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المحتويــات نبــذة عــن التقرير

1.  بوصلــة أهــداف التنميــة المســتدامة هــي أداة ابتكرهــا كلٌّ مــن مجلــس األعمال العالمي للتنمية المســتدامة 
والميثــاق العالمــي لألمــم المتحــدة والمبــادرة العالمية إلعداد التقارير.

 إطــار العمل الخاص بإعداد 
تقرير 2020-2019

تحــدد أهــداف األمم المتحدة للتنمية المســتدامة 
أجندة اســتراتيجية للحكومات والمؤسســات للمســاعدة 

فــي التعامــل مع المســائل والقضايــا األكثر إلحاًحا في 
ل إلى مجتمع أكثر اســتدامة وإشــراك.  العالم والتحوُّ

ويتزايد اســتخدام الشــركات ألهداَف التنمية المســتدامة 
بوصفها وســيلة إلدراك طبيعة مســاهمتها ومشــاركتها 

ل ومن َثــَم وضع حلول ُمجدية  فــي مثــل هــذا التحوُّ
وقابلــة للتطوير.

تلتزم شــركة الهالل للمشــاريع ومنصاتها بدمج أهداف 
التنميــة المســتدامة فــي عملياتهــا وآليات إعداد التقارير 

لديهــا. وقــد حددت الشــركة الصلة بيــن أهداف التنمية 
المســتدامة وإســتراتيجيات أعمالها من خالل االسترشــاد 
بـ"بوصلــة أهــداف التنميــة المســتدامة"¹ التي قمنا بناًء 

عليهــا بإعــداد إطــار عمل ألهداف التنمية المســتدامة 
يتضمــن األهــداف ذات الصلــة، ومجاالت التأثير ذات 

األولوية، ومؤشــرات األداء الرئيســية المرتبطة بها. كما 
بادرنــا بإطــالق عمليــة تنطــوي على تحديد األهداف 

والغايــات التــي نعتــزم بلورتهــا بحلول الدورة القادمة 
إلعــداد التقاريــر. يمكنكــم االطــالع على إطار العمل 
الخــاص بأهــداف التنميــة المســتدامة في نهاية هذا 

التقرير.

ط هذا التقرير الضوء على إجراءات شــركة الهالل  يســلِّ
للمشــاريع ومســاهماتها في أهداف التنمية المســتدامة، 

حيــث جــرى إعــداده وفًقا لمعاييــر المبادرة العالمية 
إلعــداد التقاريــر: الخيــار األساســي، ويمكنكم االطالع على 

الفهــرس الكامــل للمبــادرة العالميــة إلعداد التقارير في 
نهايــة هذا التقرير.

عت شــركة الهالل للمشــاريع على الميثاق العالمي  وقَّ
لألمــم المتحــدة منــذ عــام 2013، وُيعد هــذا التقرير البيان 

الســنوي الســادس لشــركة الهالل للمشاريع والذي 
يعكــس مــدى التقــدم علــى صعيد تنفيذ المبادئ العشــرة 

للميثــاق العالمــي لألمم المتحدة.

البيانات المســتقبلية
ال يقتصــر هــذا التقريــر علــى وقائع وحقائق ســابقة وحالية 

بشــأن شــركة الهالل للمشــاريع، بل يتضمن أيًضا بيانات 
مســتقبلية تتعلــق بإســتراتيجيات األعمال التجارية، 

والخطــط، والتوقعــات، والسياســات اإلدارية المرتبطة 
بهــا، وغير ذلك.

تتضمــن البيانــات المســتقبلية مفردات مــن قبيل "تعتقد"، 
ــم"، أو "تتوقــع"، أو "تعتــزم"، أو "تخطــط"، أو  أو "تقيِّ

"تترقــب"، ومثيالتهــا، حيــث تمثل هــذه البيانات افتراضات 
أو تقديــرات تســتند إلــى المعلومــات المتاحة في وقت 

إعــداد هــذا التقريــر، وهــي ُعرضة للتغييــر بناًء على عوامل 
ال يمكــن التحكــم بهــا مثل الظــروف االقتصادية العامة، 
وتقلبات ســوق الصرف، والضغوط التنافســية المرتبطة 

بالمنتجــات، والتســعير، والمســتجدات التنظيمية 
والرقابية.

رأيك يهمنا
ترحــب شــركة الهالل للمشــاريع بتلقــي تعقيباتكم وآرائكم 

حــول أدائهــا علــى صعيد األعمــال التجارية عبر البريد 
اإللكترونــي ce@crescent.ae وتحثكم على مشــاركة 
أي تعليقــات، أو استفســارات، أو مقترحــات لديكــم حول 

 رحلة االســتدامة عبــر البريد اإللكتروني 
 .cesustainabilty@crescent.ae

يلخص هذا التقرير أداء شــركة الهالل للمشــاريع على صعيدي األعمال واالســتدامة، عالوًة على عمليات الشــركة واســتثماراتها 
فــي الفتــرة مــن 1 ينايــر 2019 إلــى 31 ديســمبر 2019. كمــا يتضمــن مقتطفات من مســتجدات األعمال حتى تاريخ نشــره، ويجمع 
ات شــركة الهالل للمشــاريع  بيــن معلومــات ماليــة وأخــرى غيــر ماليــة متعلقــة بالحيثيــات االجتماعية والبيئية والحوكمة عبر منصَّ
األربع: الهالل للمشــاريع التطويرية، والهالل للمشــاريع االســتثمارية، والهالل للمشــاريع الناشــئة، والهالل للمشــاريع االبتكارية.

تشــير جميــع األرقــام المبينــة بالــدوالر إلــى الدوالر األمريكــي، ما لم ُيذكر خالف ذلك.

1 نبذة عن التقرير 

2 حول شركة الهالل للمشاريع 
4 العمليات واالستثمارات  
6 حوار مع الرئيس التنفيذي 

8 منهجيتنا 

8 األهداف االستراتيجية 
9 االستثمار المسؤول 
10 االستدامة لدى شركة الهالل للمشاريع 

12 منصاتنا 

12 النقاط الرئيسية لألداء 
14 الهالل للمشاريع التطويرية 
22 الهالل للمشاريع االستثمارية 
32 الهالل للمشاريع الناشئة 
42 الهالل للمشاريع االبتكارية 

50 الحوكمة المؤسسية 

51 إطار عمل الحوكمة 
56 التزامنا بأخالقيات األعمال التجارية 

58 رعاية المواهب 

59 تعزيز التنوع واإلشراك في بيئة العمل 
60 استراتيجية الكوادر البشرية  

62 المواطنة المؤسسية 

70 اإلشراف البيئي 

74 إطار العمل الخاص بأهداف التنمية المستدامة 

79 قائمة محتويات المبادرة العالمية إلعداد التقارير 

هــذا هــو بياننــا الخاص بالتقدم علــى صعيد تنفيذ 
مبــادئ الميثــاق العالمــي لألمم المتحدة ودعم 

األهداف األخــرى لألمم المتحدة. 

نرحــب بــأي تعليقات علــى محتوى البيان.
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األمريكية   

نبذة عن شركة 
الهالل للمشاريع

اتنا  منصَّ

تتولى الهالل للمشاريع الناشئة، المنصة المعنية 
برأس المال االستثماري المؤسسي لشركة الهالل 

للمشاريع، مسؤولية االستثمار االستراتيجي في 
الشركات ذات معدالت النمو العالية بداية من مراحل 

التمويل المبكرة إلى المتأخرة، وتستثمر أيًضا في 
مجموعة مختارة من صناديق رأس المال االستثماري 

على المستوى العالمي.

تتولى الهالل للمشاريع االستثمارية، المنصة المعنية 
باالستثمارات االستراتيجية لشركة الهالل للمشاريع، 

مسؤولية إدارة األسهم الخاصة واالستثمارات البديلة 
للشركة. وتتبنى هذه المنصة استراتيجية طويلة األمد 

تسعى من خاللها إلى الحفاظ على محفظة متوازنة من 
االستثمارات،

تختص الهالل للمشاريع االبتكارية، المنصة المعنية 
باحتضان األعمال التجارية لشركة الهالل للمشاريع، 

بتطوير المفاهيم واألفكار األولية وتحويلها إلى 
عالمات تجارية تتسم بالمسؤولية االجتماعية، 

والفاعلية االقتصادية، والقدرة على التوسع.

تشرف الهالل للمشاريع التطويرية، المنصة 
المعنية بالعمليات التشغيلية لشركة الهالل 
للمشاريع ، على الشركات الفرعية والشركات 

التابعة في مجال الموانئ والخدمات اللوجستية 
والطاقة واألعمال الهندسية.

ات مختلفة وهي: الهالل للمشاريع التطويرية،  تعمل الشركة على الصعيد العالمي من خالل أربع منصَّ
والهالل للمشاريع االستثمارية، والهالل للمشاريع الناشئة، والهالل للمشاريع االبتكارية، حيث تمتد 

أنشطتها عبر قطاعات متنوعة بما في ذلك الموانئ والخدمات اللوجستية، والطاقة واألعمال الهندسية، 
واألغذية والمشروبات، إضافة إلى مجاالت أخرى مثل األسهم الخاصة، والصناديق المؤسسية لرأس المال 
االستثماري، وحاضنات األعمال. وتشمل مصالح األعمال التجارية لشركة الهالل للمشاريع 39 من الشركات 

الفرعية والتابعة واالستثمارات في 15 دولة. يعمل لدى الشركة أكثر من 2,600 موظف وموظفة، بما 
في ذلك الموظفون العاملون في الشركات الفرعية والتابعة.

ُتعد شركة الهالل للمشاريع إحدى شركات مجموعة الهالل التي تمثل مؤسسة تجارية عائلية متطورة 
أسهمت في تشكيل الخارطة االقتصادية لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا على مدار قرابة نصف 
قرن. وتنضوي تحت مظلة مجموعة الهالل أيضًا شركة نفط الهالل، وهي أول وأكبر شركة خاصة محلية 

الستكشاف وإنتاج النفط والغاز في منطقة الشرق األوسط. 

الهالل للمشــاريع هي 
شــركة عالمية تضم 

مجموعــة من األعمال 
المتنوعــة وتتخذ من 

اإلمارات العربية 
المتحــدة مقًرا لها. 

  الهــالل للمشــاريع التطويرية
  الهالل للمشــاريع االســتثمارية

  الهالل للمشــاريع الناشــئة
  الهالل للمشــاريع االبتكارية

دولة
 15

شــركة فرعية وشركة 
تابعة واســتثمار

39
موظف وموظفة
2,600+

فــرد من أفــراد المجتمع تم 
الوصــول إليهم من خالل 

برامج المواطنة المؤسســية

58,000+
هــدف مــن أهداف التنمية 

المســتدامة تم المســاهمة فيها 
من خالل إســتراتيجية األعمال 

والعمليات واالســتثمارات 

12

بصمتنــا العالمية
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يشــمل نطــاق عمليــات واســتثمارات شــركة الهــال للمشــاريع العديــد مــن القطاعات المتنوعــة والمناطق الجغرافية ممــا يجعلها واحدة من أهم 
الشــركات التجارية العالمية الرائدة ذات األنشــطة المتنوعة.

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

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

العمليات واالستثمارات 

شركة رائدة متخصصة في 
تزويد الخدمات اللوجستية 

المتكاملة بوصفها طرًفا ثالًثا، 
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

 الدولة: 
 اإلمارات العربية 

المتحدة
 الملكية:

 ٪50

 تاريخ التأسيس: 
2003

 القطاع: 
الطاقة والهندسة

 الدولة: 
اإلمارات العربية 

المتحدة
 الملكية:

أقلية مؤثرة 

أوروك للهندســة والمقاوالتمومنتوم لوجيســتكس

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

 الدولة: 
اإلمارات العربية المتحدة

 الملكية:
مساهم 

جروثجيت كابيتال

صندوق لاستثمارات الخاصة يدير 
حصة كبيرة ضمن شركة سيراميك 
رأس الخيمة ش.م.ع.، واحدة من 

أكبر شركات تصنيع السيراميك 
في العالم.

 سنة االستثمار: 
*2014
 القطاع: 

األسهم الخاصة
 الدولة: 

اإلمارات العربية 
المتحدة
 الملكية:
مساهم 

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

وُتشغل أكثر من 50 طائرة في 40 
موقًعا عبر أربع قارات.

 تاريخ التأسيس: 
1983

 القطاع: 
طيران رجال األعمال

 الدولة: 
المملكة المتحدة

 الملكية:
أقلية 

جاما للطيران

شركة رائدة عالمًيا متخصصة 
في استثمارات الرعاية 

الصحية وتركز بشكل رئيسي 
على األسواق الناشئة.

 سنة االستثمار: 
*2010
 القطاع: 

األسهم الخاصة
 الدولة: 

اإلمارات العربية المتحدة
 الملكية:

شريك محدود 

تــي فــي 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.

 سنة االستثمار: 
*2011
 القطاع: 

األسهم الخاصة
 الدولة: 

فلسطين
 الملكية:

شريك محدود 

سراج 

صندوق تمويل تشاركي يتخصص 
في االستثمارات العقارية في 

منطقة الشرق األوسط.

 سنة االستثمار: 
*2014

 القطاع: 
االستثمارات المهيكلة

 الدولة: 
اإلمارات العربية 

المتحدة
 الملكية:

شريك محدود 

الصنــدوق العقاري "إف 
آي إم – آي بي ســي"

منصة لتحليل المخاطر تهدف 
إلى الكشف المبكر وتحديد 
التهديدات اإللكترونية في 

شبكات الشركات.

 تاريخ التأسيس: 
 2013

 القطاع: 
األمن اإللكتروني

 الدولة: 
الواليات المتحدة 

األمريكية
 الملكية:

أقلية

أنومالي

شركة متخصصة في تطوير 
أجهزة طبية متطورة للجراحة 

الروبوتية.

كولوبريــس إم إكس
منصة رائدة عالمًيا للنقل 

يستخدمها نحو 550 مليون 
شخص.

 تاريخ التأسيس: 
2012

 القطاع: 
النقل الجماعي

 الدولة: 
الصين

 الملكية:
أقلية 

ديدي تشوشينغ

سحابة للتعلم تعتمد على 
الذكاء االصطناعي للمساعدة 

في االستكشاف، واكتساب 
المعارف، واإلدارة، وبرامج 

التعليم الُمصممة حسب الطلب.

 تاريخ التأسيس: 
2004

 القطاع: 
التكنولوجيا التعليمية

 الدولة: 
الواليات المتحدة 

األمريكية
 الملكية:

أقلية

إد كاست

منصة للتجارة اإللكترونية 
متخصصة في بيع المأكوالت 

البحرية الخالية من المواد 
الكيميائية واللحوم الطازجة 

كالدواجن.

 تاريخ التأسيس: 
2015

 القطاع: 
تكنولوجيا األغذية

 الدولة: 
الهند

 الملكية:
أقلية 

منصة الستئجار األثاث عبر فريــش تو هوم
اإلنترنت تقدم خدماتها للمهنيين 

في المناطق الحضرية.

 تاريخ التأسيس: 
2011

 القطاع: 
التجارة اإللكترونية

 الدولة: 
الهند

 الملكية:
أقلية 

فورلينكو

منصة ألعاب عبر اإلنترنت توفر 
مجموعة متنوعة من األلعاب 

والمسابقات.

 تاريخ التأسيس: 
 2019

 القطاع: 
األلعاب عبر اإلنترنت

 الدولة: 
الهند

 الملكية:
أقلية 

إم بي إل

مزود خدمة رائد في مجال 
ل الحضري في تركيا. التنقُّ

 تاريخ التأسيس: 
 2019

 القطاع: 
ل الحضري التنقُّ

 الدولة: 
تركيا

 الملكية:
أقلية 

مارتي تكنولوجيز شبكة طبخ سحابية متخصصة 
للطهي والتوصيل نيابة عن 
العامات التجارية الغذائية.

 تاريخ التأسيس: 
2017

 القطاع: 
التكنولوجيا الغذائية

 الدولة: 
اإلمارات العربية 

المتحدة
 الملكية:

أقلية 

كيتوبي

أكبر شركة خاصة ومستقلة في 
العالم إلدارة الموانئ، ُتشغل 16 

منشأة وتستثمر فيها وتطورها 
في 5 دول.

 تاريخ التأسيس: 
1976

 القطاع: 
الموانئ
 الدولة: 

اإلمارات العربية 
المتحدة
 الملكية:

 ٪50

غلفتينر

صندوق استثماري يركز على دعم 
الشركات الناشئة في التقنية 

الحيوية والبرمجيات. 

رايزنغ تايد

مقهى متميز يعكس روح 
الثقافة العربية ويجمع الناس 

في أجواء فريدة.

 تاريخ التأسيس: 
2017

 القطاع: 
األغذية والمشروبات

 الدولة: 
 اإلمارات العربية 

المتحدة 
 الملكية:
٪100

كافا أند تشــاي

صندوق استثماري يدعم 
صناعة قادة آسيويين في مجال 

التكنولوجيا.

 سنة االستثمار: 
 *2019
 القطاع: 

رأس المال االستثماري
 الدولة: 

سنغافورة
 الملكية:

شريك محدود

جنغل فنتشرز

مطور لبرنامج ذكاء اصطناعي قادر 
على التفكير والتعلم كالبشر.

