

معدل الرضا 

ردود الفعــل حــول برنامج تدريــب تمكين المرأة 

 ممتــاز       جيــد جــدًا 

" لقد استفدت كثيرًا من حضور ورشة عمل التمكين الذاتي للمرأة التي 
استمرت على مدار يومين وساعدتني على اإلجابة عن عدة أسئلة حول 
معنى الحياة، ودوري في المجتمع، والنجاح في مكان العمل. باإلضافة 

إلى ذلك، ساعدتني الفعالية في تحسين التواصل مع زميات العمل 
على مستوى أعمق." 

  شــيا الزاروس 
  منســق إداري، الهالل للمشــاريع 

انطاقًا من الجهود التي نبذلها لتعزيز تمكين المرأة في المنطقة، نصبو إللهام 
أصحاب العمل اآلخرين لخلق فرص حقيقية للنساء من خال المشاركة في 

الفعاليات التجارية الرائدة. ففي الفترة من 14 إلى 15 نوفمبر 2018، على سبيل 
المثال، ألقت غادة عبد القادر، نائب الرئيس الهال للمشاريع االستثمارية، الضوء 
على الدور المتزايد للمرأة في المؤسسات العائلية وذلك في حلقة نقاش ضمن 

فعاليات المنتدى االقتصادي العالمي لرائدات وسيدات األعمال.

 نســبة النســاء العامات في 
الرئيسي مقرنا  نســبة النســاء العامات في ٪25

الرئيسي  مقرنا  ٪27

" في الهال للمشاريع االبتكارية، نحرص على ابتكار أعمال جديدة 
وفعالة. ويشجعني العمل مع فريق من ثقافات متعددة على التفكير 

اإلبداعي، وعلى استلهام أفكار من وجهات نظر مختلفة، ومواصلة 
التعّلم كل يوم. وبينما أتعّلم من الثقافات المتنوعة لزمائي، أستفيد 
أيضًا من خلفياتهم وخبراتهم المتنوعة. وتعد هذه التفاعات اليومية 

خير شهادة على ثقافة االبتكار وريادة األعمال لدينا." 

  موســى أكانجبه 
  محلــل أول، الهــالل للمشــاريع االبتكارية
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2016

7
2017

3
2018

4

أمريــكا الجنوبية 

2018

5

أخرى 

  69 الـهــالل للـمشـاريـع - الــتـقـريـــر الــسـنـوي وأثـر االسـتــدامــة لـعـام 2019-2018



لقــد تعهدنــا برصــد 5٪ مــن التدفقات النقدية 
الســنوية المتوقعة لبرامج المواطنة المؤسســية. 
فــي عــام 2018، ارتفــع حجــم إنفاقنا على مبادرات 

المواطنة المؤسســية بنســبة 3٪ مقارنة بعام 2017 

واســتفاد منهــا 34,776 فرد مــن أفراد المجتمع، 
من بينهم 19,127 إمراه و2,914 شــاب وشــابة. 
وفي العام المقبل، ســينصب تركيزنا على إرســاء 

ثقافــة االبتــكار وريــادة األعمال لدفــع عجلة النمو 

االقتصــادي وخلــق فــرص العمل للشــباب في منطقة 
الشــرق األوســط وشمال أفريقيا.  

الشــراكات العالمية 
نتعــاون مــع مؤسســات أكاديمية وغير هادفة 

للربــح إماراتيــة ودوليــة لتنفيــذ برامجنا للمواطنة 
المؤسســية. وعند انتقاء شــركائنا، نتحقق من 

مصداقية الشــركاء المؤسســيين المحتملين، وكذلك 
خبراتهــم وإنجازاتهــم وكفاءتهم واســتخدامهم لتدابير 

تقييم األثر. وتضم قائمة شــركائنا مركز الشــارقة 
لريــادة األعمــال )شــراع(؛ والجامعة األمريكية في 

الشــارقة؛ وجمعيــة اإلمــارات للطبيعة بالتعاون مع 
الصنــدوق العالمــي للطبيعة؛ ومهرجان الشــارقة 

الســينمائي الدولي لألطفال والشــباب. 

ــة المؤسســية المواطن

تعد المواطنة المؤسسية ركنًا أساسيًا من 
ثقافة الهالل للمشاريع 

نصبــو دائمــًا إلــى إحــداث تأثيــر إيجابــي ملمــوس فــي المجتمعــات التــي نعمــل فيها. لهذا الغرض، ابتكرنا برامج المواطنة المؤسســية التي تســتهدف 
مجــاالت محــددة ضروريــة لتنميــة مجتمعاتنا المحلية.

ريادة األعمــال ومهارات التوظيف 
تمكين الشــباب ورواد األعمال من 
النمــو واالزدهــار من خالل تطوير 

مهاراتهــم الشــخصية وصقل المواهب 
في المؤسســات التعليمية.

الفنون والثقافة 
دعــم اإلبــداع واالبتــكار من خالل تعزيز 
التفاهــم الثقافــي عبــر الفن وصناعة 

جيــل جديد من صناع الســينما.

البيئة 
التصــدي لقضيــة تغيــر المناخ وتقليل 
البصمــة البيئيــة مع صون الموائل 

البحريــة والبرية.

الحوكمة 
تشــجيع ممارسات الحوكمة 

الرشــيدة في الشركات.

34,776
فرد تم الوصول إليهم من 

أفراد المجتمع 

19,127
إمرأة

2,914
شاب وشابة 

٪76

٪9
٪5

٪10

 ريــادة األعمــال ومهارات التوظيف   
 الفنــون والثقافة 

 البيئة 
 الحوكمة

أعلنــت دولــة اإلمــارات أن عام 2018 في دولة 
اإلمارات ســيحمل شــعار "عام زايد" لالحتفاء بالقائد 

المؤســس المغفور له الشــيخ زايد بن ســلطان آل 
ــب اللــه ثــراه. وفي هذا اإلطار، يمثل  نهيــان - طيَّ
تشــجيع العمــل التطوعي الــذي يخدم المجتمع 

أولويــة كبيــرة ضمــن الكثير مــن مبادراتنا التي 

أطلقناها احتفاًء بهذه المناســبة. ولكوننا شــركة 
إماراتية، اســتلهمنا هذه المبادرة وخالل الســنة قيد 
المراجعــة، أطلقنــا "البرنامج التطوعــي للموظفين". 