 تاريخ التأسيس: 
 2010

 القطاع: 
الذكاء االصطناعي 

 الدولة: 
الواليات المتحدة 

األمريكية
 الملكية:

أقلية

فيكاريوس

شركة متخصصة في تطوير 
القسطرة الطبية الروبوتية 

الصغيرة القابلة للتوجيه.

 تاريخ التأسيس: 
 2017

 القطاع: 
التكنولوجيا الطبية

 الدولة: 
الواليات المتحدة 

األمريكية
 الملكية:

أقلية مؤثرة

إكس كاث

خدمة نقل قائمة على االشتراك 
لموظفي الشركات في تركيا.

 تاريخ التأسيس: 
2017

 القطاع: 
تكنولوجيا النقل

 الدولة: 
تركيا

 الملكية:
أقلية 

فولت الينز

صندوق استثماري يستهدف 
الشركات المتنامية والشركات 

الكبرى خاصة في آسيا، والواليات 
المتحدة األمريكية، وأوروبا.

 سنة االستثمار: 
 *2020
 القطاع: 

رأس المال االستثماري
 الدولة: 

الواليات المتحدة 
األمريكية/ سنغافورة

 الملكية:
شريك محدود 

بي كابيتال

شركة متخصصة في إدارة 
االستثمارات المباشرة مع التركيز 

على االستثمار في شركات 
التكنولوجيا.

 سنة االستثمار: 
*2016
 القطاع: 

رأس المال االستثماري
 الدولة: 

الواليات المتحدة 
األمريكية

 الملكية:
شريك محدود

آيكونيك كابيتال

صندوق استثماري يركز على دعم 
الشركات الناشئة في سريانكا 

واالستفادة من الفرص اإلقليمية 
والعالمية.

 سنة االستثمار: 
 *2016
 القطاع: 

رأس المال االستثماري
 الدولة: 

سريانكا
 الملكية:

شريك محدود

بــي أو في كابيتال

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
 الدولة: 

اإلمارات العربية المتحدة
 الملكية:

شريك محدود 

ومضة كابيتال

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

الصناعية.

 تاريخ التأسيس: 
 2019

 القطاع: 
 مابس للعمل في 

القطاع الصناعي
 الدولة: 

اإلمارات العربية المتحدة 
 الملكية:
٪100

شمال

منصة، وسوق رقمية، ومركز 
متكامل لتجارب الطهي المنزلي.

 تاريخ التأسيس: 
في المرحلة التجريبية 

 القطاع: 
األغذية والمشروبات

 الدولة: 
 اإلمارات العربية 

المتحدة
 الملكية:
٪100

بريك بريد

شركة متخصصة في النقل 
المستدام تسعى إلى توفير بدائل 

مستدامة للنقل عبر الشبكات 
متعددة الوسائط بين المدن.

 تاريخ التأسيس: 
 2018

 القطاع: 
النقل 

 الدولة: 
اإلمارات العربية المتحدة

 الملكية:
مشروع مشترك، حصة 

٪50

أيون

شركة رائدة عالمًيا في مجال 
تكنولوجيا إعداد البيانات التي 

يستخدمها أكثر من 50,000 من 
متخصصي تحويل وتنسيق البيانات 

في أكثر من 12,000 شركة.

 تاريخ التأسيس: 
 2012

 القطاع: 
تحليل البيانات للشركات

 الدولة: 
الواليات المتحدة 

األمريكية
 الملكية:

أقلية

ترايفاكتا
مشروع مختص باستخدام الذكاء 

االصطناعي لبناء المنتجات وإدارة 
البرمجيات من المراحل األولية 

وصواًل إلى المراحل النهائية.

 تاريخ التأسيس: 
2015

 القطاع: 
الذكاء االصطناعي

 الدولة: 
الواليات المتحدة 

األمريكية
 الملكية:

أقلية

تارا

واحدة من أكثر الشركات كفاءة في 
دولة اإلمارات العربية المتحدة في 

مجال تقديم الخدمات اللوجستية 
بمزية التحكم في الحرارة وخدمات 

التوزيع في المناطق النائية.

 تاريخ التأسيس: 
2017

 القطاع: 
الخدمات اللوجستية

 الدولة: 
اإلمارات العربية المتحدة

 الملكية:
أقلية مؤثرة

ترانسكورب

محرك بحث عن الصور عبر اإلنترنت 
يوفر أفكاًرا ملهمة ألكثر من 335 

مليون مستخدم يمكنهم تطبيقها 
في حياتهم اليومية.

 تاريخ التأسيس: 
 2010

 القطاع: 
إعام، تكنولوجيا

 الدولة: 
الواليات المتحدة 

األمريكية
 الملكية:

أقلية

عة لنظم الماحة بنترست شركة ُمَصنِّ
عالية الدقة للطائرات بدون طيار 
المخصصة لاستخدام في رصد 

البنية التحتية.

 تاريخ التأسيس: 
2013

 القطاع: 
طائرات بدون طيار

 الدولة: 
الواليات المتحدة 

األمريكية
 الملكية:

أقلية 

بريناف

 تاريخ التأسيس: 
 2019

 القطاع: 
التكنولوجيا الحيوية

 الدولة: 
الواليات المتحدة 

األمريكية
 الملكية:

أقلية 

شركة ناشئة في مجال الهندسة 
الجينية من الجيل التالي.

برايم ميديسين 

منصة رائدة في منطقة الشرق 
األوسط في مجال الحجوزات 

الطبية الرقمية وبرمجيات إدارة 
العمليات الطبية.

 تاريخ التأسيس: 
2012

 القطاع: 
التكنولوجيا الطبية

 الدولة: 
مصر

 الملكية:
أقلية 

فيزيتا

 تاريخ التأسيس: 
 2017

 القطاع: 
التكنولوجيا الطبية

 الدولة: 
الواليات المتحدة 

األمريكية
 الملكية:

أقلية مؤثرة

 سنة االستثمار: 
*2017
 القطاع: 

رأس المال االستثماري
 الدولة: 

الواليات المتحدة 
األمريكية

 الملكية:
شريك محدود
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دأبت الهالل للمشــاريع منذ فترة طويلة على دمج مبادئ االســتدامة 
ــه في عام 2019؟ وما المبادرات  فــي عملياتهــا، فكيــف تطــور هذا التوجُّ
األساســية الُمنفــذة فــي إطــار التزامكم بأهداف األمم المتحــدة للتنمية 

المستدامة؟

ال يمكن للشــركات تحقيق النجاح المســتدام في عالم تعمه مشــاكل جوهرية مثل 
الفقــر، وعــدم المســاواة، والتغيــر المناخي. تجســد أهداف األمم المتحــدة للتنمية 

المســتدامة إطار عمل مســاعد للمؤسســات المهتمة بأن يكون لها أثر إيجابي 
علــى المجتمعــات التــي تعمــل فيهــا حــول العالم. ونحن نؤمن في شــركة الهالل 

للمشــاريع بــأن مســاهمة القطــاع الخــاص علــى الصعيد الدولي ُيعد ضرورًيــا للتعجيل 
بتحقيــق أهداف التنمية المســتدامة.

بصفتنا مؤسســة مســؤولة، أدرجنا مبادئ االســتدامة في إطار العمل التشــغيلي 
لدينــا. نحــن ال نقيــس أداءنــا بنــاًء علــى نتائجنا المالية فحســب، بل أيًضا على 

إســهاماتنا فــي تحقيــق األهــداف البيئية واالجتماعية وأهــداف الحوكمة. كما 
ســيتبين لكم في هذا التقرير، تســهم إســتراتيجيتنا وعملياتنا واســتثماراتنا حالًيا في 
12 هــدف مــن أهــداف التنميــة المســتدامة، ونحــن نفخر باإلشــارة إلى أدائنا الداعم 

لهذه األهداف.

تهــدف إســتراتيجية المواطنــة المؤسســية المطبقــة مــن جانبنــا والقائمة على أربعة 
مجــاالت ذات األولويــة –ريــادة األعمــال والتوظيف، والبيئــة، والفنون والثقافة، 
والحوكمــة المؤسســية– إلــى تعزيــز مجتمعات متماســكة حيــث نمارس أعمالنا. 

فــي عــام 2019، وصلــت مبادراتنــا وشــراكاتنا القائمة على إســتراتيجية المواطنة 
المؤسســية إلــى قرابــة 60,000 مــن أفــراد المجتمعــات، بما في ذلك 22,000 من 

اإلنــاث وأكثــر مــن 1,200 من الطالب ورواد األعمال.

مــن أجــل تعزيــز الحــوار بشــأن الموارد النادرة واالســتدامة البيئية، اتخذنا أيًضا 
إجــراءات إضافيــة فــي العــام األخير لتخفيض اســتهالكنا مــن الطاقة والمياه في 

مقرنا الرئيســي في الشــارقة. عالوة على تشــجيع موظفينا على االنضمام 
دنا مؤخًرا بالتوقف عن اســتخدام المواد  إلــى برنامــج ســفراء إعــادة التدويــر، تعهَّ

البالســتيكية ذات االســتخدام الواحد.

يجســد عام 2020 بداية بيئة أســواق حافلة بالتحديات. ما مجاالت 
وقطاعــات التركيــز التــي تمثــل عناصر محورية لالرتقاء بأداء شــركة الهالل 

للمشــاريع في عام 2020 وما بعده؟

ل محفظة  فــي ظــل مواصلــة التركيــز على االســتثمارات كبيرة األثر التــي تكمِّ
اســتثماراتنا الحالية، تمضي الهالل للمشــاريع بتوجهها لالســتفادة من الثورة 

الصناعيــة الرابعــة مــن خــالل االســتثمار في القطاعات الواعــدة والمجاالت المتصلة 
بهــا فــي االقتصاد العالمي.

وبصفتنــا شــركة عائليــة، فنحــن نلتــزم بتوفيــر بيئة عمل ُمهيــأة للتمكين وُمعتمدة 
علــى التكنولوجيــا، وينصــبُّ التركيــز فيهــا على العنصر البشــري. يتيــح لنا التزامنا 

َف باســتمرار مع اتجاهات الســوق المتغيرة وتوجيه مســار  بالتنوع والدمج التكيُّ
جهودنــا نحــو إيجــاد قيمــة علــى المدى الطويل ألصحــاب المصلحة لدينا.

بالتزامــن مــع توســعة نطــاق محفظتنا االســتثمارية وتنويعهــا، نهدف إلى تعزيز 
المواطنة المؤسســية لدينا بالدعوة إلى وجود ممارســات حوكمة مؤسســية 

أفضــل، ودعــم المجتمعــات المحليــة، واتخــاذ خطوات إضافيــة لحماية البيئة 
وصونها.

ــي جائحة كورونا  عاتكم لســنة 2020 في ضوء ظروف تفشِّ ما تطلُّ
)كوفيــد-19(؟ ومــا أوجــه تأثيــر الجائحة على رؤيتكــم والعمليات العالمية 

للشــركة عبر جميع شــركات المحفظة االســتثمارية؟

ســاعدتنا االضطرابــات الناجمــة عــن جائحــة كورونا )كوفيد-19( في اكتســاب ُرؤى 
جديــدة، كمــا أن رؤيــة األمــور بصورة مختلفة ســتجعلنا أكثر مرونًة واســتعداًدا 

لمواجهــة تلــك التحديــات المســتقبلية ذات النطاق العالمي.

قــد شــهدت محفظــة اســتثماراتنا المتنوعــة آثــار مختلفة نتيجــة الجائحة؛ فمن ناحية، 
أســفرت قيــود اإلغــالق الكامــل عن اضطراب سالســل التوريــد العالمية؛ مما أدى 

إلــى تباطــؤ وتيــرة النمــو فــي بعض الشــركات التابعة لمحفظتنا االســتثمارية. ورغم 
ذلك، كانت شــركاتنا العاملة في مجال الموانئ والخدمات اللوجســتية والشــركات 
التابعــة لمحفظتنــا االســتثمارية مرنــة نوًعــا مــا بالنظر إلى مدى اضطراب األســواق 

غيــر المســبوق. كمــا تمكنــت تلــك الشــركات من دعم التدابيــر المحلية والدولية 
ي للجائحــة؛ ممــا أتــاح لهــا توفير اإلمدادات الضرورية في الوقت المناســب  للتصــدِّ

إلنقاذ أرواح البشــر.

ضت أســواق األســهم الخاصة ورؤوس األموال االســتثمارية  من الجانب اآلخر، تعرَّ
ق االئتمانات واالســتثمارات، وتراجع قيم  إلــى تحديــات فــي ضــوء تقييــد تدفُّ

األصــول، وتزايــد فتــرات حيــازة االســتثمار. ومنذ بدايــة الجائحة، دأب العديد من 
المســتثمرين إلــى تعديــل توجههــم االســتثماري، باعتبار محفظتهم االســتثمارية 

الحاليــة أولويــة قبــل الشــروع فــي فرص اســتثمارية جديدة. وبهــذا نعتقد أن فترة 
الـ12-24 شــهًرا القادمة ســتمثل وقًتا مواتًيا لالســتثمارات في الشــركات التي 

أبــدت قــدرة علــى الصمــود وخرجــت من المحنة أكثــر مرونة وقوة، مع المزيد 
مــن نمــاذج األعمــال األكثــر اســتدامة. وبالمثل، الزلنا نعمل بشــكل وثيق مع 

الشــركات التابعــة لمحفظتنــا االســتثمارية لمســاعدتها فــي تخفيض التكاليف 
وضمــان اســتمرارية أعمالهــا، وســنظل ملتزميــن بتخصيص رؤوس أموال جديدة 

إلــى الشــركات ســريعة النمــو مــع مراعــاة النماذج التجارية القويــة ومعايير الحوكمة 
البيئيــة واالجتماعية والمؤسســية.

وفــي الوقــت الــذي نمــر بــه بهذه الظروف غير المســبوقة، نســتمر ببناء قدراتنا 
للصمــود ونواصــل التزامنــا باالســتدامة عبــر جميع جوانب عملياتنــا التجارية. وبفضل 

أصولنــا األكثــر قيمــة –وهــم موظفونا– ســنواصل مســيرة العمل القتناص فرص 
اســتثمارية جديــدة فــي جميــع منصاتنا الداعمــة للنمو االقتصادي الهادف.

وختامــًا أود أن أعــرب عــن تقديــري وامتنانــي لجميع موظفينا، والشــركات الفرعية 
والتابعة لنا، والشــركات العاملة في إطار محفظتنا االســتثمارية، وشــركائنا الذين 

كان لرؤيتهــم وموهبتهــم الفضــل فــي تحقيــق النمــو المســتدام منذ البداية. كما 
نتطلــع إلــى تحقيــق المزيــد مــن هذه اإلنجازات في الســنوات المقبلة. 

ســجل النمــو العالمــي لعــام 2019 أبطــأ وتيرة له منذ األزمــة المالية لعام 
2008. ما أبرز محطات أداء شــركة الهالل للمشــاريع عام 2019 في ضوء 

مثــل هــذه التحديات االقتصادية؟

ا عام  علــى الرغــم مــن تباطــؤ االقتصــاد العالمــي، حققت الهالل للمشــاريع أداًء قويًّ
2019 بفضــل محفظــة أعمالنــا المتنوعــة التــي تضم عــدة مجاالت، وتتواجد في 
ف،  مناطــق جغرافيــة مختلفــة؛ ممــا أتــاح لنا اكتســاب المرونة والقــدرة على التكيُّ

والصمــود، والمحافظــة على مســار نمونا.

اســتثمرت شــركتنا 80 مليون دوالر على مدار العام لتوســعة نطاق عمليات 
الشــركات التابعة لمحفظة اســتثماراتنا وتوســعة نطاقها لتضم 39 شــركة 

واســتثمار. ومــن َثــمَّ تزايــد إجمالــي أصولنــا ليتجاوز 1.3 مليار دوالر، وشــهدت إيراداتنا 
زيــادة بنســبة 9٪ لتصــل إلــى 296 مليون دوالر. 

أســهم تنــوع اســتثماراتنا عبــر العديــد من المناطق الجغرافيــة والقطاعات ومجاالت 
العمــل فــي تقليــل المخاطــر التــي قــد نتعــرض لها فــي أي فئة من فئات األصول 
أو ســوق بعينهــا. ويظــل تنــوع محفظتنا االســتثمارية أحــد المقومات الجوهرية 

إلســتراتيجيتنا التــي تتجســد فــي رؤيــة الشــركة والتــي تتيح لنــا تحقيق أداء جيد على 
ض للمخاطر. المــدى الطويــل مــع الحــد قدر اإلمكان مــن التعرُّ

ال نألــو جهــًدا للســعي نحــو النمــو وضمان األداء المتــوازن والقوي على المدى 
الطويــل مــن خــالل تعزيــز وتوســعة نطــاق محفظتنا من الشــركات الفرعية والتابعة 

واالستثمارات.

تمثــل منصــات العمــل األربــع المندرجــة تحت راية الهالل للمشــاريع حجر الزاوية 
إلســتراتيجية التنويــع المتبعــة مــن جانبكم. ما التطورات األساســية التي 

طــرأت عبــر هذه المنصات األربع؟

واصلــت منصــات العمــل األربــع التابعــة لنــا اتباع اإلســتراتيجيات الخاصة بكلٍّ منها 
علــى مــدار عــام 2019. شــرعت شــركة "غلفتينــر" التي تعمل فــي مجال الموانئ تحت 

مظلــة الهــالل للمشــاريع التطويريــة فــي برنامج طموح يتضمن اســتثمارات طويلة 
المــدى فــي مينــاء ويلمنغتــون فــي الواليــات المتحدة. ونتوقع أن يوفر هذا المشــروع 

االســتثماري نمــًوا اجتماعًيــا واقتصادًيــا مســتمًرا في مينــاء ويلمنغتون والمنطقة 
دنــا بتطوير البنيــة التحتية للميناء  المحيطــة بــه بوجــه عــام، وســنواصل التزامنا وتعهُّ

واالرتقاء بها.

كما تحافظ استثماراتنا تحت مظلة الهالل للمشاريع االستثمارية على وتيرة النمو 
من خالل رفع الكفاءة االنتاجية والتوسع إلى مناطق جغرافية جديدة. وتواصل هذه 

االستثمارات التركيز على االنضباط التشغيلي لتعزز من جاهزية التخارج للشركات تحت 
مظلتها. 

واصلت الهالل للمشــاريع الناشــئة إســتراتيجيتها االســتثمارية في الشــركات ســريعة 
النمو، وصناديق رؤوس األموال االســتثمارية في منطقة الشــرق األوســط وشــمال 

أفريقيا، والواليات المتحدة، وآســيا. حتى اآلن، تم اســتثمار 112.7 مليون دوالر 
عبر عدة قطاعات. وشــهدت اســتثماراتنا ارتفاع ضمن عائداتها بنســبة %90 في 
عام 2019, كما اســتطاعت الشــركات التي اســتثمرنا فيها جمع تمويالت بقيمة 

ر لشــركائنا  370 مليــون دوالر منــذ بــدء اســتثماراتنا. وإضافــة إلى رؤوس األموال، نوفِّ
التوجيــه اإلســتراتيجي والتشــغيلي الكفيــل بتحفيــز عملية توســعهم ونموهم، ما 
أســهم في زيادة قيمة محفظتنا االســتثمارية بنســبة 40٪ مقارنة بعام 2018. 

وتتيح لنا مســاهمتنا في صناديق رؤوس األموال االســتثمارية فرصة االســتثمار غير 
المباشــر فــي المزيــد مــن القطاعــات التكنولوجيــة حــول العالم. ففي عام 2019, بلغ 

عدد االســتثمارات ضمن صناديق االســتثمار التي ســاهمنا بها 131 شــركة.

وفي عام 2019، ســاعدت الهالل للمشــاريع االبتكارية في زيادة وتيرة النمو لشــركة 
"شــمال" المتخصصــة فــي تصنيــع مالبــس العمل المصممــة للتغلب على الظروف 

المناخيــة القاســية، فــي حيــن انصــبَّ تركيز شــركة "أيــون" المتخصصة في النقل 
المســتدام على التوســع داخل اإلمارات العربية المتحدة واالســتثمار في مجال 

محطــات شــحن المركبــات الكهربائية ومجــال القيادة الذاتية.

 حوار مع بدر جعفر 
الرئيــس التنفيــذي
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األهداف اإلستراتيجية
يشهد عالم اليوم سريع التغير تحوالت هيكلية واتجاهات ضخمة على الصعيد العالمي مثل الخصائص السكانية المتجددة والطفرات 

التكنولوجية والتحديات غير المسبوقة في مجال الصحة العامة، والتي تسفر عن تأثير جذري على المجتمع، واألعمال، واالقتصاد العالمي بصفة 
عامة. تخدم هذه الظروف المتغيرة الشركات التي تتمتع بالذكاء والقدرة على الصمود وتمتلك خطة عمل مرنة ذات أهداف تنظيمية واضحة 

وغايات مستدامة.

إننا ندرك ما يمر به مشهد األعمال من حالة تغير، ونعي تداعياته على رؤيتنا الرامية إلى إنشاء مجموعة متنوعة من الشركات حيث نعتزم التعامل 
مع هذه التداعيات من خالل عملية اتخاذ القرارات المتبعة لدينا بداية من االتفاقيات التشغيلية واالستثمارات الجديدة، وصواًل إلى مبادرات تطوير 

الشركات الناشئة والمشاركة المجتمعية. كما يساهم االلتزام المشترك باالستدامة، ومبادئ الحوكمة المؤسسية الرشيدة، وممارسات األعمال 
المسؤولة، بتوطيد أسس اإلستراتيجيات التشغيلية واالستثمارية لشركة الهالل للمشاريع.

الرؤية والقيم

منهجيتنــا

االستثمار المسؤول
نؤمن ببناء شــراكات قوية ومســتمرة مع أصحاب 

المصلحــة وتحقيــق أفضــل قيمــة لهم على المدى 
الطويــل، كمــا نحــرص على اســتمرارية الحوار المفتوح 

والقائــم علــى التعاون مع شــركائنا لمســاعدتنا جميًعا 
فــي تحقيــق األثــر األمثل. ومن خالل مشــاركتنا في 

مجالــس اإلدارة ومختلــف اللجــان، نراقب تقدم 
الشــركات في عملها وأدائها ونقدم اإلشــراف 

اإلســتراتيجي، والتوجيه التشــغيلي، والدعم، والخبرات 
التســويقية والماليــة، فضــاًل عــن توجيهاتنا لتطبيق 

أعلــى معايير الحوكمة المؤسســية.

تمثــل عمليــة تقييــم الفرص االســتثمارية المؤلفة 
من خمس خطوات التي نتبعها أســاس إســتراتيجية 
االســتثمار المســؤولة الخاصة بنا، كما نجري تقييًما 

لخطــة األعمــال وإســتراتيجية النمــو المرتبطة بالفرصة 
االســتثمارية لتحديــد كلٍّ مــن مزايــا إيجاد القيم 

المحتملــة والمخاطــر األساســية المرتبطــة بها، إضافة 
إلــى مــدى توافقهــا مع معاييــر الحوكمة البيئية 

واالجتماعية والمؤسســية. 

يمتد التزامنا باالســتدامة ليشــمل محفظتنا 
االســتثمارية وممارســات اإلدارة التابعة لها، من 

خــالل تحقيــق التــوازن بين معاييــر الحوكمة البيئية 
واالجتماعيــة والمؤسســية مــن جانب، والعائدات 

الماليــة ومخاطــر االســتثمار مــن جانب آخر، وذلك بداية 
مــن مرحلــة تحديــد وتقييم االســتثمار وصواًل إلى تنفيذ 

االستثمار وإدارته.

ينصــبُّ تركيــز المبــادئ ومعاييــر الحوكمة البيئية 
واالجتماعيــة والمؤسســية لدينــا على ما يلي: 

•  التأكــد مــن إدراج اعتبــارات معاييــر الحوكمة البيئية 
واالجتماعيــة والمؤسســية فــي عمليات تقييم 

االســتثمارات، واتخاذ القرارات، وممارســات الملكية 
الفاعلة، وأنشــطة إعداد التقارير المســتمرة لدينا.

•  إبــداء وجهــة نظــر متوازنة إزاء معاييــر الحوكمة البيئية 
واالجتماعيــة والمؤسســية والمخاطــر التي تنطوي 

عليها.

•  مراعــاة التزاماتنــا األخالقية في جميع الســلوكيات 
التجاريــة، بمــا فــي ذلك مكافحة غســيل األموال 

والفساد والرشوة.

•  تشــجيع منصاتنا األربع، والشــركات الفرعية والتابعة 
لنا، والمشــاريع االســتثمارية على دعم األنشــطة 

المجتمعية.

•  التأكد من التطوير الدائم لسياســات وممارســات 
الموارد البشــرية التي من شــأنها تمكين جميع 

الموظفيــن وإيجــاد معاييــر موضوعية لقياس 
كفاءتها وأدائها.

•  الحّد من التأثير البيئي ألنشــطة شــركتنا من خالل 
تشــجيع توفير اســتهالك المياه والطاقة، وإعادة 
تدويــر النفايــات، والحدِّ قدر اإلمكان من اســتخدام 

الورق.

•  تشــجيع تطبيــق ونشــر معاييــر الحوكمة البيئية 
واالجتماعية والمؤسســية في الشــركات الفرعية 

والتابعة واالســتثمارات.

نطمح إلى بناء مجموعة شركات رائدة 
تعمل في قطاعات متنوعة، وتتخطى 
الحدود الجغرافية والثقافية، وتسعى 

إلى تحقيق الريادة الشاملة، وبناء قدرة 
تنافسية عالمية، وإيجاد قيمة مشتركة 

لجميع أصحاب المصلحة.

نعمــل وفــق قيمنا الجوهرية 
المرتكزة على التنوع واإلشــراك، 
وريادة األعمال، والمســؤولية، 

والنزاهة.

تنخــرط القيم، واإلســتراتيجيات، وااللتزامات 
في الممارســات اليومية من خالل 

السياسات واإلجراءات

العمليات والسياســات الداخلية

الرؤية

اإلســتراتيجية وااللتزامات

نهدف إلى اســتثمار طويل المدى 
وإســتراتيجية تشــغيلية تشمل النمو 

المؤسســي الشامل، والمرتبط 
بالحوكمــة، إضافة إلى الممارســات 

التجارية المســؤولة.

تمكيــن العمل األخالقي

تمكيــن مجتمع أقوى

تمكيــن المواهب

تمكين اإلشــراف البيئي

تشــكل الركائز األربع إلطار عمل 
االســتدامة لدينا أســاس التزاماتنا بالتطوير 

المستدام.

هنا نحو تطوير سياســات  كمــا أنهــا توجِّ
وإجراءات مشتركة.

القيم 

مــا رؤيتك بشــأن دمــج األهداف االجتماعية في 
األعمــال التجارية واالســتثمارات، خاصة في 

ظــل األوضاع الراهنة؟

اًل جذرًيا في  يشــهد العالــم أجمــع تحوُّ
اإلســتراتيجيات االســتثمارية حيث أصبح 

المســتثمرون أكثــر وعًيا علــى الصعيد االجتماعي 
وتقديًرا لقيمة االســتثمار في شــركات ُتعنى 
بدمــج عناصــر الحوكمــة البيئية، واالجتماعية، 

والمؤسســية فــي إدارة أعمالهــا. نحن في 
الهــالل للمشــاريع نكــرس جــم جهودنا لدفع عجلة 

التنميــة االقتصاديــة. وبذلــك، ُيعد دمج معايير 
الحوكمــة البيئيــة واالجتماعية والمؤسســية 

عاماًل أساســًيا في تقييم الجدارة االســتثمارية 
ودعم الميزة التنافســية لمحفظة اســتثماراتنا 

المتناميــة. ومثلمــا أثــرت جائحة كورونا واإلغالق 
العالمــي علــى جميع الشــركات بطرق مختلفة، 
فنحــن نــدرك أيًضا أهمية إســتراتيجيات األعمال 
المســؤولة التــي تهــدف إلــى تحقيق قيمة مرنة 

ودائمــة ومشــتركة لجميــع أصحاب المصلحة.

كيــف برهنــت الهالل للمشــاريع على التزامها 
بأهــداف األمــم المتحدة للتنمية المســتدامة؟

يواجــه كوكبنــا تحديــات تطويرية غير مســبوقة بداية 
مــن انعــدام المســاواة االجتماعية إلى التدهور 

البيئــي. صممــت أهداف األمم المتحــدة للتنمية 
المســتدامة بغرض إلهام األفراد، والمؤسســات، 
والحكومــات للســعي نحــو النمــو بطريقة تنمُّ عن 

مســؤولية اجتماعيــة وبيئيــة. ال يقتصر هدفنا 
في شــركة الهالل للمشــاريع من المشــاركة في 
أهــداف االســتدامة العالميــة كونها تمثل قوة 

ر أيًضا الدور  دافعــة رئيســية ألعمالنــا، بــل ألننا نقدِّ
المتزايــد للقطــاع الخــاص في دعم الحكومات 

لتحقيــق أهــداف التنمية المســتدامة. وفي هذا 
العــام، حددنــا مجموعــة معينة مــن أهداف التنمية 

المســتدامة التي ستســهم فيها كل منصة من 
منّصاتنــا، كمــا نعمــل على تحديــد غاياتنا من كل 

هــدف مــن تلك األهداف. وهذا يســاعدنا بصفتنا 
مواطًنا مؤسســًيا مســؤواًل في التعرف على 

طبيعــة مســاهمتنا في األهــداف العالمية بصورة 
ملموســة؛ مما يؤدي إلى االرتقاء بإســتراتيجية 

االســتدامة طويلــة المــدى المتبعة لدينا.

هــل يمكنــك أن تذكر بعــض التحديات التي 
واجهتموهــا أثنــاء تحديد مالمــح عملية توافقكم 

مــع أهداف التنمية المســتدامة؟

تشــمل العمليات واالســتثمارات الخاصة بشــركة 
الهالل للمشــاريع عــدة قطاعات ومناطق 

جغرافيــة مختلفــة، ممــا يــؤدي إلى إيجاد عدة 
طــرق للتوافــق مع أهداف التنمية المســتدامة 
بناًء على طبيعة شــراكاتنا أو اســتثماراتنا. وقد 

قمنــا بتطبيــق منهجيــة قائمة على سلســلة التوريد 
للتفكيــر فــي األثــر الذي يتجاوز الحدود التشــغيلية 
لــكل كيــان. بالتوافــق مع هذه الدراســة والتحاليل، 

تأكدنــا أيًضــا من مراعــاة الرؤى ووجهات النظر 
الفريــدة والمرتبطــة بالمناطق الجغرافيــة المختلفة 

واألولويــات اإلقليميــة. على ســبيل المثال: ُتعد 
المســاواة بين الجنســين وتمكين المرأة من األمور 

ذات األهميــة القصــوى في منطقة الشــرق 
األوســط، وتنعكس في العديد من اإلســتراتيجيات 

والمبــادرات الخاصة بالشــركات التابعــة لمحفظتنا 
اء مع  االســتثمارية. كمــا كان الحــوار الصريــح والبنَّ

أصحــاب المصلحــة الداخلييــن والخارجيين عاماًل 
حاســًما فــي إدراك الفــوارق الطفيفة واعتماد 

أهداف التنمية المســتدامة.

حــوار مــع رافــي كومار، المديــر التنفيذي ورئيس لجنة 
االســتدامة في شــركة الهالل للمشاريع
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خطــوات تقييــم أوجــه ارتباط أهداف التنمية المســتدامة 
بالعمليات واالســتثمارات الخاصة بشــركة الهالل للمشــاريع

ر مســيرة إعداد التقارير المؤسســية لدى شــركة الهالل للمشــاريع تطوُّ

تطبيــق أهداف التنمية المســتدامة

بصفتنا شــركة مســؤولة، نؤمن بأن القطاع الخاص بوســعه أداء دور 
محــوري لدعــم الطموحــات العالمية واإلقليميــة المرتبطة بأهداف 
التنمية المســتدامة. ونظًرا ألن عام 2020 يجســد انطالقة "ِعقد 

العمــل" المرتبــط بتحقيــق األهــداف بحلول عام 2030، تســعى الهالل 
للمشــاريع جاهــدة للمســاعدة فــي إيجاد حلول للتحديــات العالمية من 
خــالل االســتثمار والتعــاون عبــر إقامة أوجه ترابط بيــن أهداف التنمية 

المســتدامة وأعمالها الرئيســية، إلى جانب الشــركات والمشــاريع 
االســتثمارية التابعــة لمنصاتنــا األربــع. وقد أدرجنــا مالحظات وتعليقات 

مــن مشــاركات مختلــف أصحــاب المصلحة إلعــادة تحديد المخاطر 
والفــرص الرئيســية عــالوة علــى مجاالت التأثير الســلبية واإليجابية 

المرتبطــة بسالســل القيمــة الخاصــة بعملياتنا والخاصة بشــركاتنا، والتي 
تتيــح لنــا إدراك مســاهماتنا فــي أهداف التنمية المســتدامة بصورة 
أفضــل وتحديــد األولويــات فــي جهودنا. فــي هذا العام، أعددنا أطر 

عمــل تمهيديــة ألهــداف التنميــة المســتدامة لمنصاتنا األربع. تتضمن 
إطــارات العمــل أهــداف التنميــة المســتدامة ذات الصلة لكل منصة، 

ومجــاالت التأثيــر، ومؤشــرات األداء الرئيســية الخاصة بهــا. ونعمل حالًيا 
علــى تحديــد األهــداف والغايــات، ونهدف إلى وضع اللمســات األخيرة 

بحلــول الــدورة التالية إلعداد التقارير.

يقدم الجدول التالي لمحة ســريعة عن إســهامات العمليات واالســتثمارات الخاصة بشــركة الهالل للمشــاريع في أهداف التنمية المســتدامة. تتضمن األقســام التالية من 
التقريــر مناقشــات خاصــة بــكل منصة على ِحدة.

االســتدامة لدى الهالل للمشــاريع

إن االرتبــاط الوثيــق بيــن االقتصــاد والمجتمع والبيئة 
ــي منهجية عمل  ل نحو تبنِّ يفــرض علــى المؤسســات التحــوُّ

متكاملــة ُتــدرج االســتدامة في صميــم نموذج أعمالها.

تؤمن الهالل للمشــاريع بأن العمل بأســلوب يتســم 
بالمســؤولية االجتماعيــة والبيئيــة ليــس مجرد التزام 

أخالقــي، بــل يتصــل منطقًيا بمجــال األعمال التجارية؛ 
فنحــن نــدرك أن "ربحيــة" الشــركة و"الغرض" من وجودها 

أمــران متالزمــان، ونحــن بدورنا دمجنا االســتدامة عبر 
ثالثة مستويات: 

•  فــي عملياتنــا: مــن خالل إدارة أعمال تجارية مســؤولة 
وفعالة ورابحة.