ويكمــن الهــدف مــن هذا البرنامج الجديد في الســعي 
لتحفيــز الموظفيــن وتمكينهــم مــن التطوع. ويمنح 

البرنامــج الموظفيــن بدوام كامــل يومين مدفوعي 
األجــر فــي الســنة للتطوع لــدى المنظمات غير 

الحكوميــة أو الدوليــة المصرحــة في دولة اإلمارات. 
وعــالوة علــى ذلــك، يضاف التطوع كمعيار رئيســي 

ضمــن عمليــة تقييم أداء الموظفين الســنوية. 
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كمــا قدمنــا الدعــم إلى شــراع في تنظيم الدورة 
الثانيــة مــن مهرجــان الشــارقة لريادة األعمال في 
2018. وعلــى مــدار يوميــن، جمع المهرجان رواد 
األعمال، والمؤسســات في جٍو يحفز، ويشــجع، 

ويثقــف الحضــور حــول جميــع النواحي التي يمكن أن 
تقدمهــا بيئــة ريــادة األعمــال. وباختصار، وّفر المهرجان 

منصــة للتحفيــز وتبــادل المعرفة واألفكار والخبرات، 
وتطوير شــبكات العمل. وقام ممثلو شــركة الهالل 

للمشــاريع بمشــاركة خبراتهم الفنية في القضايا 
الرئيســية المتعلقــة بتنظيــم المشــاريع في المنطقة 

مــن خــالل حلقات النقــاش التي أقيمت خالل 
المهرجــان. وشــارك فــي هــذا المهرجان أكثر من 3000 
شــخص، و150 متحدثًا و75 شــركة ناشــئة، ما يجعلها 

 الفعاليــة المتخصصــة فــي ريادة األعمال
األســرع نموًا في المنطقة.

تتمثــل مبــادرة شــراع التــي ندعمها بالكامل في 
تســريع نمو ريادة األعمال من خالل مؤازرة 

السياســات المواتية. وقد أثمرت جهود شــراع في 
هــذا الصــدد إلى قيام مدينة الشــارقة لإلعالم 

)شــمس( بتخفيض تكاليف تراخيص الشــركات الناشــئة 
بنســبة 80٪ في عام 2018.

تنميــة الجيــل الصاعــد من رواد األعمال
في 2018، عززت الهالل للمشــاريع شــراكتها 

االســتراتيجية مع مؤسســة شراع لمساعدة الغير 
على االســتفادة من مســار ريادة األعمال االجتماعية 

لدى مركز الشــارقة لريادة األعمال. وعلى مدار 
عامين، تمت دراســة جدوى 163 مشــروع وتطوير 

46 منتجًا. ومكنت هذه الشــراكة شــراع من التركيز  
في 2018 على مواصلة تنفيذ برامجها التي تشــمل 

مختبــر األفــكار "أيديــا الب" وجولــة التمويل ما قبل 
التأسيســي وجولة التمويل التأسيســي وجولة 

التمويــل األولــى. ومــن خالل البرنامج األخير تحديدًا، 
تســاعد شــراع الشــركات الناشئة التي يحتضنها 
البرنامج في تحســين اســتراتيجيات النمو وبناء 

وتوطيــد العالقــات واالتصال مع الهيئات الحكومية 
والشــركات الخاصة من أجل دخول الســوق.

حتى اآلن، تمكنت الشــركات الناشــئة المتخرجة من 
برنامج "الجولة أ" من إرســاء 174 عالقة وشــبكة 

عمل. وفي عام 2018 أيضًا، ســاعد برنامج مســرع 
األعمال، وهو أحد مبادرات شــراع األخرى التي 

تدعمها الهالل للمشــاريع، الشــركات الناشــئة 
في مراحلها األولى - مثل رايز، وتشــاري ســايكلز، 
ومشــروع مودة - على بناء اســتراتيجيات للتوســع 

والتســويق وتســريع عجلة نموها.

"رايــز" هــي منصة إلدارة الثروات تســاعد المهاجرين 
علــى إدارة شــؤونهم الماليــة وتعلــم المهارات وبناء 
المســتقبل. وقــد تمكــن أكثــر من 5,000 مهاجر من 

فتح حســاب بنكي بمســاعدة رايز. 

ويهــدف مشــروع مودة إلــى تطوير الروح القيادية 
بيــن صفــوف الشــباب والجيل الصاعد من خالل 

برامــج المشــاركة المجتمعيــة وتنمية المهارات. 
وفي 2018، شــارك 2,764 شــاب في برامج 

وفعاليــات مــودة. عالوة على ذلك، ســاهمت 
تلك المبادرات في تحســين حياة 5,959 شــخص 
مــن الفئــات المحرومــة وأصحاب الهمم واأليتام 

واألطفــال الالجئيــن وكبار الســن والمرضى وعمال 
المستشــفيات وغيرهم.

ويتمحور مشــروع "تشــاري ســايكلز" حول إعادة تدوير 
الدراجــات الهوائيــة القديمــة وتحويلها إلى دراجات 

هوائيــة جديــدة صالحــة للعمــل، ثــم َبْيعها عبر اإلنترنت 
بجميــع أنحــاء العالــم. وتســاهم كل دراجة هوائية ُتباع 

بتغطيــة مصاريــف توفير دراجــات هوائية لألطفال 
فــي مخيمــات الالجئيــن. وقــد تم حتى اآلن إعادة 

تدويــر أكثــر مــن ألفي دراجة هوائية. 

إرســاء ريادة األعمــال وتعزيز فرص التوظيف

" بفضل عملهم معنا عن كثب ومساندتهم لنا في تطوير 
استراتيجيتنا، ساعدنا برنامج شراع على استلهام رؤى وأفكار 

قّيمة في سوقنا، ما أدى إلى تنويع عروضنا وحسن االستجابة 
للطلب في السوق. فا شك أن شراع كانت تجربة ممتازة 

لمشروع تشاري سايكلز."

  رانيــا كنعان 
  الشــريك المؤســس، تشــاري سايكلز

توجيــه طاب الجامعة األمريكية بالشــارقة 
تعد شــركة الهالل للمشــاريع من الداعمين الرئيســيين 

للجامعــة األمريكيــة بالشــارقة. وفي عام 2018، 
ســررنا بالمشــاركة في منتدى التوظيف الذي نظمته 
الجامعــة والــذي أتــاح للمديرين التنفيذيين من شــركة 
الهالل للمشــاريع والشــركات األخرى فرصة التواصل 

مــع طــالب وخريجي الجامعة األمريكية ومشــاركة 
توقعاتهــم لســوق العمــل. كما وّفــر المنتدى منصة 

للشــركات لتوظيــف الطــالب والخريجين بدوام كامل 
أو تحــت التدريب.

وشــهد المنتدى مشــاركة 65 شــركة توظيف وحضره 
أكثــر مــن 1300 طالــب وخريج. واســتفاد 641 طالب 

وخريــج آخــر مــن مختلف مجموعــات التطوير الوظيفي 
التــي نظمتهــا الجامعة األمريكية بالشــارقة خالل 

العــام قيــد المراجعــة والتي شــاركنا فيها أيضًا. 
باإلضافــة إلــى ذلك، شــاركنا فــي فعاليات التحضير 
للبحــث عــن عمــل على مدار يوميــن والتي نظمتها 

الجامعــة األمريكيــة بالشــارقة فــي عام 2018 لتطوير 
مهــارات الطــالب فــي كتابة الســير الذاتية واجتياز 

مقابــالت العمل بنجاح.

مشــاركة أفكار ورؤى العمل مع الطاب ورواد 
العمل الطاب 

نرعــى مبــادرة رواد األعمــال الشــباب التابعة للجامعة 
األمريكيــة منــذ عــام 2015. وتهدف هذه المبادرة 

إلى تعزيز االبتكارات الرائدة والمســتدامة والشــركات 
الناشــئة وتشــهد تنظيم حلقات النقاش وورش 
العمــل والــدورات التدريبيــة. وفي 2018، قدم 

المديرون التنفيذيون من شــركة الهالل للمشــاريع 
- بالتعاون مع شــركائنا مثل شــراع، ومبادرة بيرل، 

وجمعيــة اإلمــارات للطبيعــة – النصائح والتشــجيع إلى 
262 مــن رواد الطــالب الطامحيــن كجــزء من مبادرة 

رواد األعمال الشــباب.

وعملنــا أيضــًا على مســاعدة الطالب من خارج 
منطقة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا على فهم 

واســتيعاب بيئــة العمل التجــاري في المنطقة. 
واســتضافت الهالل للمشــاريع 30 طالب ماجســتير 

فــي إدارة األعمــال مــن كليــة كولومبيا لألعمال في 
نيويورك في مقرها الرئيســي في الشــارقة في 

مارس 2018.

وشــهد عــام 2018 أيضــًا تجديــد عالقتنا ببرنامج 
شــركاء النهضــة فــي إطار شــراكتها مــع مجلة هارفارد 

بزنــس ريفيــو العربيــة. ويهــدف البرنامج إلى ضمان 
إتاحــة محتــوى مــن الطراز العالمــي يتناول قضايا 

اإلدارة ويعالــج الثغــرات المعلومــات اإلدارية لرواد 
األعمــال فــي العالــم العربي الذيــن يتعذر عليهم 

دفع رســوم االشــتراك أماًل في تعزيز مســاهمتهم 
فــي إنعــاش االقتصــاد اإلقليمــي. ويتم انتقاؤهم 

على أســاس ســيرتهم الذاتية وتدفع الشــركة رســوم 
االشــتراك نيابة عنهم وهذا يشــمل االشــتراكات 

عبــر اإلنترنــت والهاتــف الذكــي. في عام 2018، أتاح 
البرنامــج محتــوى المجلــة إلــى 862 رائد عمل من 

تســع دول، 17٪ منهم من اإلناث.

2,622
طالب وخريج تم إشراكهم 

292
طالب استفادوا من رؤى 

وأفكار عمل مستنيرة 

 862
رائد عمل من تسع دول 

تلقوا الدعم 

 ٪80
نسبة تخفيض تكاليف 

الترخيص للشركات الناشئة 
المسجلة في الشارقة

أطلقــت شــركة "غلفتينــر" الواليــات المتحــدة التابعــة لشــركة "غلفتينــر" برنامجهــا للمنــح الدراســية في 2018 والذي يمنح أربعة طــالب متخصصين في 
الدراســات اللوجســتية مبلــغ 2500 دوالر لــكل منهــم. كمــا دعــم برنامــج المنحــة الدراســية أيضًا مدرســة بانكروفت االبتدائية فــي ويلمنجتون بوالية ديالوير، 
حيــث توفــر الشــركة الــزي الرســمي والكتــب واللــوازم المكتبيــة، بمــا فــي ذلــك أقالم الرصاص وأقالم التلويــن والمواد التعليمية ووســائل االختبار وغير ذلك. 

كما تســاهم الشــركة في إصالح البنية التحتية للمدرســة.

الهــالل للمشــاريع التطويريــة: "غلفتينــر" تدعم شــركة مبادرات التعليــم في الواليات المتحدة
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واصلت شــركة الهالل للمشــاريع رعاية مهرجان 
الشــارقة الســينمائي الدولي لألطفال والشــباب 
 للعــام الخامــس على التوالــي. يعرض المهرجان 

أفالمــًا عالميــة ومحتــوى إعالميًا جديدًا لألطفال 
والشــباب في منطقة الشــرق األوســط وشمال 

أفريقيــا للمســاعدة في تطويــر مهاراتهم اإلبداعية 
 وتعزيــز اهتمامهــم بفنــون اإلعالم، بهدف إثراء 

 التنوع الثقافي والســالم وإرســاء مفهوم
التســامح لدى الشباب. 

ومنــذ بــدء فعاليات المهرجان عام 2013، شــهد 
المهرجان مشــاركة 136,000 طفل وشــاب. 

وشــهدت دورة العــام 2018 مــن المهرجان بمفردها 
حضور 26,000 شــاب شــاهدوا 138 فيلمًا وشــاركوا 

فــي حلقــات نقاش وورش عمــل تفاعلية وحظوا 

بفرصة مقابلة المشــاهير، فضاًل عن مشــاركتهم 
في مجموعة متنوعة من المســابقات واألنشــطة 

اإلبداعيــة األخــرى. باإلضافــة إلى ذلك، عرضت 
أفــالم إبداعيــة وملهمــة علــى تالميذ من أكثر من 

9,000 مدرســة ضمــن فعاليــات مهرجان 2018. كما 
اســتضفنا أيضًا بالتعاون مع المهرجان ورشــة عمل 

 حــول أساســيات التصوير الفوتوغرافي
ألبنــاء موظفينا. 

وللســنة الثالثــة علــى التوالــي، قمنا برعاية الدورة 
الثالثة والعشــرين من مهرجان "أرابيان ســايتس" في 
واشــنطن الذي أقيم على مدار أســبوعين متتاليين 

فــي أكتوبــر 2018 وشــهد عــرض مجموعة من أفضل 
األفــالم العربيــة التــي تضمنت موضوعات ونماذج 

اجتماعيــة وسياســية ودينيــة واقتصاديــة وعائلية من 

منظــور عربــي وســلطت الضوء علــى الثقافة والتنوع 
العربــي. وســاهمت هذه األفــالم التي عرضت لمحات 

عــن واقــع وشــواغل المجتمــع العربي في تبديد 
 الصــور النمطية الســلبية المرتبطة

بالعالــم العربي. 

واســتضاف مهرجان "أرابيان ســايتس" لعام 2018 
أكثــر مــن 2000 شــخص وعــرض برنامجين مجانيين 

تحــت عنــوان El Gusto وأصــوات، حيــث ُعرضت أفالمًا 
قصيــرة حــول المــرأة العربيــة. وتضمن برنامج "أصوات" 

عــرض ســبعة أفــالم قصيرة جديدة أبرزت تزايد 
مشــاركة المرأة العربية في صناعة الســينما. وقد 
القــت جميــع األفالم والفعاليــات الخاصة ترحيب 

وردود فعــل إيجابيــة من الجمهور.