•  فــي قراراتنــا االســتثمارية: من خالل تعزيز دمج 
مبــادئ ومعاييــر الحوكمــة البيئية واالجتماعية 

والمؤسســية في عملياتنا االســتثمارية.

•  مــع أصحــاب المصلحــة لدينا: مــن خالل إيجاد قيمة 
طويلــة المــدى ألصحــاب المصلحــة، بما في ذلك 

المجتمعــات المحيطــة بمناطــق عملياتنــا والمجتمع 
بوجه عام.

تعزيــز عمليــة إعداد التقارير

ينبغــي دعــم جدول أعمال االســتدامة باألهداف 
ذات الصلــة وآليــة المســاءلة لتحقيق أقصى 

اســتفادة منــه. ونحــن نعمــل على تحديد اهداف 
ملموســة لالســتدامة تتوافق مع أهداف التنمية 

المســتدامة ذات األولويــة لنــا وأطر العمل 
الخاصــة بعملياتنــا واســتثماراتنا. تؤمن الهالل 

للمشــاريع بأن هذا التركيز المســتمر على أهداف 
التنميــة المســتدامة وإيجــاد مقاييس التتبع 

ســيعززان قدرتها على المســاهمة في تحقيق 
األهــداف العالميــة أثنــاء "ِعقد العمل" وصواًل إلى 

عام 2030. 

•  إجــراء معاينــة أولية للفرصة 
االســتثمارية وفًقا لمعايير 

محددة مســبًقا لعملية 
التقييم.

•  إجــراء بحــوث أولية متخصصة 
في مجال العمل ودراســة 

السوق.

•  تحليل خطة عمل الشــركة 
وإســتراتيجيتها المتبعــة للنمو 

وتقييــم فريق اإلدارة.

•  إجــراء تقييــم أولي لمدى 
امتثالهــا لمعاييــر الحوكمة 

البيئيــة واالجتماعية 
والمؤسســية لضمان توافق 

الفرصة االســتثمارية مع 
سياســة الشــركة في هذا 

المجال.

•  إعــداد ملخص لهذه 
المعلومــات في وثيقة 
ُتعــرف بمذكرة الفرصة 

االستثمارية.

•   تنفيــذ إجــراءات العناية الواجبة 
)مــن الجوانب التجارية، 

والماليــة، والقانونيــة، وتقييم 
االمتثــال لمعايير الحوكمة 

البيئيــة، واالجتماعية، 
والمؤسســية( وإعداد نموذج 

التقييم.

•   التمــاس موافقة لجنة 
االســتثمار على شروط 

االســتثمار ومبادئه )القانونية 
والتجارية( األساســية.

تقديم مذكرة االســتثمار  
النهائيــة ومذكــرة ما بعد 

التنفيــذ إلى المجلس 
التنفيــذي للموافقــة عليهما.

اإلغالق قرار االستثمار العناية الواجبة التقييم األولي المعاينة 
األولية

فهــم المخاطــر والفرص الممتدة 
عبــر سلســلة القيمة بناًء على 

وضــع النقاط المرجعية والتشــاور 
مــع أصحاب المصلحة.
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الربــط بيــن مجاالت التأثير 
الُمحــددة وبيــن أهداف التنمية 

المســتدامة الخاصة بكلٍّ 
منها وإعداد مؤشــرات األداء 

واألهداف.

تحديد مجاالت 
التأثيــر )اإليجابية 

والسلبية(.

المواءمة بين 
عمليــة إعداد التقارير 

المؤسسية وبين 
أهداف التنمية 

المســتدامة ومشاركة 
أصحاب المصلحة 

مراحل التقدم.

الصحــة الجيدة والرفاه

طاقــة نظيفة وبأســعار معقولة

العمــل الالئــق ونمو االقتصاد

عقد الشــراكات لتحقيق األهداف

االســتهالك واإلنتاج المسؤوالن

التعليــم الجيد

الصناعــة واالبتكار والهياكل األساســية

مــدن ومجتمعات محلية مســتدامة

الحد من أوجه عدم المســاواة

الســالم والعدل والمؤسســات القوية

العمــل المناخي

المســاواة بين الجنسين

 الهالل للمشاريع 
)المســتوى المؤسسي(

الهالل للمشاريع 
التطويرية

الهالل للمشاريع 
االستثمارية

الهالل للمشاريع 
الناشئة

الهالل للمشاريع 
االبتكارية

بنــاًء علــى توجيهات إعداد 
تقارير االســتدامة وفًقا 

للجيــل الرابــع من المبادرة 
العالميــة إلعداد التقارير

المساهمة في 
تحقيــق أهداف التنمية 
المســتدامة من خالل 

مبــادرات داخلية وخارجية 
إلــى جانب التوافق مع 

المعاييــر الوطنية والدولية

التوجــه نحــو إعداد التقارير 
بنــاًء علــى أهداف التنمية 
المســتدامة. تم االستناد 

إلــى المبادرة العالمية 
إلعــداد التقارير لإلفصاح 

عن مؤشــرات األداء الخاصة 
باالستدامة

2015 - 20132018 - 201620192030

بنــاًء علــى معايير المبادرة 
العالميــة إلعداد التقارير

•  إعــداد الوثائق القانونية 
وتنفيذ االســتثمار رسميًا.

•
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اتنــا  ل عام 2019 ليصبح عاًما مثمًرا لشــركة منصَّ وتباًعا، تحوَّ
الهــالل للمشــاريع فيمــا يتعلق بوتيرة النمو االقتصادي 

آنذاك، وقد دارت مجاالت تركيز الشــركة حول تعزيز 
وضع الشــركات التابعة لها، وتحقيق االســتفادة 

القصوى من الموارد عبر محفظتها االســتثمارية، 
ورقمنة األعمال التشــغيلية والنظم والعمليات. 

اســتلزم األمر أيًضا وجود تركيز داخلي لمواصلة تعزيز 
الكفاءات وإجراء تحســينات نوعية. بلغت العائدات 

296 مليون دوالر؛ مما يمثل زيادة هامشــية بنســبة 
9٪ مقارنة بالمســتويات في عام 2018.

اســتثمرت "غلفتينر" -وهي الشــركة الفرعية الرئيســية 
تحــت الهــالل للمشــاريع التطويريــة- مبالغ هائلة في 

كوادرها البشــرية، وخدماتها، ومنشــآتها. عقدت 
الشــركة برامــج تدريبيــة للموظفين واإلدارة العليا، 

إضافــة إلــى حمــالت ومبادرات توعيــة خاصة بالصحة 
والســالمة، وتقديــم خدمات جديــدة لتعزيز تجربة 

العمالء في جميع المنشــآت. وقد شــهد أحدث امتياز 
للشــركة فــي مينــاء ويلمنغتــون تطويرات ضخمة في 
البنيــة التحتيــة، بمــا في ذلــك تطوير معدات جديدة 

ــحنات وترقيات على  للتعامــل مــع البضائع والشُّ
عمليات التخزين في المســتودعات المســتمرة في 

عام 2020.

كما حققت الهالل للمشــاريع االســتثمارية أداًء ثابًتا 
علــى صعيــد شــركاتها القابضــة العاملة في مجال 

األســهم الخاصة؛ مما أدى إلى توســعة نطاق 
عملياتهــا التشــغيلية، وإبــرام عقود جديدة، ودخول 

أســواق جديــدة فــي ظل التركيز علــى معايير الحوكمة 
البيئية واالجتماعية والمؤسســية. على ســبيل 

ــعت شــركة جاما للطيران نطاق تغطيتها  المثال: وسَّ
الجغرافيــة بتوقيــع اتفاقيــة تعــاون جديدة في ثالث 

أســواق طيران تجاري رئيســية، وتحديًدا في أســتراليا، 
نــت جاما للطيران  واليابــان، وكوريــا الجنوبيــة. وقد تمكَّ
بفضــل هــذه االتفاقيــات مــن توفير خدمات ذات ُعمق 

ووفــرة ونطاق واســع إلــى مالكي الطائرات في 
األســواق التــي كانــت تفتقــد إلى مثل هذه العروض 
ت الشــركات القابضة  على المســتوى المحلي. أعدَّ

العاملــة فــي مجــال صناديق األســهم الخاصة التابعة 
للهالل للمشــاريع االســتثمارية خطًطا لبيع بعض 
األصــول أثنــاء العــام مما أدى إلــى تحقيق عائدات 

إيجابية.

تمكنــت الهالل للمشــاريع الناشــئة مــن المحافظة على 
وتيــرة النمــو الراســخة بتنفيذ إســتراتيجيتها القائمة 
على دعم الشــركات الناشــئة وصناديق المشــاريع 

الناشــئة ذات معــدالت النمــو العاليــة على الصعيدين 
ت الهالل  اإلقليمــي والعالمــي. وفــي عام 2019، ضخَّ

للمشــاريع الناشــئة رؤوس أموال عبر خمس شــركات 
وصناديــق رؤوس أمــوال اســتثمارية تعمل في مجال 

التكنولوجيــا، إضافــة إلى القيام بثالثة اســتثمارات 
تكميليــة. ومــن خــالل اســتثمار مبلغ 112.7 مليون 

نت الهالل للمشــاريع الناشــئة  دوالر حتى اآلن، تمكَّ
من توســعة نطاق محفظتها االســتثمارية بحيث 

تشــمل 19 شــركة ناشــئة في مجال التكنولوجيا و7 
صناديــق رؤوس أمــوال اســتثمارية في جميع أنحاء 

منطقة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا والواليات 
المتحدة وآسيا.

أطلقت الهالل للمشــاريع االبتكارية بنجاح شــركتها 
الثالثة "شــمال" التي ُتعد شــركة ناشــئة ينصب 

تركيزهــا علــى تطويــر الجيــل التالي من المالبس 
الصناعيــة المتخصصــة، ومن خالل االســتعانة بأحدث 
الوســائل التكنولوجية واالبتكار تنتج شــركة "شــمال" 
مختلــف أنــواع المالبــس الصناعيــة بكل دقة لضمان 

عنصــري الراحــة والصحــة المهنيــة للعاملين في مجال 
اإلنشــاءات فــي األجواء الحــارة حول العالم. كما 

دأبــت الشــركتان القائمتــان التابعتان للهالل للمشــاريع 
االبتكاريــة "أيــون" و"كافــا أند تشــاي" على تطبيق 

إســتراتيجيات النمــو الخاصــة بهــا من خالل الوصول إلى 
قواعد عمالء أكثر اتســاًعا.

االســتثمارات الجديدة بماليين 
الدوالرات

العائــدات بماليين الدوالرات

2017

1,259

2018

1,336

2019

1,242

2017

49

2018

80

2019

85

2017

357

2018

296

2019

271

األصــول اإلجمالية بماليين 
الدوالرات 

أهم تطورات األداء
في عام 2019، سجل االقتصاد العالمي أبطأ معدل نمو على اإلطالق منذ األزمة المالية العالمية في 2007-2008. وكان للقيود التجارية 
ه نحو األعمال التجارية، بل أدت أيضًا إلى حدوث تباطؤ شديد في النشاط  بات المرتبطة بها أثر سلبي على التوجُّ المتزايدة وأوجه الغموض والتقلُّ

الصناعي والتجارة في جميع أنحاء العالم.

َنها من التصدي للتباطؤ الذي شهده عام 2019، حيث يعد التنّوع عبر مختلف األسواق  ع شركة الهالل للمشاريع بمنزلة الدرع الواقي الذي مكَّ كان تنوُّ
الجغرافية والقطاعات دائًما من األولويات الرئيسية للشركة نظًرا ألن ذلك يوفر مصادر دخل وأنماط مخاطر بديلة. منذ نشأتها، حرصت الهالل للمشاريع 
على تكوين محفظة متنوعة تضم العديد من الشركات، والمشاريع االستثمارية، وفئات األصول حيث لم تقتصر مزايا هذه المحفظة على تحفيز نموها 

رت لها أيًضا االستقرار في وجه الظروف المناوئة. على مدار السنين، بل وفَّ

ت الهالل للمشاريع رؤوس أموال جديدة بلغت 80 مليون دوالر عام  ق االستثمارات عبر منصاتها األربع، ضخَّ في إطار حرصها على المحافظة على تدفُّ
2019؛ مما أدى إلى توسعة نطاق محفظتها االستثمارية من 33 إلى 39 مشروًعا استثمارًيا. وباإلضافة إلى االستثمارات الجديدة، يعمل رأس المال 

ع على دعم خطط التوسع الخاصة بالشركات الحالية التابعة للمحفظة االستثمارية، بما في ذلك إتاحة الفرصة لتقديم خدمات جديدة ودخول  الُموزَّ
أسواق جديدة. ارتفعت األصول اإلجمالية لتصل إلى 1.3 مليار دوالر عام 2019، حيث بلغت 1.2 مليار دوالر عام 2018.
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الهــالل للمشــاريع التطويريــة: دفــع النمــو االقتصادي من خالل تطويــر البنية التحتية
ل األشــخاص ونقل البضائع،  تمثــل البنيــة التحتيــة األســاس الــذي تســتند إليــه الــدول فــي ســعيها نحــو االزدهــار والرخــاء حيث إنها تدفع النمو االقتصادي من خالل تيســير تنقُّ
ممــا يعمــل علــى تعزيــز سالســل التوريــد وإيجــاد فــرص عمــل وتقليــل معــدالت الفقــر إضافــة إلى مزايا أخرى. تشــير تقديرات مركز البنيــة التحتية العالمية إلــى أن العالم بحلول 

عــام 2040 ســيكون بحاجــة إلــى اســتثمار 94 تريليــون دوالر فــي مجــال تطويــر البنيــة التحتيــة. وســيتطلب هــذا المزيد مــن التعاون بين القطاعين العام والخاص ومشــاركة أكبر 
مــن القطــاع الخــاص في تمويل هذه المشــاريع وتنفيذها.

يوجــد حاجــة ملّحــة إلــى المزيــد مــن االســتثمارات فــي مجــال البنيــة التحتيــة فــي قطاع الموانئ الذي يمثــل أهمية بالغة لمنصة الهالل للمشــاريع التطويرية وأكبر شــركاتنا 
العاملــة فــي هــذا المجــال، "غلفتينــر". تتولــى "غلفتينــر" مــن خــالل عقــد امتيــاز لمــدة 50 عاًما عبر شــركتها الفرعيــة "غلفتينر الواليات المتحدة" في الوقت الراهن تشــغيل 

مينــاء "ويلمنغتــون" فــي واليــة ديالويــر األمريكيــة، الــذي سيشــهد اســتثمار بقيمــة 600 مليون دوالر من شــركة "غلفتينر" لتحديث الميناء وتوســعته.

علــى الرغــم مــن التحديــات التــي واجههــا مجــال شــحن الحاويــات العالمــي عام 2019 -بداية من الســعة المفرطة وانخفاض أســعار الصــرف الفورية وصواًل إلى حاالت 
الغمــوض والشــكوك المحيطــة بخــروج بريطانيــا مــن االتحــاد األوروبــي والتوتــرات التجاريــة بين الواليات المتحــدة والصين- واصلت "غلفتينر" التمســك بمعاييرها التشــغيلية 

مــع إضافــة خدمــات جديــدة وتوســعة نطــاق عملياتهــا. ومــن خــالل رؤوس أمــوال الشــركة التي ُأنفقت علــى موانئها، تواصل "غلفتينــر" التزامها بتطويــر البنية التحتية 
المتكاملــة واإلمكانيــات الخاصــة بموانئهــا؛ ممــا ينتــج عنــه أثــر إيجابــي علــى اقتصاديات الدول الخمســة التي تعمــل بها، إضافة إلى دول أخرى.

فــي أعقــاب جائحــة كورونــا، مــن الممكــن أن تســاعد البنيــة التحتيــة فــي تمهيــد الطريــق لتعافــي االقتصاد العالمي. تواصل "غلفتينر" االســتفادة من قدراتها التشــغيلية من 
خــالل التركيــز علــى زيــادة ســعة موانئهــا الحاليــة واالســتثمار فــي مجالــي التكنولوجيــا والرقمنــة. إضافــة إلى ذلك وبصفتها من أبرز الشــركات في سلســلة التوريد العالمية، 

ي لجائحــة كورونــا مــن خــالل موانئهــا وعملياتها التشــغيلية، بما في ذلك تحديد األولويــات والتعجيل بتوصيل  أســهمت "غلفتينــر" بطــرق مختلفــة فــي جهــود التصــدِّ
المســتلزمات الطبيــة والمتطلبــات الالزمــة للمجتمعــات التي تعمل بها.

كان التفاقيــات الشــراكة التــي أبرمناهــا والتزمنــا بهــا علــى مــدار عــدة ســنوات الفضــل فــي نمو الشــركات التابعة لمنصة الهالل للمشــاريع التطويريــة. يتمثل الهدف الذي 
نســعى إليــه فــي تعزيــز الخدمــات واإلمكانيــات الحاليــة عبــر العمليــات التشــغيلية الخاصــة بالشــركة من خــالل التعاون المتواصل مع أصحــاب المصلحة لدينا وتلبيــة متطلباتهم 

بصفة مســتمرة.