رعايــة الثقافة والفنون 

تشجيع االبتكار 
وّقعت شــركة الهالل للمشــاريع مذكرة تفاهم مع 

جمعيــة اإلمــارات لألمــراض الجينيــة في أكتوبر 2018 
لتعزيــز التعــاون فــي مضمــار البحث واالبتكار في 

مجــال األمــراض الوراثيــة والجنية. وبموجب مذكرة 
التفاهــم، قمنــا فــي 2018 برعاية فئــة الجوائز الدولية 

واإلقليميــة والوطنيــة للمؤسســة البحثية األكثر 
ابتــكارًا فــي مجــال االضطرابات الجينيــة ضمن المؤتمر 

الدولــي لالضطرابــات الجينيــة الــذي عقد تحت رعاية 
معالــي الشــيخ نهيــان بــن مبارك آل نهيان، عضو 

مجلــس الــوزراء، وزيــر التســامح، رئيس جمعية اإلمارات 
لألمــراض الجينيــة. وقــد مكننــا ذلك من تكريم 

المؤسســات التــي ابتكــرت واختبرت نماذج جديدة 
للرعايــة الصحيــة وأفضل الممارســات لرعاية ورفاه 

المرضــى والمجتمع.

وخالل السنة قيد المراجعة أيضًا، استضفنا سعادة 
الدكتورة مريم فاطمة مطر، مؤسس ورئيس مجلس 

إدارة جمعية اإلمارات لألمراض الجينية، التي ألقت 
كلمة عن أسلوب الحياة وعلم الوراثة الالجيني 

المعروف باسم "epigenetics" لموظفينا. ومستقباًل، 
سوف نواصل التعاون والشراكة مع الجمعية لرفع 

الوعي حول األمراض الجينية من خالل استضافة 
الفعاليات المجتمعية والمتخصصة المماثلة. 

28,000
مشارك في مهرجانات 

األفام

 18,980
سيدة شاركن في 
مهرجانات األفام 

 9,000
مدرسة شاهدت أفام 

ملهمة 
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اإلشــراف البيئــي 

االستدامة البيئية عنصر محوري في 
الثقافة المؤسسية لشركة الهالل للمشاريع

نظهــر التزامنــا باإلشــراف البيئــي من خالل إطالق 
مبــادرات لقيــاس بصمتنــا البيئية وتخفيف أثــر عملياتنا 

علــى البيئــة. وتعتمــد مبادراتنا على االســتفادة من 
أحــدث التكنولوجيــات واالبتــكار واعتماد أفضل 

الممارســات من حيث الكفاءة في اســتخدام الطاقة 
وإعــادة التدويــر، بمــا في ذلك إعــادة تدوير النفايات 

وميــاه الصــرف والتقليل مــن النفايات الخطرة 
والتخلــص منها.

وفــي إطــار الحــرص علــى تقليل أثر عملياتنــا على البيئة 
وضمــان ســالمة المجتمعــات التي نعمــل فيها، نلتزم 

التزامــًا تامــًا باللوائــح البيئية للبلــدان التي تنتمي 

إليهــا هــذه المجتمعــات. ونراقــب أيضًا أداءنا بانتظام 
 الغتنام الفرص المتاحة لتحســين اإلشــراف

البيئــي لدينا.

تقليــل اســتهاك المياه والطاقة 
ندأب في مقرنا الرئيســي بالشــارقة بشــكل دائم على 
بذل أقصى جهد ممكن لترشــيد اســتخدامنا للطاقة 
والميــاه وتقليــل االنبعاثــات الكربونيــة. نتيجة لذلك، 

انخفض اســتهالكنا للطاقة لكل موظف بشــكل 
مطــرد. وقــد اســتمر هــذا التوجه في 2018، مع 

انخفاض اســتهالك الطاقة لكل موظف بنســبة ٪11 
مقارنــة بالعــام الســابق. ونعــزو هذا النجاح إلى زيادة 

الوعــي بيــن الموظفيــن بأهمية الكفاءة في اســتخدام 
الطاقــة واعتمادهــم العادات الهادفــة لصون البيئة، 

مثــل إطفــاء مصابيح اإلضاءة ومعــدات تكنولوجيا 
المعلومــات عنــد االنتهاء من اســتخدامها.

كمــا شــهدنا فــي 2018 توجهــًا إيجابيًا آخر وهو 
انخفاض اســتخدام الموظفين للمياه. وللســنة 

الرابعــة علــى التوالــي، شــهدنا انخفاضًا كبيرًا في 
اســتهالك المياه لكل موظف.

اســتهاك الطاقة والمياه في الهال للمشــاريع

اســتهاك الميــاه )لتر( لكل موظفاســتهاك الطاقة )كيلوواط ســاعة( لكل موظف 
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3,806
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201620172018
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طــورت "غلفتينــر" سياســة تؤكــد التزامهــا بحمايــة البيئة مع التركيز 
علــى منــع التلــوث، وإدارة النفايــات، والحفاظ على الطاقة 

والمياه. وتهدف الشــركة إلى خفض حجم اإلنفاق الشــهري على 
الكهربــاء إلــى أقــل مــن 50,000 درهم في جميع منشــآتها في 

دولــة اإلمــارات بحلول نهاية 2019.

 2,350,000
لتر من الماء مسحوب من 

اإلمدادات البلدية أو مرافق قطاع 
المياه العامة أو الخاصة األخرى 

انخفاض

٪41
في نسبة الطاقة المستهلكة 
من مصادر غير متجددة في 

سنة واحدة

الهالل للمشــاريع التطويرية: إدارة 
البصمــة البيئيــة في "غلفتينر" 

ازدادت كميــة النفايــات فــي دولة اإلمارات في 
العقــود األخيــرة، وينتهي المطــاف بمعظمها 

فــي مدافــن النفايــات أو المكبــات البلدية. لذلك، 
تســتهدف حكومــة دولــة اإلمارات ضمن رؤية 
اإلمــارات 2021 إعــادة تدويــر كميات النفايات 

المتزايــدة وإعــادة اســتخدامها ومعالجتها. وفي 
هذا اإلطار، تهتم شــركة الهالل للمشــاريع بدعوة 
الحكومــة مــن خــالل تقليل الهدر وإعادة اســتخدام 

وتدويــر النفايــات التــي يتم توليدها ســواء في 
مقرها الرئيســي وعبــر عملياتها. 

وتتعــاون مجموعــة الهــالل مع شــركة بيئة الرائدة 
فــي مجــال إدارة البيئــة، إلعادة تدويــر النفايات غير 
الخطــرة الناتجــة عــن عمليات شــركتيها الفرعيتين. 

وتتعــاون المجموعة أيضًا مع مؤسســة 
EnviroServe إلعــادة تدويــر المعدات اإللكترونية 

بطريقــة تضمــن عدم اإلضرار بصحة اإلنســان أو 
البيئــة. كمــا تشــهد حاليــًا االنتقال من المنصات 

الورقيــة إلــى المنصــات اإللكترونية وفي الوقت 
نفســه تعيد تدوير الورق الذي تســتخدمه. 