الهالل للمشاريع التطويرية
تعزيــز التمّيز التشــغيلي ودفــع النمو االقتصادي 

المســتدام على مســتوى العالم

الهــالل للمشــاريع التطويرية هي 
المنصــة المعنية بالشــركات التطويرية 

العاملــة تحــت مظلة الهالل للمشــاريع، 
والتــي ينصــبُّ تركيزها علــى قطاع البنية 
التحتيــة كمحفــز أساســي للتطور والنمو 
زها التشــغيلي،  االقتصــادي. ونظًرا لتميُّ

تســعى الشــركات التابعة للهالل 
للمشــاريع التطويريــة فــي الوقت الراهن 

إلى توســعة نطــاق حضورها العالمي 
لتعمــل فــي بلدان تحتاج إلى اســتثمارات 

فــي البنيــة التحتية والمســاعدة في تعزيز 
تطورهــا االقتصــادي ودعم تقدمها 

االجتماعي.

مومنتوم لوجيســتكس )مومنتوم( هي شــركة 
رائــدة فــي تقديم الخدمات اللوجســتية بوصفها 

طرًفــا ثالًثــا يقــع مقرها في اإلمــارات العربية المتحدة، 
وتوفــر باقــة متكاملــة من حلول إدارة سلســلة التوريد 

تتضمــن النقــل مــع إمكانيــة التنقل فيما بين دول 
الخليــج العربيــة، ونقــل الشــحنات، والتخزين، فضاًل عن 
الخدمــات اللوجســتية وخدمــات الحاويات، إضافة إلى 
إمكانيــات متخصصــة فــي مجــال خدمات حقول النفط.

يقع مقر شــركة مومنتوم التي تأسســت عام 2008 
في مســتودع الحاويات المحلي بالشــارقة، وتمتد 
عملياتهــا فــي مختلــف أنحــاء دولة اإلمارات العربية 
المتحــدة، والمملكــة العربية الســعودية، والعراق، 

وباكســتان، كمــا امتــدت مؤخًرا إلــى الواليات المتحدة 
األمريكية.

تمتلك الهالل للمشــاريع التطويرية حصة بنســبة 
50٪ فــي شــركة "مومنتــوم" مــع عضوية في اللجنة 
التنفيذيــة للشــركة وهــو مــا يتيح لهــا تقديم التوجيه 

اإلســتراتيجي في ســعيها للتوسع.

مجموعــة غلفتينــر )غلفتينــر( – تأسســت "غلفتينر" في 
إمارة الشــارقة عام 1976، وهي أكبر شــركة خاصة 

مســتقلة إلدارة الموانئ على مســتوى العالم، وقد 
لت  حققت توســًعا ســريًعا على صعيد عملياتها وســجَّ
حضــوًرا قوًيــا فــي مناطق مختلفــة حول العالم. تقوم 

"غلفتينر" بتشــغيل ثالثة موانئ رئيســية في دولة 
اإلمــارات بالنيابــة عن دائرة موانئ الشــارقة، وهي: 

محطــة الشــارقة للحاويــات، ومحطة حاويات خورفكان، 
ومينــاء الحمرية. 

علــى الصعيــد الدولــي، تعمل "غلفتينــر" في المملكة 
العربيــة الســعودية فــي ميناء الجبيــل التجاري، وميناء 

الملــك فهــد الصناعــي في ينبــع، ومحطة الحاويات 
الشــمالية بمينــاء جــدة، وفــي ميناء أم قصر بالعراق، 

وفــي مينــاء طرابلــس فــي لبنان. كما تعمــل "غلفتينر" 
فــي البرازيــل والواليــات المتحدة، حيث تتولى إدارة 

وتشــغيل محطة "كانافيرال" للشــحن في ميناء 
كانافيــرال، فلوريــدا، ومينــاء "ويلمنغتون" في ديالوير 

بالواليــات المتحدة األمريكية.

تمتلك الهالل للمشــاريع التطويرية حصة بنســبة ٪50 
في شــركة "غلفتينر" وتوفر التوجيهات اإلســتراتيجية 

مــن خــالل حضورهــا في المجلس التنفيذي لشــركة 
"غلفتينــر" وفــي العديد من اللجان.

نظرة عامة على الشــركات
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أهــم األرقام التــي حققتها "مومنتوم"  طــرح عــروض خدمة جديدة في 
اإلمــارات العربية المتحدة

فــي ينايــر 2019، كشــفت "غلفتينــر" النقاب عن 
عــرض جديــد لخدمــة تخليــص البضائع البحرية وهي 
خدمــة مينــاء الشــارقة التجاري )SPOT( التي توفر 

تواصاًل اســتثنائًيا بين الشــارقة ودبي. يســاعد 
موقع ميناء الشــارقة التجاري وســرعة الخدمة به 
فــي تخفيــض تكاليــف التوصيل بنســبة تقترب من 
ــنة للتخليص  80٪. كمــا يوفــر المينــاء خدمة ُمحسَّ

الجمركــي عبــر اإلنترنــت وإمكانية الوصول على 
مدار الســاعة إلى الطرق الرئيســية ومنشــأة 

متطــورة لفحــص الشــحنات في الموقع، عالوة 
علــى خدمــات ذات جــودة اســتثنائية ألخذ العينات 

وإجراء االختبارات في منشــآت المســتوِرد. وقد تم 
إنجــاز أول طلــب نقــل مباشــر في محطة حاويات 
خورفــكان لالســتفادة من عــرض الخدمة الجديد 

في وقت قياســي بلغ 3.4 ســاعات. 

إضافــة إلــى الخدمــة المتوفــرة في محطة حاويات 
خورفــكان، أطلقــت "غلفتينر" خدمتين مباشــرتين 

جديدتيــن فــي محطة حاويات الشــارقة. تربط 
الخدمــة األولــى بين الشــارقة والهند حيث 

تســتغرق رحلة الشــحن ثالثة أيام، وهو زمن النقل 
األقصــر فــي الســوق. وأعربت محطة حاويات 
الشــارقة عن ترحيبها باســتقبال "إم في بورت 

كالنج" التي تقدم أســرع خدمة شــحن مباشــر بين 
محطــة الشــارقة للحاويــات وموانئ كانداال وهازيرا 
ونافا شــيفا في الهند حيث تســتغرق رحلة الشــحن 

ثالثــة أيــام فقــط من آخــر ميناء في الهند إلى 
الشــارقة. وقد تم إنجاز رحلة الشــحن األولى في 

وقت قياســي بلغ 45 حركة إجمالية في الســاعة. 

تربط الخدمة المباشــرة الثانية بين إمارة الشــارقة 
وبيــن دول الخليــج الشــمالية، وقــد أعربت محطة 

الشــارقة للحاويــات عــن ترحيبهــا بـ "إم في ماج 
بيــرل" بوصفهــا خدمــة مباشــرة بين ميناء خالد 
فــي الشــارقة، ومينــاء أبو فلوس في العراق؛ 

ممــا يســهم فــي تعزيز الروابــط التجارية بين هاتين 
المنصتيــن التجاريتيــن اإلقليميتين.

أكملــت "مومنتــوم" عامها العاشــر بوصفها مزوًدا 
للخدمــات اللوجســتية كطــرف ثالث في اإلمارات 

العربيــة المتحــدة مــع حضور على المســتوى العالمي. 
ومــع انطالقــة الِعقــد الثاني من عملياتها التشــغيلية، 
تواصــل "مومنتــوم" االرتقاء بأســطولها التجاري لدعم 
خططهــا الراميــة إلــى مضاعفــة خط خدمتها األول في 

الســنوات الخمســة المقبلة. وقد أضافت الشــركة مؤخًرا 
أســطواًل يضم 46 شــاحنة من الجيل الجديد من طراز 

"ســكانيا" فــي ظــل توجههــا نحو التركيــز على نظم النقل 
المستدام. 

كمــا أطلقــت "مومنتــوم" نظــام "تيليماتيكس فليت 
مانجمنت سيســتم" إلدارة األســطول التجاري عن ُبعد، 

الــذي يمثــل الحــل الذكي الجديد لتتبع األســاطيل التجارية 
ومراقبتهــا. توفــر هــذه التكنولوجيــا إمكانيات مراقبٍة أكثَر 

دقــة، وبيانــات تفصيليــة عن حركة المركبة، والمســارات 
التي ســلكتها، وحالتها العامة، ومعدل االســتفادة من 

قدراتها، وحاالت ســوء االســتخدام. كما تســاعد في 
تحســين إدارة األســاطيل التجارية واالســتفادة القصوى 

مــن العمليــات، وتقليــل التكاليف، وتحســين اإلنتاجية.

المراحل الرئيســية الُمنجزة 

وفــي العــراق، حققت محطــة حاويات العراق التي 
تقــوم غلفتينــر بتشــغيلها إنجــاًزا رئيســًيا في عام 2019 

ر بمليوني "وحدة  حيــث ســجلت حجــم حاويات ُيقــدَّ
مكافئــة لعشــرين قدمًا" منذ انطــالق عملياتها. 

وكانت الشــركة قد ضخت اســتثمارات هائلة في 
محطــة حاويــات العراق لتطوير مرســى بطول 376 
متــًرا ومنطقــة تخزيــن الحاويات داخــل المحطة التي 

تبلــغ مســاحتها 342،000 متــر مربــع والتي تتمتع 
بســعة حالية تتيح لها اســتقبال أكثر من 400،000 

وحدة "مكافئة لعشــرين قدمًا" ســنوًيا؛ مما يســمح 
بزيادة الســعة االســتيعابية لها في المســتقبل. أجرت 
"غلفتينــر" توســعة علــى مســاحتها التخزينية من خالل 

تطوير ســاحة تخزين جديدة لزيادة الســعة االســتيعابية 
الســنوية لمحطــة حاويــات العراق إلى 640،000 

"وحــدة مكافئــة لعشــرين قدمًا". إضافة إلى ذلك، 
تخطــط الشــركة حالًيــا إلطالق بوابــة إلكترونية جديدة 

للعمــالء تتيــح إمكانيــة تتبع الحاويات والســفن، وإصدار 
ثة  فواتيــر مبدئيــة إلكترونيــة، وتبــادل معلومات ُمحدَّ

عن المحطات. 

 حــوار مع نيراج أغرافال، 
+100 المدير التنفيذي لشــركة الهالل للمشــاريع

وحــدة جّر وَقطر

منطقــة محطات للحاويات بمســاحة

 130,000
متر مربع 

 1.5 
 مليون طن 

من الشحنات

240+
مقطورة

 1,000+
وحدة حاويات

دأبــت "مومنتــوم لوجيســتكس" على البحث عن وســائل جديــدة لالرتقاء بالكفاءة 
ــًبا لتوفيــر فــرص جديــدة للنمــو في جميع أنحاء العالم. ونحــن نحتفل بمرور  التشــغيلية تحسُّ

عشــر ســنوات على إنشــاء الشــركة، فإن من بواعث التشــجيع اهتمامنا المتواصل بإرســاء 
أســس المصداقية على المســتويين المحلي والدولي. كما نهدف إلى االســتفادة من 

الطفــرة الهائلــة فــي اإلنفاق االســتهالكي والنمو االقتصــادي العالمي والتطورات 
التكنولوجيــة التــي ســتتيح لنــا تحقيــق نمو أكبر على مدار الســنوات المقبلة".

ســتيوارت ماينالند، المدير العام لشــركة "مومنتوم لوجيســتكس"

مــا محــور التركيز في إســتراتيجية الهالل 
للمشــاريع التطويرية؟

حققت الشــركات التابعة للهالل للمشــاريع 
التطويريــة أداًء ثابًتــا علــى مــدار العام، وتكمن 

أهــم األولويات الرئيســية فــي مواصلة تحقيق 
التميــز التشــغيلي وتعزيــز الكفاءات داخل مجلس 

اإلدارة، كما أتاحت لنا مكانة شــركاتنا الراســخة 
في جميع األوســاط الصناعية التوســع على 

الصعيــد العالمــي. ويتمثــل أهم اإلنجازات البارزة 
علــى هــذا الصعيــد في شــركتنا المتخصصة في 
الموانــئ والخدمــات اللوجســتية "غلفتينر" التي 
ُتكمــل عامهــا األول بإنجــاز العديــد من العمليات 
الناجحــة فــي ميناء "ويلمنغتون" والشــروع في 

إســتراتيجية اســتثمارية طويلة األجل يتمثل 
الهــدف منهــا في توســعة الميناء وتحديثه. 

ــدت األنشــطة التي جرت عام 2019 بداية  وجسَّ
المرحلة األولى من التحســينات الرئيســية في 
المينــاء كجــزء مــن برنامج االســتثمار الذي تبلغ 

قيمتــه 100 مليــون دوالر. وبمجــرد اكتماله 
سيشــهد الميناء مضاعفة ســعته اإلنتاجية من 

الحاويات. 

فــي ظــل ارتفاع الطلب العالمي على مشــاريع 
البنيــة التحتيــة، هــل تتزايد أهمية االعتبارات 

الخاصــة باالســتدامة وتصبح إدارتها أكثر 
أهمية وصعوبة؟

وفًقــا للمناقشــات التــي ُأجريت في المنتدى 
االقتصــادي العالمــي هذا العام، تتصدر 
االعتبــارات الخاصة باالســتدامة قائمة 

األولويــات لغالبية الشــركات الكبرى. وفي 
ظل مواصلتنا االســتثمار في مشــاريع البنية 

التحتيــة عالمًيــا ســتزداد صعوبــة وتعقيد تحديات 
االســتدامة التي نواجهها، ســواء أكانت مرتبطة 
باالمتثــال أو كفــاءة اســتخدام الطاقة أو الصحة 

والســالمة، أو إدارة المجتمــع المحلــي أو أي مــن 
عناصر االســتدامة المؤسسية.

وفــي ظــل تطبيق إســتراتيجية طويلة المدى 
ينصــبُّ التركيــز فيهــا على إدارة مخاطر 

االســتدامة بنــاًء على إطــار أهداف التنمية 
المســتدامة، نؤمن بأن شــركاتنا ُمســتعدة بشكل 
كاٍف لمواجهة تحديات االســتدامة المســتقبلية.

أثــرت جائحة كورونا ســلًبا على االقتصاد 
العالمــي، مع انخفاض شــديد في الطلب 
العالمــي علــى حركة الســلع والبضائع. ما 

خطــط الهالل للمشــاريع التطويرية للتعامل 
مــع تداعيــات الجائحــة في ظل االعتراف بالدور 

الجوهــري لقطاع الخدمات اللوجســتية في 
ضمان توفر الســلع الحيوية؟

ر  مــن المؤكــد أن تلــك الجائحة العالمية ســتغيِّ
أســلوب إدارة األعمال على مســتوى العالم؛ إذ 
إن الشــركات التي خرجت بدروس مســتفادة من 

هذه الجائحة وتداعياتها واســتطاعت تحســين 
إســتراتيجياتها وفًقا لذلك ســتكون أكثر قوة 

وقــدرة علــى التصدي للكــوارث من هذا القبيل 
أكثــر ممــا مضى. وفي ظــل االهتمامات المتزايدة 

بقطــاع الموانــئ والخدمات اللوجســتية، اتخذت 
الهــالل للمشــاريع التطويريــة عدًدا من اإلجراءات 

الراميــة إلــى الحد مــن المخاطر قدر اإلمكان 
واالســتجابة للتحديــات التــي اقترنت بالجائحة. 

أطلقــت "غلفتينــر" خطوط الخدمة الســريعة 
بهدف تســريع حركة الســلع والبضائع الحيوية من 
خــالل موانئهــا؛ ممــا أتــاح لها نقــل أكثر من مليون 

طــن مــن الشــحنات أثناء الجائحــة. وبالمثل، اتخذت 
شــركة "مومنتوم" إجراءات من شــأنها ضمان 

ــال للســلع والبضائــع الحيوية للحد قدر  النقــل الفعَّ
اإلمــكان مــن التداعيات علــى األفراد الماكثين 

فــي منازلهــم بســبب التباعد االجتماعي. 
وفي عام 2020، ســتواصل الهالل للمشــاريع 

التطويريــة تقييــم التداعيــات الناجمــة عن جائحة 
كورونــا واتخاذ اإلجراءات الكفيلة باكتســاب 

القــدرة علــى التكيــف والصمود في حالة حدوث 
تعطــل غيــر ُمَواٍت في سلســلة التوريد. 
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االلتــزام بتطويــر البنية التحتية 
المستدامة

أنهــت "غلفتينــر" و"مومنتوم" مشــروع طريق منفذ 
الصجعــة فــي الشــارقة بدولة اإلمارات العربية 

المتحــدة الــذي تم إنشــاؤه بالتعــاون مع هيئة الطرق 
والمواصــالت حيــث يربــط هذا الطريــق ما بين مجمع 

الصجعــة لالســتثمار الصناعــي، الذي يمثل أول 
مبادرة اســتئجار لشــركة "غلفتينر"، وبين أكبر ثالثة 

موانــئ بحريــة في الشــارقة وهــي ميناء خالد، وميناء 
الحمريــة، ومينــاء خورفــكان، إضافة إلى مطار الشــارقة 

الدولي، وشــبكة الطرق واســعة النطاق عبر أنحاء 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة. من المتوقع أن 

يكــون مجمــع الصجعــة لالســتثمار الصناعي الُمقام 
على مســاحة 750,000 متر مكعب منشــأة متكاملة 

للخدمــات اللوجســتية؛ ممــا يجعلهــا ُمعفاة من 
الرســوم وضريبــة القيمــة المضافــة حتى إطالقها إلى 

الســوق المحلية.

شــرعت "غلفتينر الواليات المتحدة" -وهي شــركة 
تابعــة لـ"غلفتينــر" فــي الواليات المتحدة- في 

المرحلة األولى من عمليات التحســين الرئيســية في 
مينــاء ويلمنغتــون كجزء من البرنامج االســتثماري 

الُمخصــص للمنشــأة بقيمــة 100 مليــون دوالر. من 
المتوقــع أن تــؤدي عمليــات التحســين إلى زيادة قدرة 

اســتيعاب المينــاء للبضائــع من 350،000 "وحدة 
مكافئــة لعشــرين قدمــًا" إلى 600،000 "وحدة 

مكافئة لعشــرين قدمًا" إضافة إلى تحســين القدرة 
االســتيعابية للشــحنات المتدحرجة. قامــت "غلفتينر 

الواليــات المتحــدة" بشــراء 9 رافعــات قنطرية متحركة 
ذات إطــارات مطاطيــة حمولــة 41 طًنــا، وثالثة أوناش 

تحميــل حاويــات ثقيلــة حمولــة 45 طًنا، و16 جراًرا 
للمحطات، و35 مقطورة لحاويات الشــحن. سيســاعد 

تركيــب المعــدات الجديدة فــي تخفيض انبعاثات 
العــوادم مــن خــالل تقليل اســتهالك الوقود الحفري 

عــالوة علــى زيادة عنصر األمان والســالمة. ُتعد 
عمليــة التحســين فــي مينــاء ويلمنغتــون جزًءا من عقد 
االمتيــاز القائــم لمــدة 50 عاًما مــع "غلفتينر الواليات 
المتحدة"، الذي ســتقوم الشــركة بموجبه باســتثمار 
600 مليــون دوالر لتحديــث المينــاء وتوســعته، بما 
فيهــا 500 مليــون دوالر ُمخصصــة لمحطــة حاويات 

جديــدة فــي موقع "إيدجمور" التابع لشــركة "دوبونت" 
ســابًقا والذي ســتبلغ طاقته االســتيعابية 1.2 مليون 

"وحدة مكافئة لعشــرين قدمًا". 

علــى مــدار العــام األول من عملياتها التشــغيلية في 
نــت "غلفتينــر الواليــات المتحدة" من  المنشــأة، تمكَّ

نقــل جميــع العمــالء القدامى فــي الميناء عالوة على 
اســتقطاب عمــالء جــدد. ومن بيــن العمالء القدامى 
الذين واصلوا التعامل مع الميناء شــركتا "تشــيكيتا" 

و"دول" المتخصصتان في اســتيراد الفاكهة، وشــركة 
"بورت كونتراكتورز إنك" للشــحن والتفريغ، وشــركة 

التخزيــن "إنتركونتننتــال سيرفيســيز أوف ديالوير 
المحدودة"، وشــركة تجهيز الســيارات "أوتوبورت 

إنــك". واصــل المينــاء دوره بصفته أبرز موانئ اســتيراد 
المــوز فــي أمريــكا الشــمالية والميناء الذي ُتجرى من 

خالله العمليات الديناميكية لتصدير ســيارات شــركات 
كرايســلر وجنرال موتورز وفورد، وشــحنات الســيارات 

المســتعملة لغرب أفريقيا، وواردات ســيارات فيات 
عت "غلفتينــر الواليات المتحدة"  وجيــب كرايســلر. وقَّ
عقــًدا محــدوًدا مــع خط النقل المالحي لشــركة البحر 

المتوســط للشــحن )إم.إس.ســي( للشروع في تقديم 
خدمــة جديــدة لميناء ويلمنغتــون. ونظًرا إلعجابها 

بعــرض الخدمــة الُمقــدم من شــركة "غلفتينر الواليات 
المتحدة" قررت شــركة البحر المتوســط للشــحن تمديد 

العقــد، وبموجــب هــذا العقد الُمجدد زادت خدمة 
شــركة البحر المتوســط للشــحن بنســبة 71٪ مقارنة 

بالعــام الماضــي. وبالمثــل، فــي ميناء كانافيرال، وقعت 
شــركة "غلفتينــر الواليــات المتحــدة" عقًدا لمدة خمس 

ســنوات مع شــركة األخشاب األســترالية "براكتيرا" 
المحــدودة لتكــون محطــة حاويات تخدم صادراتها 

حصــًرا في والية فلوريدا.

بــدأت "مومنتــوم" فــي تنفيــذ عملياتها في والية 
ديالويــر األمريكيــة لتوفيــر مجموعــة كاملة من حلول 

إدارة سلســلة التوريــد حيــث تتضمــن الخدمات التي 
تقدمها الشــركة ما يلي: 

•  نقــل الشــحنات وهــو أحد الحلــول المتكاملة الذي 
يتضمن الشــحن الجوي والشــحن عبر المحيطات 

والتخليــص الجمركــي والنقل البري.

•  خدمة التخزين التي تســتفيد من مســتودعات 
التبريــد المتطــورة الســتة التابعة لمينــاء ويلمنغتون 
حيــث توفــر مســاحة تخزين باردة عنــد رصيف الميناء 

تبلــغ 800،000 قــدم مربعة ُموزعة على ســتة 
مســتودعات عالوة على مســتودعين متطورين 
لتخزين الشــحنات الجافة على مســاحة إجمالية 

قدرهــا 250،000 قــدم مربعة، ومنشــآت تخزين تقل 
ســعتها عن ســعة حاوية واحدة.

•  خدمــة إصــالح الحاويات التي تتضمن شــراء حاويات 
شــحن جديدة ومســتعملة ومطابقة لمواصفات 

األيــزو وبيعهــا وتأجيرها، وإجــراء تعديالت عليها 
باإلضافــة إلــى عمليــات تصنيعها وطالئها 

وتجديدها.

تعزيــز القدرة على الريادة
ســعًيا لتخطي تداعيات األزمة بفاعلية واكتســاب 
القــدرة علــى الصمود أمــام الصدمات االقتصادية 
المســتقبلية، عــززت "غلفتينــر" مجموعة المواهب 
فــي إدارتهــا العليــا من خالل ضم مديريــن تنفيذيين 

نت المجموعة  ُجــدد إلــى اإلدارة العليــا، حيــث عيَّ
"ديفيد كايســي" مســؤواًل تجارًيا لخبراته الفائقة التي 
اكتســبها مــن العمــل في مختلــف القطاعات في هذا 

المجال. من المقرر أن يتولى "كايســي" مســؤولية 
تطويــر حلــول مســتقبلية للمينــاء تتميز باالبتكار 

نت  والمرونة وتتناســب مع احتياجات الســوق. كما عيَّ
المجموعة أيًضا "جوردون فيرغســون" مستشــاًرا عاًما 

جديــًدا للمجموعــة حيــث يمتلــك خبرات تصل إلى 20 
عاًمــا في هذا المجال.

االرتقــاء بالفاعليــة والكفاءة من خالل 
االســتثمار في التكنولوجيا 

زهــا فــي التحول الرقمي، ُتواصــل "غلفتينر"  بفضــل تميُّ
مســاعيها لتوفيــر تجربــة متكاملــة لعمالئها من الموانئ 
وشــركاء الخدمات اللوجســتية. في عام 2019، أطلقت 
الشــركة وحــدة دفــع رقمية جديــدة في محطة حاويات 
الشــارقة تتيح للعمالء إجراء عمليات ســداد رقمية من 

خــالل بطاقــات الدفــع، أو الهواتــف المتحركة، أو عبر 
اإلنترنــت، وذلــك ضمن تســهيالت الدفع اإللكتروني 

التــي وفرتهــا الشــركة؛ األمر الــذي انعكس على زيادة 
المبيعــات وتخفيــض تكاليــف المعامالت. كما شــرعت 

"غلفتينــر" فــي تنفيذ مشــاريع أتمتة عبــر عملياتها 
فــي محطــات الحاويات لتعزيــز الكفاءة والفاعلية 

واالســتفادة من موارد محطات الحاويات باســتخدام 
تقنيــات "أورجانيــك ريســبونس" ألتمتــة العمليات على 

متــن الســفن وفــي أرصفة الموانــئ. ُيعد التدوير المزدوج 
-اختيــار الحاويــات فــي اللحظات األخيــرة للتحميل- أحد 

الخصائــص المتطــورة الُمطبقة في محطات الشــحن 
التابعــة لشــركة "غلفتينــر" إلتاحــة الفرصــة لتنفيذ عمليات 
كاملــة وفًقــا للنظــم. قــد طبقت الشــركة نظاًما متطوًرا 

إلدارة العالقــات مــع العمــالء ألتمتــة عمليات البيع 
وتحقيــق االســتفادة القصوى منهــا وتعزيز تجربة 

العمالء. 

قــت "غلفتينر" هذا العام إســتراتيجية ســحابية  كمــا طبَّ
لدعــم بنيتهــا التحتيــة وتطبيقاتها. وأتاحت الشــركة عدة 

طــرق للســماح للعمــالء بإجــراء معامالت عبر اإلنترنت 
بهــدف الحــد مــن أو االســتغناء تماًما عن الحاجة إلى 

إجــراء زيــارات شــخصية أو مكالمــات هاتفية مع الموانئ. 
وباإلضافــة إلــى إطــالق هــذه األدوات الُمعززة من خالل 

البوابــة اإللكترونيــة لخدمــة العمالء، يمكن للشــركات 
اآلن إنشــاء أوامــر العمــل الخاصة بهــا ومراقبتها وإدارتها 

عبــر اإلنترنــت. ســتعمل هــذه النقلة على تيســير فاعلية 
العمليــات لــكلٍّ مــن العمالء واألفراد. وإلى جانب 

االبتــكار الفنــي داخــل محطات الحاويات البارزة للشــركة 
في اإلمارات العربية المتحدة، تســير مشــاريع الشــركة 

فــي الواليــات المتحــدة على قدم وســاق بهدف تنفيذ 
الشــحنات العادية وشــحنات المركبات الُمســيرة على 

عجــالت فــي مينــاء ويلمنغتون. هذا وقد شــهدت اآلونة 
األخيــرة انضمــام عمــالء رئيســيين بنجاح إلى المنصة 

الجديــدة، وهــا هم يســتفيدون حالًيا مــن الفوائد الهائلة 
لعمليــة األتمتة.

علــى صعيــد آخــر، عقدت "غلفتينر" اتفاقية شــراكة مع 
إحدى شــركات التكنولوجيا ومقرها وادي الســيليكون 

لتطويــر برنامــج مبتكــر ُيطلق عليه إســم "تحدي الشــركات 
الناشــئة لمســتقبل الموانئ 2020". ســينطوي المشروع 

ي رواد المشــاريع والشــركات الناشــئة لتطوير  على تحدِّ
وســائل تكنولوجية متطورة وتحّولية بهدف إعادة رســم 

مالمــح قطــاع الموانئ والشــحن. كما تمتلــك "غلفتينر" 
حالًيــا خارطــة طريــق تكنولوجية إســتراتيجية حيث ينصبُّ 

التركيــز فيهــا علــى تعزيــز مزيتها التنافســية والحّد من 
تكاليــف التشــغيل المرتفعــة. فــي إطار خارطة الطريق 

هــذه تظــل الشــركة ملتزمــة بمواصلة دمج أحدث الحلول 
الرقميــة في عملياتها التشــغيلية. 

ترســيخ ثقافة الصحة والســالمة 
عبــر عملياتنا

ُتعــد الســالمة أحــد العناصــر الجوهرية في قيم 
العمــل المتبعــة مــن قبل الشــركات العاملة تحت 

مظلــة الهــالل للمشــاريع التطويرية. ولذلك، اتخذت 
شــركاتنا العديد من التدابير الصارمة لترســيخ هذه 

الثقافــة فــي عملياتهــا فــي جميع أنحاء العالم. 
وطبًقــا لهــذا، انتقلــت "غلفتينر" مــن تطبيق معايير 

شــهادة النظام المرجعي لتقدير الســالمة والصحة 
فــي أماكــن العمل )OHSAS 18001:2007( إلى 
تطبيــق معاييــر األيــزو )ISO 45001:2008( األكثر 

تطــوًرا، بــل اســتكملت بنجــاح تدقيق إعادة االعتماد. 
ُتجــري الشــركة أيًضــا عمليــات تدقيق صارمة فيما 

يتعلــق بالســالمة الداخليــة المقــررة وفًقا لمخطط 
التدقيــق الداخلــي بإجمالــي 69 عمليــة تدقيق تم 

إجراؤهــا في عام 2019. 

كمــا أجريــت العديد مــن المبادرات األخرى الخاصة 
بالصحة والســالمة مثل اجتماعات لجنة الســالمة، 

ومناقشــات ممارســات السالمة وتفادي 
المخاطــر فــي مكان العمــل، وعمليات التفتيش 
الخاصــة بالصحــة والســالمة والبيئة، والتدريبات 

علــى إجــراءات الصحة والســالمة والبيئة، وتوفير 
مشــروبات مرطبة ومنعشــة في أيام الصيف، 
وعــرض الالفتــات والملصقــات الخاصة بالصحة 

والســالمة والبيئــة في جميــع المواقع، وتدريبات 
توجيهيــة متخصصــة عــن الصحة والســالمة والبيئة. 

إضافــة إلــى ذلــك، ُتلزم جميع المواقع التشــغيلية 
باتباع ممارســات، التدبير اإلداري األساســية. 

ل "غلفتينــر" أي حــاالت وفيات على مدار  لــم تســجِّ
عام 2019 وذلك في إطار أهداف الشــركة الرامية 

إلــى إنجــاز ســجل عمليــات خاٍل من حاالت الوفاة. 
وفًقا لما ورد في تقارير الشــركة، فقد وقعت ســت 

إصابــات مهــِدرة للوقــت في عام 2019، بانخفاض 
بنســبة 25٪ عن عام 2018، وهو الرقم الذي 

يتجاوز كثيًرا االنخفاض المســتهدف بنســبة ٪10. 
كمــا خفضــت الشــركة معدل اإلصابات الُمهدرة 

للوقــت إلــى 1.09٪ فــي عام 2019. عالوة على 
ذلك، تراجع عدد المشــاكل المســجلة من قبل 
مســؤولي الجودة والصحة والســالمة والبيئة 

إلــى 474 فــي عــام 2019 مقارنــة بـ711 في العام 
الســابق. تلتــزم "غلفتينــر" بهــدف داخلي يتمثل في 
إيجاد حلول لـ50٪ من مشــاكل مســؤولي الجودة 
والصحة والســالمة والبيئة في غضون شــهر واحد 

بالتنســيق مع قســم الســالمة لديها. ســجلت محطة 
الحاويــات بمينــاء كانافيــرال التابعة لشــركة "غلفتينر" 

مــرور 40 شــهًرا متتالًيــا بــدون أي حادث ُمهدر 
للوقت. 

تعمــل فــرق الســالمة والتدريــب، والجودة والصحة والســالمة والبيئة الحائزة 
علــى جوائــز مًعــا لالرتقــاء بســالمة الموظفين وراحتهم فــي مختلف العمليات. 

ولضمــان االمتثــال التــام للوائــح الصحة والســالمة المعمول بها، نعقد 
جلســات توعيــة دورّيــة وفعاليــات تدريبية لجميــع الموظفين، ونوفر لهم 

فحوصــات صحيــة شــاملة، ونحثهم على المشــاركة فــي الفعاليات الخاصة 
بالصحــة واتباع أنماط الحياة الســليمة".

أبارنا جاياديفان، مســاعدة مدير الجودة والصحة والســالمة والبيئة في شــركة "غلفتينر"

حظيت مبادرات الســالمة لشــركة "غلفتينر" بتقدير 
مؤسســات الســالمة الدولية الموثوقة مثل مجلس 

الســالمة البريطاني الذي منح محطة الشــارقة 
للحاويــات جائــزة الســالمة الدوليــة. كما فازت محطة 

الشــارقة للحاويــات أيًضــا بالجائزة الذهبيــة من الجمعية 
الملكيــة للوقايــة مــن الحوادث )RoSPA( في فئة 

اإلنجازات.

وبالمثــل، حصلــت "مومنتــوم لوجســتيكس" على جائزة 
الســالمة الدولية من مجلس الســالمة البريطاني 

والجائــزة الذهبيــة مــن الجمعيــة الملكية للوقاية 
من الحوادث )RoSPA( في فئة ســالمة األســاطيل 
والجائــزة الفضيــة مــن الجمعيــة الملكية للوقاية من 

.)RoSPA( الحوادث

إجمالــي عدد اإلصابات 
الُمهدرة للوقت

2017

10

2018

6

2019

8

2017

1.19

2018

1.09

2019

1.10

عدد مشــاكل مسؤولي الجودة 
والصحة والســالمة والبيئة

2017

1,131

2018

474

2019

711

بيانات السالمة الخاصة بشركة "غلفتينر" 

معــدل اإلصابــات الُمهدرة للوقت
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تؤكــد "غلفتينــر" علــى اتباع إدارة النفايات بشــكل 
قت إجراءات ُمحددة تســتهدف تقليل  مســؤول وطبَّ
الكميــات الناتجــة مــن النفايــات الخطرة وغير الخطرة. 

كمــا تقــوم الشــركة بإعادة تدويــر النفايات غير الخطرة 
أو تحرقهــا لتقليــل كميــة النفايــات الُموجهة نحو 

مكّبــات النفايــات. يجــري التخلص مــن جميع النفايات 
الخطــرة مــن خالل مؤسســات حكوميــة معتمدة مثل 

شــركة "بيئة" في الشــارقة. 