الحد مــن الهدر والنفايات 

اســتحدثت "غلفتينــر" بروتوكــواًل صارمــًا لمراقبــة النفايــات فــي 2017 من أجل إعــداد بيانات دقيقة حول 
النفايــات التــي تخلفهــا عمليــات الشــركة. وبفضــل هــذا البروتوكول، أدركــت "غلفتينر" عام 2017 أنها 

كانــت تنتــج نفايــات أكثــر ممــا كانــت تعتقــد. وقــد أدت البيانات المعدة باســتخدام بروتوكول المراقبة إلى 
تنفيــذ الشــركة لمبــادرات إلعــادة تدويــر النفايــات والتخلــص منها. واتخــذت "غلفتينر" خطوات في 2018 

إلعــادة تدويــر جميــع النفايــات الخطــرة الناتجــة فــي منشــآتها. وهي تخطط اآلن لوضع سياســة لضمان عدم 
اســتخدام المواد البالســتيكية والبوليســترين في جميع أنحاء الشــركة. 

الهــالل للمشــاريع التطويريــة: التركيز على إدارة النفايات

النفايــات الخطــرة المعاد تدويرهــا )بالكيلوجرام( النفايــات الخطرة الناتجــة )بالكيلوجرام(

النفايــات غيــر الخطرة الناتجــة )بالكيلوجرام(

155,328

201620172018

403,400

107,567

457,600

201620172018

32,000,000

22,705,900

أيضــًا فــي عام 2018، اســتحدثت "غلفتينر" 
سياســة "صفر أوراق" بهدف تقليل اســتهالكها 

الســنوي من الورق إلى الصفر، ما أدى إلى 
اعتمــاد الشــركة لنظــام إدارة الطباعة بهدف 

تحليل اتجاهات اســتهالك الورق داخل الشــركة 
وتحســين توزيــع الورق علــى الموظفين. ونتيجة 
لذلــك، قلصــت "غلفتينر" من اســتهالكها للورق 

بنســبة 55٪ في عام 2018.

اســتهاك الورق فــي غلفتينر )بالرزم(

9,529

20162017

4,002

2018

1,800

77,054

201620172018

127,160
106,970

 النفايــات غيــر الخطــرة المعاد تدويرها 
والمحولــة إلى ســماد )بالكيلوجرام(

201620172018

 31,999,000 

 22,557,600 

 9,550 1,360  148,300 

 النفايــات غيــر الخطــرة المعاد تدويرها 
 النفايــات غيــر الخطرة المحولة إلى ســماد

440 كيلوجرام
من النفايات غير الخطرة ُأعيد 
تدويرها في مجموعة الهال

998 كيلوجرام 
من النفايات اإللكترونية ُأعيد 
تدويرها في مجموعة الهال

203 شجرة 
شجرة تم الحفاظ عليها بفضل 

مبادرات إعادة تدوير الورق لدى 
مجموعة الهال
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تعمل الهالل للمشــاريع بالشــراكة مع جمعية 
اإلمــارات للطبيعــة بالتعــاون مع الصندوق 

العالمــي للطبيعــة لبنــاء مجتمع يتناغم بشــكل تام 
مــع الطبيعة. وتشــمل مجــاالت التعاون الطاقة 

المتجــددة، وتغيــر المناخ، والتنــوع البيولوجي البري 
والبحــري، والتعليــم. وبدعمنــا، أجــرت الجمعية العديد 

من الدراســات االســتقصائية المهمة. فعلى ســبيل 
المثــال، أدى مســح الخفافيــش في دولة اإلمارات 
إلى اكتشــاف ثالثة أنواع من الخفافيش، وســاهم 

مشــروع الســالحف الخضراء في الخليج في تعقب 
وحمايــة الســالحف الخضــراء وإحصاء عددها في 

المنطقة، وســاهمت اســتطالعات التنوع البيولوجي 
المســتمرة فــي تركيــب كاميــرات مراقبة في جبال 
هاجــر لتعقــب الثدييــات فــي المنطقة، كما قامت 

الجمعيــة أيضــًا بتركيــب كاميــرات مراقبــة عن بعد تحت 
المــاء حــول جزيــرة صير بونعير لتتبع أســماك القرش 

والراي واألســماك األخرى. وتشــمل اإلنجازات 
الرئيســية األخرى للجمعية:

•  دعم تطوير إطار سياســة لرفع مســتوى الطاقة 
المتجــددة في دولة اإلمارات 

•  تنظيم "ســاعة األرض" في دولة اإلمارات، 
بمشــاركة أكثر من 500 مؤسســة وصرح رئيســي 

فــي جميــع اإلمــارات فــي 2018، بما في ذلك برج 
العرب وقصر اإلمارات ومســجد الشــيخ زايد الكبير.

 •  في فبراير 2019، تعاونت الهالل للمشاريع مع 
الجمعية لتنظيم رحلة ميدانية سنوية لموظفيها. 

ضمت الرحلة الموظفين الذين تطوعوا للمساهمة 
في صون البيئة عن طريق تنظيف الشواطئ. 

الشــراكة مــع جمعيــة اإلمــارات للطبيعــة بالتعاون مع الصندوق العالمــي للطبيعة

وفــي 2018 أيضــًا، نظمنــا فعاليتنــا الســنوية الثالثــة لالســتدامة حــول التصــدي لتغيــر المنــاخ مــن خالل النقل المســتدام. وحضر النقاش، الذي ترأســته نور مزهر، مديرة مشــروع 
المنــاخ والطاقــة فــي جمعيــة اإلمــارات للطبيعــة، 25 مــن أعضــاء فريــق العمــل. ونهــدف مــن خالل هــذا النقاش إلى تثقيف الجمهــور حول التأثير المحتمــل لتغير المناخ 

ومســاهمة قطــاع النقــل وتحفيــز الجمهــور علــى تقليــل البصمة الكربونيــة المتعلقة بالنقل. 

" في جمعية اإلمارات للطبيعة، نتعاون مع شركائنا من أجل ازدهار 
اقتصادنا ومجتمعنا وبيئتنا. ونثمن الدعم المستمر الذي تقدمه شركة 

الهال للمشاريع لرفع مستوى الوعي بالتهديدات البيئية وتوسيع 
نطاق المبادرات لحماية النظم البيئية والحيوية الهشة لدينا. لقد 

سررنا هذا العام بتطوع موظفي الهال للمشاريع في نشاط تنظيف 
الشواطئ للحفاظ على سواحلنا والموائل البحرية. ونتطلع إلى مشاركة 

الهال للمشاريع في المزيد من أنشطتنا ومبادراتنا".

  ليلــي مصطفــى عبــد اللطيف 
  المديــر العــام، جمعيــة اإلمــارات للطبيعة 

إيمانًا بأن االســتدامة مســؤولية مشــتركة، أشــركت "كافا أند تشــاي" التي تحتضنها الهالل 
للمشــاريع االبتكاريــة، رواد كشــكها فــي مقــر مجموعــة الهــالل في برنامــج الوالء البيئي الذي 

أطلقتــه مطلــع 2019. ويكافــئ البرنامــج العمــالء الذيــن يســتخدمون بانتظام أكواب يعاد 
اســتخدامها ويقللون من اســتهالك األكواب المعدة لالســتخدام مرة واحدة. وقد ســاعد 

البرنامــج فــي توفيــر 510 مــن األكــواب ذات االســتخدام الواحــد ومنع 56 كيلوجرام من 
انبعاثــات الكربــون حتى اآلن.

الهالل للمشــاريع االبتكارية: بطاقات الوالء البيئي من "كافا أند تشــاي"
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استشــراف المســتقبل 

إعداد تقرير االستدامة للفترة 2020-2019 
تحديــث طريقة التقييم 

فــي أواخــر عــام 2017، أعدنا هيكلــة أعمالنا ضمن أربع 
منصات أساســية وهي: الهالل للمشــاريع التطويرية، 

والهالل للمشــاريع االســتثمارية، والهالل للمشــاريع 
الناشــئة، والهالل للمشــاريع االبتكارية. وتكمل 

منصاتنــا بعضهــا بعضــًا وتعزز ريــادة أعمالنا وتجعلنا 
فــي طليعــة المؤسســات الرائــدة من حيث التطورات 

االبتكارية والمســتدامة التي تعكس اســتراتيجيتنا 
التوســعية ونطاق أنشــطتنا. وبعد عامها األول 

وتحديدًا في 2018، ســاهمت هذه الشــركات التي 
تعمــل تحــت مظلتنــا فــي تحديث طريقــة تقييم التقدم 

الذي نحققه في أهداف اســتراتيجيتنا لالســتدامة.

لقــد أعدنــا تقييــم هــذه الموضوعات في مطلع 
2019، علــى ضــوء منصاتنــا األربعة التي تم إرســائها 

فــي 2018، مــا مكننــا ألول مــرة من إجراء تقييم 
للنواحــي الماديــة مــن أجل تحديــد القضايا الجوهرية 

الخاصــة بــكل مــن المنصــات التي تعمــل تحت مظلتنا 
والشــركة ككل. ويمّكننا هذا النهج المحّســن من 

تســجيل أثرنا بشــكل أكثر إشراكًا. 

وبالنســبة لعام 2019 فصاعدًا، ســوف تعد 
الهــالل للمشــاريع تقريــرًا عــن التقدم المحرز في 

أدائها في مجال االســتدامة وفقًا لسلســلة من 
القضايــا الجوهريــة لمجموعــة كاملة من أنشــطتها 

التشــغيلية واالســتثمارية عبر العديد من القطاعات 
والمناطــق الجغرافيــة المتنوعــة. وعالوة على 

ذلك، من خالل تطوير منصاتنا وتوســيع أنشــطتها 
على المســتوى العالمي، ســنقوم بتحديث تقاريرنا 

لالســتدامة بطريقــة تعكــس اآلثــار االقتصادية والبيئية 
 واالجتماعيــة لكل منصة ومنشــآت

 األعمــال واالســتثمارات وأصحاب المصلحة
والوجود الجغرافي. 

مــع وضــع ذلك في االعتبــار، قمنا بمراجعة 
اســتراتيجية التقييم لجهودنا لالســتدامة لضمان 

أفضل مســار نمو اللتزاماتنا باالســتدامة. 

تحديــد وترتيــب أولويــات القضايــا الجوهريــة لمنصاتنا في عام 2019 

تماشــيًا مع اســتراتيجيتنا المعدلة حديثًا من 
أجــل تقييــم نجــاح الجهود التــي نبذلها في مجال 

االســتدامة، أجرينــا تقييمــات جوهرية لعام 2019 
لــكل مــن المنصــات التي تعمــل تحت مظلتنا 
وللشــركة ككل. يعــزز هــذا النهــج دقة تقارير 
االســتدامة، بالنظــر إلى أوجــه التمييز والتآزر 

المحــددة بيــن منصاتنا األربعة.

ووفقــًا لمعاييــر إعداد تقارير االســتدامة 2018 
وأهــداف التنميــة المســتدامة لألمم المتحدة، 

حددنــا جميــع القضايا الجوهريــة ضمن المنصات 
العاملة تحت مظلتنا وشــركة الهالل للمشــاريع 
ككل، بمــا فــي ذلــك تحديــد بيانات مثل أصحاب 

المصلحــة وغيــر ذلــك مــن التفاصيل الخاصة بكل 
منصة والشــركة. ويتضمن نهجنا أيضا مؤشــرات 

األداء المطلوبــة وفقــًا لمعاييــر إعداد تقرير 
االستدامة.

يوضــح الرســم البياني التالــي العملية التي 
اســتخدمناها لتقييــم أهميــة القضايا المحددة 

بالنســبة لجميع منصاتنا والشــركة عمومًا.

اســتعراض القضايا 
الجوهريــة التي أوردتها 
الهالل للمشــاريع في 

الســنوات السابقة

تحديــد القضايا الجوهرية 
لكل منصة بالتشــاور مع 

قادة المنصة

تحديــد القضايا الجوهرية 
الشــاملة بالنسبة لشركة 

الهالل للمشــاريع

تحديد أصحاب 
المصلحــة لكل منصة 

وللشركة ككل

مقارنــة القضايا المادية 
لكل منصة مع الشــركات 

النظيرة

التمــاس الرؤى ووجهات 
النظــر مــن أصحاب المصلحة 

حــول القضايــا ذات الصلة 
بشــركة الهالل للمشاريع 

ومنصاتها

تحديد مســاهمة شركة 
الهالل للمشــاريع وكل 

منصــة فــي أهداف التنمية 
المســتدامة التابعة لألمم 

المتحدة

مواصلــة رحلتنــا إلعداد التقارير 
هذا هو التقرير الموحد األول الذي يجمع بين التقرير الســنوي وتقرير االســتدامة. ويســلط هذا التقرير الضوء على أعمالنا وأنشــطة االســتدامة في عام 2018 ويمثل 

نموذجــًا لتقاريرنــا المســتقبلية حــول أنشــطتنا لعــام 2019 ومــا بعــده. ومــع ذلــك، ســوف تختلــف تقاريرنــا لعام 2019 جوهريًا عن طريقة إعداد تقاريرنا الســابقة حول أنشــطتنا. 
فعنــد إعــداد تقاريــر أنشــطة 2019، سنسترشــد باســتراتيجيتنا المعدلــة لتقييــم االســتدامة. لذلــك ســنقوم بعــد ذلــك باإلبالغ عن موضوعات محددة ضمــن منصاتنا األربع 

وعن القضايا الجوهرية لشــركة الهالل للمشــاريع ككل.
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قائمــة محتويــات المبــادرة العالميــة إلعــداد التقاريــر

معيار المبادرة 
العالمية إلعداد 

التقارير

االستثناءات رقــم الصفحة و/أو الرابطاإلفصاح

اإلفصاحات العامة
المعيار 102: 