وقــد أتاحــت مبــادرات إدارة النفايات لشــركة "غلفتينر" 
تقليــل كميــة النفايــات الخطرة وغيــر الخطرة المتولدة 

مقارنة بالعامين الســابقين فضاًل عن زيادة نســبة 
النفايــات غيــر الخطــرة التي ُيعــاد تدويرها أو حرقها. 

كان تقليــل اســتهالك الــورق من ضمن األولويات 
الرئيســية هــذا العــام، بما في ذلك:

ع مســتويات اســتهالك األوراق. •  تتبُّ

ب اســتخدام الوثائق  •  تشــجيع المســتخدمين على تجنُّ
والمســتندات المطبوعة.

•  رقمنــة مختلــف التطبيقات.

•  زيادة وعي المســتخدمين من خالل توجيه رســائل 
دورية بالبريد اإللكتروني، وعقد جلســات ممارســات 

الســالمة وتفــادي المخاطــر في مكان العمل.

المســؤولية المجتمعية للشــركات 
ودورهــا كعقــد اجتماعي للعمل

عــادة مــا تتعــاون الشــركات التابعة لنا مع أصحاب 
المصلحــة المحلييــن لضمــان وجود أثر اجتماعي 

اقتصــادي إيجابــي وشــامل لهــا على المدى الطويل.

ت شــركة "غلفتينر" سياســة فّعالة للمســؤولية  أعدَّ
المجتمعية للشــركات تســتند إلى أربعة محاور؛ 

التوظيــف، والتعليــم، والصحــة والرفاهية، واإلدارة 
البيئيــة. وقــد طّبقــت الشــركات التابعــة لنا في جميع 

أنحاء العالم سياســة المســؤولية المجتمعية للشــركات 
هــذه بمــا فيها "غلفتينــر الواليات المتحدة".

وقــد أطلقــت "غلفتينــر الواليــات المتحدة" عدًدا من 
المبــادرات المتوافقــة مع المحاور األربعة للمســؤولية 

المجتمعيــة للشــركات الُمتبعــة في شــركة "غلفتينر"، 
بما فيها:

•  التوظيــف: يوفــر برنامــج المنح الدراســية الُمقدم من 
"غلفتينــر الواليــات المتحــدة" ِمَنًحا دراســية إلى أربعة 

ين في مجال الخدمات اللوجســتية  طالب مســتحقِّ
سنوًيا.

•  التعليــم: للمســاعدة فــي االرتقــاء بتعليم الكبار في 
ديالويــر، اســتأجرت "غلفتينــر الواليات المتحدة" 

مبنى مدرســة "إلبرت بالمر" في ســاوثبريدج بالقرب 
مــن مينــاء ويلمنغتون، وتعتزم اســتخدامه مركًزا 

لتدريــب الموظفين، ومنشــأة تعليــم للمقيمين 
الراشــدين، ومقــًرا جديــًدا لجمعية عمال الموانئ.

•  الصحــة والرفاهيــة: تجــري "غلفتينر الواليات 
المتحــدة" محادثــات فــي الوقت الراهن مع 

مؤسســات معنية بعقد شــراكات بهدف إطالق 
برامــج للصحــة المجتمعيــة فــي المناطق الفقيرة 

وذلــك مــن خــالل برنامج الرفاهيــة الُمتبع لديها 
."Positive Pulse"

•  اإلدارة البيئيــة: شــاركت "غلفتينــر الواليات المتحدة" 
في مشــاورات مع وحدة علوم البحار والسياســة 

المتصلــة بهــا فــي جامعة ديالوير الستكشــاف فرص 
التعــاون فــي عــدة مشــاريع، بما في ذلك البحوث 

البيئيــة وفعاليــات التوعيــة التي تســتهدف العاملين 
في مجال الشــحن.

إطار عمــل أهداف التنمية 
المســتدامة – الهالل للمشــاريع 

التطويرية
ُتعــد إدارة الجوانــب الخاصــة بمعاييــر الحوكمة البيئية 

واالجتماعيــة والمؤسســية لألعمــال التجارية أمًرا 
حيوًيا في خطة النمو المســتدام لألعمال لدى شــركة 

الهالل للمشــاريع. وفي إطار الممارســات العالمية 
ــات األربع التابعة لشــركة الهالل  الرائــدة، أبــدت المنصَّ

للمشــاريع -بما فيها الهالل للمشــاريع التطويرية- 
التزاًمــا بالمســاهمة في تحقيــق أهداف التنمية 
المســتدامة التــي وضعتها األمــم المتحدة على 

المدى الطويل. 

فــي هــذا العــام، تحــددت مالمح إطار عمل أهداف 
التنمية المســتدامة لمنصة الهالل للمشــاريع 

التطويريــة حيــث يشــير الهيكل إلــى أهداف التنمية 
المســتدامة األكثــر اتصــااًل بهــذه المنصة، فضاًل عن 
مجــاالت التأثيــر والفــرص المســتقبلية المرتبطة بها. 

يلّخــص الجــدول المقابل أهداف التنمية المســتدامة 
التــي تعــد أكثــر ارتباًطا بمنصة الهالل للمشــاريع 

التطويريــة. يمكنكــم االطــالع على الهيــكل التفصيلي 
لمنصــة الهــالل للمشــاريع التطويرية الُمكون من 

أهــداف التنميــة المســتدامة ومجاالت التأثير 
ومؤشــرات األداء الرئيســية في نهاية هذا التقرير.

الصحــة الجيدة والرفاه

العمــل المالئــم الالئق ونمو االقتصاد

عقد الشــراكات لتحقيق األهداف

االســتهالك واإلنتاج المسؤوالن 

الصناعــة واالبتكار والهياكل األساســية 

الســالم والعدل والمؤسســات القوية

العمــل المناخي

الحياة تحت ســطح الماء

الميــاه النظيفــة والمرافق الصحية

الطاقــة النظيفــة المعقولة التكلفة 

الفرص المســتقبليةمجــاالت التأثر الحالية

إدارة البصمــة البيئيــة بطريقة 
مسؤولة

تســعى الهالل للمشــاريع التطويرية جاهدة 
لضمــان التزام الشــركات العاملــة تحت مظلتها 
بالمعاييــر البيئيــة الدوليــة المعمــول بها محلًيا 

ودولًيــا فضــاًل عــن العمل من أجل تحســين كفاءة 
مواردهــا وتقليــل اآلثــار البيئــة لها. لم يقتصر 

األمر على عدم تســجيل الشــركات التابعة لنا أي 
تقاريــر حــول حــاالت عدم امتثــال للوائح البيئية، 

لكنهــا ســعت أيًضــا إلــى تقليل اآلثــار البيئية لها من 
خــالل تطبيــق وســائل تكنولوجية فعالة وإجراء 

تحســينات مســتمرة على العمليات.

 النفايــات الخطرة الُمجمعة 
)بالكيلو جرام(

النفايــات الخطــرة الُمعاد تدويرها 
)بالكيلو جرام(

2017

403,400

2018

18,851

2019

107,567

النفايــات غير الخطــرة الُمعاد تدويرها 
)بالكيلو جرام(

2017

1,360

2018

169,920

2019

148,300

2017

127,160

2018

18,570

2019

106,970

النفايــات غيــر الخطرة الُمحرقة 
)بالكيلو جرام(

2017

31,999,000

2018

8,289,408

2019

22,557,600

األوراق المستهلكة 
)بالرزمة(

2017

4,002

2018

1,497

2019

1,800

النفايــات غيــر الخطرة الُمجمعة 
)بالكيلو جرام(

2017

32,000,000

2018

8,459,328

2019

22,705,900
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تحقيــق عائــدات مميــزة علــى المدى الطويل من خالل االســتثمار 
االســتراتيجي ذات األثر

القابضة سامينا 

"ســامينا اليمســتون" القابضة هي مؤسســة ُأنشئت 
لتلبيــة أغــراض محددة، وتخضع إلدارة "ســامينا 

كابيتال"، وهي مجموعة اســتثمارية تســتثمر في 
فئات أصول عديدة في شــبه القارة الهندية، وآســيا، 

والشــرق األوســط، وشمال أفريقيا. 

ُتعد شــركة "ســامينا اليمســتون" جزًءا من ائتالٍف من 
المســتثمرين يخضع إلدارة "ســامينا كابيتال جروب" 

اللذين اســتحوذا مًعا على 30.6٪ من أســهم شــركة 
عي  ســيراميك رأس الخيمــة، التــي تعد مــن أكبر ُمَصنِّ

الســيراميك في العالم في عام 2014.

تعد الهالل للمشــاريع االســتثمارية أحد المســتثمرين 
في شــركة "ســامينا اليمســتون" القابضة. 

تــي فــي إم كابيتال هيلثكير

"تي في إم كابيتال هيلثكير" هي شــركة أســهم 
خاصــة تعمــل فــي مجال الرعايــة الصحية ولديها 

مراكز قوة على مســتوى األســواق الناشــئة، وهي 
تســتثمر رؤوس األموال بغرض تنمية الشــركات التي 
ُتحــدث نقلــة في أســاليب توفير الرعايــة الصحية؛ مما 

يجعلهــا أكثــر موثوقيــًة، وأكثر قابليــة للوصول إليها، 
وأكثر كفاءة. 

ُتعد الهالل للمشــاريع اإلســتثمارية شــريًكا محدوًدا 
في الصندوق االســتثماري األول لشــركة "تي في 

إم كابيتــال هيلثكيــر" وتوفــر دعًما إســتراتيجًيا من 
خالل عضويتها في لجنة مجلســها االستشــاري 

للشــركاء محدودي المسؤولية.

H E A L T H C A R E

سراج

تأسســت شــركة ســراج إلدارة الصناديق )سراج( من 
قبل شــركة مســار العالمية، ومقرها فلســطين، بغرض 

إدارة صناديق االســتثمار في فلســطين واإلشــراف 
عليهــا لتحفيــز التنمية الصناعية المســتدامة وتشــجيع 

النمو االقتصادي.

أطلقت شــركة ســراج إلدارة الصناديق صندوق ســراج 
فلســطين األول بقيمــة 90 مليــون دوالر أمريكي 

ذ صندوق  كصنــدوق لألســهم الخاصــة، وقد نفَّ
ســراج فلســطين األول 14 مشــروًعا اســتثمارًيا في 7 

قطاعات. 

تعد الهالل للمشــاريع االســتثمارية شــريًكا محدوًدا 
في صندوق ســراج فلســطين األول مع عضوية في 

اللجنة االستشــارية للشــركاء محدودي المســؤولية.

نظرة عامة على الشــركات 

جاما للطيران

ُتعــد "جامــا للطيران" واحدة من أكبر الشــركات 
العالميــة فــي مجــال خدمات قطاع طيران رجال 

األعمــال حــول العالــم، حيث تنقســم خدماتها إلى 
ثالثــة أقســام: الخدمــة الجوية، والخدمة األرضية، 

والخدمــة العالميــة. تمتد شــبكة العمل الخاصة 
بشــركة جامــا للطيــران إلــى 40 موقًعا عبر أربع قارات، 

ويعمــل فيهــا أكثــر من 1,300 موظف. 

وُتعد الهالل للمشــاريع االســتثمارية من حملة 
أســهم األقلية في شــركة جاما للطيران.

جروثجيت كابيتال

"جروثجيت كابيتال" هي شــركة أســهم خاصة تركز 
على الشــركات متوســطة الحجم وتتبنى إســتراتيجية 

"الشــراء والبناء" في منطقة الشــرق األوســط وشمال 
أفريقيا. منذ عام 2008، ضخت الشــركة اســتثمارات 

فــي ثمانــي شــركات ونفــذت أكثر من 24 عملية 
اســتحواذ نيابــة عنهــا. وحتــى الوقت الراهن، نجحت 

"جروثجيــت" فــي تنفيذ أربــع عمليات تخارج. 

ُتعد الهالل للمشــاريع االســتثمارية أحد المســاهمين 
فــي "جروثجيــت"، حيث تقدم التوجيه اإلســتراتيجي 

مــن خــالل عضويتها في مجلس إدارة الشــركة.

الهالل للمشــاريع االســتثمارية هي 
المنصة المعنية باالســتثمارات اإلســتراتيجية 

العاملــة تحــت مظلة الهالل للمشــاريع، 
والتي تتولى إدارة اســتثمارات الشــركة 

في مجال األســهم الخاصة واالســتثمارات 
البديلــة. وفــي ظــل العمل وفًقا لرؤية 

اســتثمارية طويلــة المدى، تتمثل 
إســتراتيجية الهالل للمشــاريع االستثمارية 

فــي بنــاء محفظة اســتثمارات متوازنة تضم 
فئــات أصــول بديلة، بما في ذلك األســهم 

الخاصــة وغيرهــا من االســتثمارات المهيكلة. 
تقدم الهالل للمشــاريع االســتثمارية 

توجيهات إســتراتيجية إلى اســتثماراتها من 
خــالل عضويتهــا فــي مجالس إداراتها أو 

في لجان مجالســها االستشــارية للشــركاء 
محدودي المســؤولية.

محفظة الهالل للمشــاريع االســتثمارية: قدرة فائقة على الصمود وســط تباطؤ األســواق
شــهدت األســهم الخاصــة فــي 2019 أداًء قوًيــا لعــام آخــر إيذاًنــا بنهايــة ِعقــد كامــل مــن األداء المتفوق مقابل مثيالتها في األســواق العامة. وعلى المســتوى العالمي، 

ُقــدرت األصــول الخاضعــة لــإلدارة بأكثــر مــن 4 تريليــون دوالر فــي نهايــة العــام، مع تســجيل الســيولة لمســتويات قياســية بقيمة 2.3 تريليون دوالر عبــر جميع أنواع الصناديق 
ر بــــ500 مليار دوالر في األصول الخاصة على مدار العام. وعلى مســتوى  وفًقــا لمــزود البيانــات "برقيــن". كمــا أســفر األداء القــوي لعــام 2019 عــن التزامــات جديــدة ُتقــدَّ

منطقة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا، وعلى الرغم من أن قطاع األســهم الخاصة شــهد بضع صفقات بارزة في أثناء عام 2019، إال أنه واجه أجواء غير مواتية على 
صعيــد جمع األموال. 

وقد شــهدت محفظة الهالل للمشــاريع االســتثمارية التي تضم اســتثمارات مباشــرة وصناديق اســتثمارية أداًء ثابًتا على مدار عام 2019 وواصلت االلتزام بإســتراتيجياتها 
على الرغم من الظروف العســيرة التي تواجهها األســواق في منطقة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا. بينما حدثت بعض عمليات التخارج في عام 2019، شــهدت 

الصناديــق ضمــن المحفظة بشــكل عــام فترات احتفاظ أطول.

وبحلــول عــام 2020، كان المســتثمرون يتوقعــون حــدوث حالــة تصحيــح فــي الســوق، ومــن َثــمَّ كانــوا َحِذِرين بصفة عامة في منهجيتهم االســتثمارية وإســتراتيجيات توزيع 
رؤوس األموال. ربما يســاعدهم هذا في المرور بشــكل أفضل من حالة الغموض واالرتباك في األســواق التي حدثت نتيجة تفشــي جائحة كورونا.

فــي ظــل تأثيــر جائحــة كورونــا الملمــوس اقتصادًيــا علــى مختلــف المجــاالت، يســتعد ســوق األســهم الخاصة لمواجهة أجواء حافلــة بالتحديات في ظل التشــديد المطبق على 
ســوق االئتمــان، وتراجــع أســعار األصــول، واحتمــال زيــادة فتــرات االحتفــاظ. وعلــى الرغــم من ذلك، ســيتمتع رأس المال القــادر على الصمود أمام التحديــات بمكانة متميزة 

القتناص الفرص المســتقبلية المتاحة في األســواق.

الهالل للمشاريع االستثمارية
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•  االســتثمارات في عمليات االســتحواذ 
الجديدة: اســتحوذت "جامــا للطيران" على 

األصــول التجاريــة لشــركة متخصصة في مجال 
الدهانــات والديكــور تابعــة لمجموعة "لوتس 

للطيــران" فــي مطار فــورت لوديردال التنفيذي، 
حيث تمتلك هذه المنشــأة ســجاًل حافاًل في 

ســوق أعمال التشــطيبات وتقدم خدماتها إلى 
عمــالء مــن جميــع أنحاء الواليــات المتحدة وأمريكا 

الوســطى والجنوبيــة، كما تتمتــع بموقع مثالي 
بالنســبة لمواقع الصيانة األساســية الحالية 

لشــركة "جامــا للطيــران" في مطاري أوبا لوكا 
وبالــم بيتــش الدولــي في والية فلوريدا.

•  توســعة نطاق العمليات رأســًيا وأفقًيا: أطلقت 
شــركة "جاما للطيران" شــبكة وكالء المبيعات 

العامــة مــن خالل توقيــع اتفاقيات في ثالث 
أســواق كبرى في مجال الطيران: أســتراليا، 

واليابــان، وكوريــا الجنوبية. تمثل الشــبكة منصة 
شــركة "جامــا للطيــران" إلدارة الطائرات مع 

االســتفادة من توفير خدمات وفيرة، وشــاملة، 
وواســعة النطاق لتقديم تحســينات على القيمة 

إلــى مالكــي الطائرات في األســواق التي كانت 
تفتقــد إلــى مثــل هذه الخدمات على مســتوى 

عت شــركة "جاما للطيران"  الســوق المحلية. وقَّ
أيًضا اتفاقية تعاون تســويقي مع شــركة 

"مومنتــوم أدفنتشــر" المتخصصــة في المغامرات 
الســياحية، وســيقدم كال الطرفين بموجب هذه 

االتفاقيــة تجاربهمــا المتخصصــة في قطاع 
المغامرات الســياحية الرائد.