اإلفصاحات العامة 
2016

بيانات المؤسســة
 الغالف األمامي1-102: اســم المؤسسة

 2 إلى 25-102: األنشــطة والعالمــات التجاريــة والمنتجات والخدمات
 32-102: موقع المقر الرئيســي للمؤسســة

 2 إلى 43-102: مواقــع العمليات
 52-102: نــوع الملكية والشــكل القانوني

 2 إلى 63-102: األســواق التي تعمل بها المؤسســة
 2، 3، 8 و764-102: مقياس المؤسســة

 64 إلى 869-102: معلومــات عــن الموظفيــن وغيرهــم من العاملين
 963-102: سلســلة التوريد

 1063-102: التغييرات الرئيســية الطارئة على المؤسســة وسلســلة التوريد الخاصة بها
 1176-102: السياســة أو المنهج االحترازي

 14، 15، 60، 71 و1278-102: المبــادرات الخارجية
 1371-102: العضويــة فــي الجمعيات 

االستراتيجية
 6 إلى 147-102: بيان من صانع القرار األساســي

األخالقيات والنزاهة
11، 22، 44، 55، 61، 65، 16-102: القيــم والمبــادئ والمعاييــر وقوانين التصرف

68 و77
 

الحوكمة
 54 إلى 1859-102: هيــكل الحوكمة 

إشــراك أصحاب المصلحة
 4012-102: قائمــة بمجموعــات أصحــاب المصلحة 

اتفاقيــات التفاوض الجماعية ال ينطبق41-102: اتفاقيــات التفــاوض الجماعية
محظــورة بموجب قوانين 

العمل اإلماراتية.
 4212-102: تحديــد أصحــاب المصلحة واختيارهم 

 4312-102: منهج إشــراك أصحاب المصلحة
 4413-102: المواضيع والشــواغل الرئيســية

إجــراءات إعداد التقارير
 8 إلى 459-102: الجهــات الــواردة فــي القوائم المالية الُمدمجة للمؤسســة 

 داخــل الغالف األمامي46-102: تحديــد محتــوى التقريــر ونطاق المواضيع 
 4713-102: قائمــة بالمواضيــع الجوهرية 

لــم يتــم إعداد إصدار البيانات ال ينطبق48-102: إعــادة إصــدار البيانــات الواردة في التقارير الســابقة
خالل الفترة المشــمولة 

بالتقرير
 داخــل الغالف األمامي49-102: التغييــرات عــن فترات التقارير الســابقة 

 داخــل الغالف األمامي50-102: مــدة التقرير 
.51https://www-102: تاريــخ آخر تقرير 
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 داخــل الغالف األمامي52-102: دورة إعــداد التقارير
 داخــل الغالف األمامي53-102: القســم المســؤول عن تلقي األســئلة المتعلقة بالتقرير 

 داخــل الغالف األمامي54-102: اإلفــادة عــن االســتناد فــي إعــداد التقريــر لمعايير المبــادرة العالمية إلعداد التقارير
 82 إلى 5586-102: قائمــة محتويــات المبــادرة العالميــة إلعداد التقارير

لــم يتــم طلب التدقيق ال ينطبق56-102: التدقيــق الخارجي 
الخارجــي لهذا التقرير

معيار المبادرة 
العالمية إلعداد 

التقارير

االستثناءات رقــم الصفحة و/أو الرابطاإلفصاح

المعاييــر الخاصة بالموضوعات

مجموعــة المعيــار االقتصــادي 200 للمبــادرة العالمية إلعداد التقارير

األداء االقتصادي

األداء االقتصادي

مؤشر المبادرة 
العالمية إلعداد 

التقارير 103: 
توضيــح المنهج 
اإلداري 2016

18-103: شــرح الجانب الجوهري ونطاقه

28-103: المنهــج اإلداري ومكوناتــه

355-103: تقييــم المنهــج اإلداري

مؤشر المبادرة 
العالمية إلعداد 

التقاريــر 201: األداء 
االقتصادي 2016

8، 9، 21 و143-201: القيمــة االقتصاديــة المباشــرة الناتجة والموزعة

الوجود في الســوق

مؤشر المبادرة 
العالمية إلعداد 

التقارير 103: 
توضيــح المنهج 

اإلداري

 169-103: شــرح الجانب الجوهري ونطاقه

 269-103: المنهــج اإلداري ومكوناتــه

 355-103: تقييــم المنهــج اإلداري

مؤشر المبادرة 
العالمية إلعداد 

التقارير 202: 
الوجود في الســوق 

2016

لتقديــم العمليــات العالمية 269-202: نســبة اإلدارة العليــا المعينــة مــن المجتمــع المحلي
لشــركة الهالل للمشاريع، 

تــم تحديد نســبة المواطنين 
المعينيــن من إجمالي 

الموارد البشــرية بالشركة. 
تبيــن أن بيانــات اإلدارة العليا 

أكثر تحديًا.

األثر االقتصادي غير المباشــر

مؤشر المبادرة 
العالمية إلعداد 

التقارير 103: 
توضيــح المنهج 
اإلداري 2016

20، 43 و175-103: شــرح الجانب الجوهري ونطاقه

20، 43 و275-103: المنهــج اإلداري ومكوناتــه

355-103: تقييــم المنهــج اإلداري

مؤشر المبادرة 
العالمية 

إلعداد التقارير 
203: التأثيرات 

االقتصادية غير 
المباشرة 2016

20، 43 و175-203: االســتثمارات فــي البنيــة التحتيــة والخدمات المدعمة

مؤشــر المبادرة العالمية إلعداد التقارير 205: مكافحة الفســاد

مؤشر المبادرة 
العالمية إلعداد 

التقارير 103: 
توضيــح المنهج 
اإلداري 2016

33، 45 و161-103: شــرح الجانب الجوهري ونطاقه

33، 45 و261-103: المنهــج اإلداري ومكوناتــه

61 و362-103: تقييــم المنهــج اإلداري

مؤشر المبادرة 
العالمية إلعداد 

التقارير 205: 
مكافحة الفســاد 

2016

61 و262-205: التواصل والتدريب على سياســات وإجراءات مكافحة الفســاد
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معيار المبادرة 
العالمية إلعداد 

التقارير

االستثناءات رقــم الصفحة و/أو الرابطاإلفصاح

مجموعــة المعيــار البيئــي 300 للمبــادرة العالمية إلعداد التقارير

الطاقة

مؤشر المبادرة 
العالمية إلعداد 

التقارير 103: 
توضيــح المنهج 
اإلداري 2016

 176-103: شــرح الجانب الجوهري ونطاقه

 276-103: المنهــج اإلداري ومكوناتــه

 376-103: تقييــم المنهــج اإلداري

مؤشر المبادرة 
العالمية إلعداد 

التقارير 302: 
الطاقة
2016

 176-302: اســتهالك الطاقة داخل المؤسســة

 476-302: انخفاض اســتهالك الطاقة

التنوع الحيوي

مؤشر المبادرة 
العالمية إلعداد 

التقارير 103: 
توضيــح المنهج 
اإلداري 2016

 178-103: شــرح الجانب الجوهري ونطاقه

 278-103: المنهــج اإلداري ومكوناتــه

 378-103: تقييــم المنهــج اإلداري

مؤشر المبادرة 
العالمية إلعداد 

التقاريــر 304: التنوع 
الحيوي 2016

 378-304: الموائــل المحمية أو المســتعادة

النفايات الســائلة والصلبة

مؤشر المبادرة 
العالمية إلعداد 

التقارير 103: 
توضيــح المنهج 
اإلداري 2016

 177-103: شــرح الجانب الجوهري ونطاقه

 277-103: المنهــج اإلداري ومكوناتــه

 377-103: تقييــم المنهــج اإلداري

مؤشر المبادرة 
العالمية إلعداد 

التقارير 306: 
النفايات الســائلة 

والصلبة 2016

 277-306: النفايــات حســب نوعهــا وطريقــة التخلص منها

البيئي االمتثال 

مؤشر المبادرة 
العالمية إلعداد 

التقارير 103: 
توضيــح المنهج 
اإلداري 2016

 22، 33، 44 و161-103: شــرح الجانب الجوهري ونطاقه

 22، 33، 44 و261-103: المنهــج اإلداري ومكوناتــه

 355-103: تقييــم المنهــج اإلداري

مؤشر المبادرة 
العالمية إلعداد 

التقارير 307: 
االمتثــال البيئي 

2016

 22، 33 و144-307: عــدم االمتثــال للقوانيــن واللوائح البيئية

معيار المبادرة 
العالمية إلعداد 

التقارير

االستثناءات رقــم الصفحة و/أو الرابطاإلفصاح

مجموعــة المعيــار االجتماعــي 400 للمبــادرة العالمية إلعداد التقارير

مؤشر المبادرة 
العالمية إلعداد 

التقارير 103: 
توضيــح المنهج 
اإلداري 2016

 164-103: شــرح الجانب الجوهري ونطاقه

 264-103: المنهــج اإلداري ومكوناتــه

 355-103: تقييــم المنهــج اإلداري

مؤشر المبادرة 
العالمية إلعداد 

التقارير 401: 
التوظيف 2016

 369-401: إجــازة األبوة واألموة 

الصحة والســامة المهنية

مؤشر المبادرة 
العالمية إلعداد 

التقارير 103: 
توضيــح المنهج 
اإلداري 2016

 122-103: شــرح الجانب الجوهري ونطاقه

 222-103: المنهــج اإلداري ومكوناتــه

 323-103: تقييــم المنهــج اإلداري

مؤشر المبادرة 
العالمية إلعداد 

التقارير 403: 
الصحة والسالمة 

المهنية 2016

2-403: أنــواع اإلصابــات ومعــدالت اإلصابــات واألمــراض الناتجة عــن العمل واأليام المهدرة 
والتغيــب عــن العمــل وعدد الوفيات بســبب العمل

23 

التدريــب والتعليم

مؤشر المبادرة 
العالمية إلعداد 

التقارير 103: 
توضيــح المنهج 
اإلداري 2016

 166-103: شــرح الجانب الجوهري ونطاقه

 266-103: المنهــج اإلداري ومكوناتــه

 355-103: تقييــم المنهــج اإلداري

مؤشر المبادرة 
العالمية إلعداد 

التقارير 404: 
التدريــب والتعليم 

2016

 166-404: متوســط ســاعات التدريب في الســنة لكل موظف

 266-404: البرامــج المخصصــة لتطويــر مهــارات الموظفيــن وبرامج المســاعدة فــي الفترة االنتقالية

 366-404: نســبة الموظفيــن الذيــن يتلقــون مراجعــة منتظمة لــألداء والتطوير الوظيفي

التنــوع وتكافؤ الفرص

مؤشر المبادرة 
العالمية إلعداد 

التقارير 103: 
توضيــح المنهج 
اإلداري 2016

 68 إلى 169-103: شــرح الجانب الجوهري ونطاقه

 68 إلى 269-103: المنهــج اإلداري ومكوناتــه

 68 إلى 369-103: تقييــم المنهــج اإلداري

مؤشر المبادرة 
العالمية إلعداد 

التقاريــر 405: التنوع 
وتكافؤ الفرص 

2016

 68 إلى 169-405: تنــوع هيــاكل الحوكمة والموظفين
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معيار المبادرة 
العالمية إلعداد 

التقارير

االستثناءات رقــم الصفحة و/أو الرابطاإلفصاح

عدم التمييز

مؤشر المبادرة 
العالمية إلعداد 

التقارير 103: 
توضيــح المنهج 
اإلداري 2016

 65 إلى 169-103: شــرح الجانب الجوهري ونطاقه

 65 إلى 269-103: المنهــج اإلداري ومكوناتــه

 65 إلى 369-103: تقييــم المنهــج اإلداري

مؤشر المبادرة 
العالمية إلعداد 

التقاريــر 406: عدم 
التمييز 2016

 169-406: حــوادث التمييــز واإلجــراءات التصحيحية المتخذة

تقييم حقوق اإلنســان

مؤشر المبادرة 
العالمية إلعداد 

التقارير 103: 
توضيــح المنهج 
اإلداري 2016

 160-103: شــرح الجانب الجوهري ونطاقه

 260-103: المنهــج اإلداري ومكوناتــه

 360-103: تقييــم المنهــج اإلداري

مؤشر المبادرة 
العالمية إلعداد 

التقاريــر 412: تقييم 
حقوق اإلنسان 

2016

 60 و266-412: تدريب الموظفين على سياســات أو إجراءات حقوق اإلنســان

المجتمعــات المحلية

مؤشر المبادرة 
العالمية إلعداد 

التقارير 103: 
توضيــح المنهج 
اإلداري 2016

 170-103: شــرح الجانب الجوهري ونطاقه

 70 إلى 271-103: المنهــج اإلداري ومكوناتــه

 70 إلى 371-103: تقييــم المنهــج اإلداري

مؤشر المبادرة 
العالمية إلعداد 

التقارير 413: 
المجتمعات 

المحلية 2016

 70 إلــى 75 و179-413: إشــراك المجتمــع المحلــي فــي العمليــات، وتقييم التأثيــر، وبرامج التطوير

االمتثــال االجتماعي واالقتصادي

مؤشر المبادرة 
العالمية إلعداد 

التقارير 103: 
توضيــح المنهج 
اإلداري 2016

 170-103: شــرح الجانب الجوهري ونطاقه

 33، 44، 55 و261-103: المنهــج اإلداري ومكوناتــه

 355-103: تقييــم المنهــج اإلداري

مؤشر المبادرة 
العالمية إلعداد 

التقارير 419: 
االمتثــال االجتماعي 
واالقتصادي 2016

 33، 44، 55 و161-419: عــدم االمتثــال للقوانيــن واللوائــح في المجــال االجتماعي واالقتصادي

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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