•  إرســاء عقود جديدة: أضافت شــركة "جاما 
للطيــران" عقديــن جديديــن إلدارة الطائرات في عام 
 Airbus 2019، وذلــك بهــدف إدارة طائــرة من طراز

 Embraer Praetor وأول طائــرة مــن طراز ACJ
في منطقة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا. 

تــم توقيــع هــذه العقود بعد حصول الشــركة على 
شــهادة التشــغيل وفًقا للجزء 125 من لوائح الهيئة 

العامــة للطيــران المدنــي ومقرهــا خارج جدة وذلك 
لمســاعدة مالكــي الطائــرات المحليين في الوصول 

إلــى اللوائــح الجديدة للهيئــة العامة للطيران 
المدني. 

•  موافقــات جديــدة: أعلنت شــركة "جاما للطيران" 
 )A6( عــام 2019 عــن إضافــة اعتماد الصيانة
مــن الهيئــة العامة للطيــران المدني لطائرات 

Challenger من طراز 605/604 في منشــأتها 
عالميــة المســتوى والواقعــة في بورنموث 

والمختصــة بالصيانــة واإلصــالح والفحص الدقيق. 
إضافــة إلــى ذلك، أضحت "جامــا للطيران" مركز 
 Embraer الخدمــة المعتمــد الجديد لطائرات

Lineage مــن طــراز 1000E/1000 ونفاثة األعمال 
Legacy مــن طــراز 650/600 فــي هونج كونج. ومن 

خــالل هــذه االتفاقيــة أصبحــت جاما للطيران" أحد 
مراكــز الخدمــة األربعــة المعتمدة فقط لطائرات 

Embraer فــي الصين.

•  جائــزة الخدمــة المتميزة: حصدت شــركة "جاما 
للطيــران ش.م.ح." التابعــة لشــركة "جاما للطيران" 

والعاملة في الشــرق األوســط جائزة أفضل مشــغل 
للطائــرات التجاريــة للعــام في حفل جوائز "أفييشــن 

بيزنــس" لعام 2019. 

•  بيع األصول االســتثمارية اإلســتراتيجية: في 
وقــت الحــق من هــذا العام )2020(، باعت "جاما 

للطيــران" الشــركة التابعــة لها فــي الواليات المتحدة 
"جامــا للطيــران المحدودة"، والتي تعمل باســم 

"جاما للطيران سيجناتشــر" إلى شــركة "وييلز أب 
بارتنــرز القابضــة المحــدودة" )وييلــز أب(. من المقرر 

أن تحصــل "جامــا للطيــران" علــى مبلغ إجمالي قدره 
33 مليون دوالر؛ أي ما يســاوي 10 ماليين دوالر 
مقابــل حصــة أســهمها البالغــة 24.5٪ و 23 مليون 

دوالر مقابــل رســوم العالمــة التجارية الُمعّجلة 
واالعتبــارات التجاريــة األخــرى ذات الصلة، وقد جرى 

ســداد 13 مليون دوالر من إجمالي مبلغ الشــراء 
نقــًدا عنــد اإلغــالق، ومن المقرر أن ُيســدد المبلغ 
المتبقــي والبالغــة قيمتــه 20 مليــون دوالر نقًدا 

إضافة إلى الفوائد على ثمانية أقســاط متســاوية 
كل ســتة أشــهر على مدار الســنوات األربعة التالية. 

وتعتزم شــركة "جاما للطيران" اســتغالل عائدات 
البيــع لمواصلــة تنفيــذ أهدافها اإلســتراتيجية من 

خالل اســتثمارات تنظيمية واســتثمارات قائمة 
على االســتحواذ والنمو؛ مما ســيؤدي إلى تحقيق 

التماســك لســوق أعمال الطيران الُمجزأ. 

جامــا للطيران ش.م.ع.
ًما ثابًتا على  أحــرزت شــركة "جامــا للطيــران" تقدُّ

صعيد إعادة الشــركة إلى ســابق عهدها في 
أعقــاب االضطرابــات التي شــهدها عام 2018. وقد 
واصلت شــركة "جاما للطيران" تطبيق إســتراتيجيتها 

بفضــل قدرتهــا علــى الصمــود ومرونتها في وجه 
التحديــات والتركيــز علــى تدعيم منصتها التشــغيلية. 

وفي عام 2019، انصب تركيز شــركة "جاما 
للطيران" على تحقيق نمو أساســي واســتثمارات، 
واســتهدفت تنفيذ عمليات اســتحواذ إســتراتيجية 

مع مواصلة التركيز بشــدة على قســم األعمال 
المدروســة األساســية الخاص بها. يحظى نموذج 

أعمــال المجموعــة المرن بدعــم الخدمات التعاقدية 
األساســية والوصول العالمي، وهو ما ســيتيح 

للمجموعــة تجــاوز هــذه التحديات وإعادة التركيز 
علــى تحقيق عائدات مســتدامة.

ما تعريفك إلســتراتيجية الهالل للمشــاريع 
االســتثمارية؟ وما الجوانب الرئيســية التي 
تتطلعيــن إليها في االســتثمارات الجديدة؟

بصفتنــا مســتثمرين علــى المدى الطويل، 
تتجســد إســتراتيجيتنا في اســتهداف الشركات 

والصناديــق التــي تضيــف إلــى مبدأ التنوع الذي 
تنتهجــه المحفظــة المتنامية لشــركة الهالل 

للمشــاريع، كما نســعى لالســتثمار في الشركات 
التــي تضــم فــرق إدارة تتمتــع بالفطنة والذكاء 
وتبــذل قصــارى جهدهــا القتناص الصدارة في 

القطاعــات التــي تعمل بها. وبصفتنا شــركة 
اســتثمارية مســؤولة، فنحن نولي إدراج معايير 

الحوكمــة البيئيــة واالجتماعية والمؤسســية في 
عمليتنــا االســتثمارية نفــس القدر من األهمية.

حتــى وقتنــا الحاضــر، تحقق ذلك بشــكل كبير من 
خالل اســتثماراتنا عبر عدة صناديق لألســهم 

الخاصة المنتشــرة في منطقة الشــرق األوســط 
وشــمال أفريقيــا، وهــو ما أتــاح لنا التعامل مع 

29 شــركة تعمل في أكثر من 15 دولة. وفي 
ســبيل الُمِضي ُقُدًما في هذا الســياق، نســعى 
إلــى بســط نطــاق مجــال اختصاصاتنا نحو المزيد 

من االســتثمارات المباشــرة التي يمكننا من 
خاللهــا إضافــة قيمــة عبر اجتذاب رأس المال 

القــادر على الصمــود ومواجهة التحديات 
والوصــول إلى شــبكات العمــل العالمية والخبرة 

التشغيلية. 

ما جوانب تركيز الهالل للمشاريع االستثمارية 
لعام 2020 وكيف تأثرت بجائحة كورونا؟

إســتراتيجيتنا هــي نفســها، حيث يمكــن لمحفظتنا 
المتنوعــة عبــر القطاعــات المتعددة الحد من 

وطــأة الصدمــات االقتصادية، ومن المقرر 
أن نواصــل بنــاء محفظتنــا المتنوعــة من خالل 

إضافــة اســتثمارات جديدة عبــر قطاعات النمو 
الرئيســية مثل التعليم، والرعاية الصحية، والســلع 

االســتهالكية ســريعة التداول، وغيرها من 
القطاعــات. عــالوة علــى ما ســبق، نرى فرًصا في 

المناطــق مرتفعــة النمــو مثل جنوب الصحراء 
الكبرى بأفريقيا، وجنوب شــرق آســيا. يعد تركيزنا 

القطاعــي واإلقليمــي مدفوًعا بحجم الســوق 
الرئيســي لتلك المناطق، وزيادة مســتوى التحضر 
والعمــران داخــل تلك األســواق، فضاًل عن العدد 

الكبير لســكان الطبقة المتوســطة الناشــئة من 
أصحــاب الدخــل المتزايد؛ األمر الذي يوفر مســتًوى 

ثابًتــا ومســتقًرا مــن الطلــب المحلي. نؤمن بأن 
فرًصا كثيرة ســتتوفر لالســتثمارات الجديدة، وأننا 
ُنَنا مــن تجاوز هذه األزمة غير  فــي وضــع جيــد ُيَمكِّ

المســبوقة والخــروج منها بنجاح.

مــا اإلجــراءات الُمتخذة مــن جانبكم إلدراك معايير 
الحوكمــة البيئيــة واالجتماعية والمؤسســية في 

عمليات الهالل للمشــاريع االســتثمارية؟

ض للمخاطر التي  فــي ظــل تزايــد قابلية التعــرُّ
تواجه غالبية الشــركات حول العالم بســبب مخاطر 
الحوكمــة البيئيــة واالجتماعية والمؤسســية، ندرك 
الــدور المؤثــر لمعاييــر الحوكمــة البيئية واالجتماعية 

والمؤسســية في حماية اســتثماراتنا، ونلتزم 
بضمــان االمتثــال لتلــك المعايير، وتشــجيع تطبيق 

ممارســات متقدمة بها. كان مســتوى المخاطر 
الناجمــة عــن التغيــر المناخــي والبيئة من ضمن 

محــاور النقاش الرئيســية فــي المنتدى االقتصادي 
العالمي 2020. 

 حــوار مــع غادة عبد القادر، 
نائبة رئيس الهالل للمشــاريع االســتثمارية

علــى الصعيــد اآلخــر، أصبحــت تدابير الحد من تلك 
المخاطــر موضوًعا شــائًعا فــي قاعات االجتماعات، 

وبالمثل، نفذت الهالل للمشــاريع االســتثمارية 
تدابيــر قويــة علــى الصعيد الداخلــي تحكم اعتبارات 

الحوكمــة البيئيــة واالجتماعية والمؤسســية في 
محفظتنــا. وقــد عززنــا جهودنــا في هذا المجال من 

خــالل تحديــد ومواءمة جوانب تركيزنا الرئيســية 
مــع أهــداف األمم المتحدة للتنمية المســتدامة. 

ــي اإلطار الُمحدد وفًقا  نحــن واثقــون أن تبنِّ
ألهداف التنمية المســتدامة سيســمح لنا بتوليد 
عائــدات علــى االســتثمارات، عالوة على خلق آثر 

إيجابــي بيئــي واجتماعي في مناطــق عملياتنا.

مؤشــرات األداء الخاصــة بمعايير الحوكمة 
البيئية واالجتماعية والمؤسســية:

•  ُتعــد "جامــا للطيــران" من بين الشــركات الُمدرجة 
في ســوق االســتثمار البديل ببورصة لندن. وقد 

طبــق مجلــس إدارة "جامــا للطيــران" مدونة الحوكمة 
المؤسســية التابعة لتحالف الشــركات المدرجة 

فــي البورصــة تقديًرا ألهمية الحوكمة المؤسســية 
الفعالــة. وتمثــل المبــادئ وبيانات اإلفصاح 

المنصــوص عليهــا في مدونة الحوكمة المؤسســية 
التابعــة لتحالــف الشــركات المدرجة في البورصة 

إطــار عمــل يضمن أن شــركة "جامــا للطيران" تطبق 
الهيــاكل والعمليــات الفعالــة الخاصة بالحوكمة 

المؤسســية. ويعزز إطار العمل هذا نجاح الشــركة 
والقيمــة طويلــة المدى ألصحاب األســهم فضاًل 

عن ثقافة مؤسســية تســتند إلى قيم وســلوكيات 
أخالقيــة. يتــم مراجعــة مدى امتثال الشــركة لهذه 

المبــادئ ســنوًيا علــى األقل وفًقــا لمتطلبات مدونة 
الحوكمة المؤسســية التابعة لتحالف الشــركات 

المدرجــة في البورصة.

•  لضمان أقصى مســتويات الســالمة، يطبق مجال 
الطيــران منظومــة لوائح صارمة ومعقدة تشــمل 

موضوعات مثل التدريب، والهندســة، والســالمة، 
ــف فريق متخصــص من الموظفين  والعمليــات. ُيكلَّ

للتنســيق الدوري مع الســلطات التنظيمية ذات 
الصلــة لضمــان إحاطة شــركة "جاما للطيران" 

بأحــدث المســتجدات وامتثالها لجميــع المتطلبات 
التنظيمية.

•  تعــرب شــركة "جامــا للطيران" عــن التزامها اتجاه 
المجتمــع والبيئــة مــن خــالل تطبيق معيار األيزو 
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جروثجيــت كابيتال
حققــت محفظــة "جروثجيــت كابيتال" المتنوعة أداًء 
جيًدا. حققت المحفظة في المتوســط نمًوا بنســبة 
أعلــى فــي كلٍّ مــن العائــدات وهوامش الربح – حيث 
تواصــل "جروثجيــت كابيتــال" االســتثمار في رأس مال 

بشــري ذي قيمة إلى جانب توســعة نطاق األثر 
المــادي للمحفظــة التــي تمتــد إجمااًل في الوقت 

الحالــي مــن جنــوب أفريقيا وحتــى المملكة العربية 
الســعودية. ترّكــز "جروثجيــت" جهودها في الوقت 

الراهــن علــى تحقيــق القيمة التي يمكنها اســتخالصها 
مــن محفظتهــا الفعالــة بهــدف تحقيق أقصى عائدات 

للمساهمين. 

أفيردا انترناشــونال )أفيردا( هي شــركة متخصصة 
فــي توفيــر الحلــول المتكاملــة إلدارة النفايات، وقد 
اســتحوذت على شــركة زينات إلعادة التدوير وإدارة 

النفايــات )زينــات( التــي يقــع مقرها في دبي والتي 
تقــدم خدمــات جمــع النفايات والتخلــص منها إلى أكثر 
مــن 1000 عميــل فــي جميــع أنحــاء دبي. من خالل هذا 

االســتحواذ ســتضيف أفيردا 38 شــاحنة وقوة عاملة 
تشــمل 150 موظًفا، وســيتيح هذا االســتحواذ لشــركة 
أفيــردا تحقيــق العديــد من أوجه االســتفادة، من بينها 
المزيــد مــن وفــورات اإلنتاج والقــدرة على بيع خدمات 

النفايــات المتكاملــة عــن طريق البيــع العابر والبيع 
البديــل إلــى قاعدة عمالء أكثر اتســاًعا.

افتتحــت أفيــردا أيًضــا مركز إعــادة تدوير النفايات في 
العيــن حيــث يتيــح هذا المركز للمقيمين والشــركات 
إعــادة تدويــر نفاياتهــم بفاعليــة وكفاءة. افُتتح مركز 

تجميع النفايات بوصفه جزًءا من الشــراكة المســتمرة 
مــع مركــز أبوظبــي إلدارة النفايــات – تدوير بغرض 

تكليــف جهــة خارجيــة بعملية تجميــع النفايات، ونقلها، 
وتقديــم خدمــات النظافة العامــة في المنطقة 

الشــمالية من العين.

وخــالل فترة تفشــي جائحــة كورونا واصلت أفيردا 
تقديــم خدماتهــا الحيويــة مع اتخــاذ جميع الخطوات 

المناســبة لضمان ســالمة الموظفين. قدمت الشــركة 
أيًضا دعًما اســتباقًيا بمســاندة جهود الحكومة الرامية 

للتصــدي للجائحة. 

وبفضــل خبرتهــا فــي التعامل مع حاالت تفشــي 
الفيروســات ســابًقا، واعتباًرا من تاريخ إصدار هذا 

التقريــر، تقــدم أفيــردا جنوب أفريقيا استشــارات إلى 
دائــرة الصحــة ودائــرة الشــؤون البيئية حول كيفية 

إقامــة مواقــع الحجر الصحي. 

 10,000
طــن يومًيا مــن النفايات الُمجمعة

 2,172,480
طًنــا من النفايــات المعاد تدويرها

 
45,514,950 م3

 المســاحة اإلجماليــة لمكبات النفايات 
التي جرى تشــغيلها 

 23,884,140
طًنــا مــن النفايات المعالجة

ريتيــل القابضــة )آر إتش( تمتلك وتتولى تشــغيل 
العديــد مــن منصات البيع بالتجزئة والسالســل 

التجاريــة الدوليــة المتخصصــة في ثالثة محاور رئيســية: 
البقالــة الحديثــة، وشــركات بيع المنتجــات غير الغذائية، 

والعقــارات التجاريــة. تمتلــك الشــركة 315 متجًرا في 
المغرب وكوت ديفوار )ســاحل العاج(، كما تســيطر 
الشــركة على العالمة التجارية ألســواق البلفي )إل 

بــي فــي( وهــي مؤسســة عامة ُمدرجة في بورصة 
الــدار البيضــاء، وهي شــريك كارفــور في المغرب وتأتي 

فــي المرتبــة الثانيــة بين أكبر شــركات التجزئة في 
مجال البقالة الحديثة. كما تتولى الشــركة تشــغيل 
متاجــر اتقــداو الكبــرى المتخصصــة في البيع نقًدا. 

تمتلــك ريتيــل القابضــة شــركة توزيع كوت ديفوار في 
دولــة كــوت ديفــوار، التي تأتي فــي المرتبة الثانية 

بيــن أكبــر شــركات بيع المواد الغذائيــة بالتجزئة في 
الدولــة حيــث تمتلك شــبكة تضــم 147 متجًرا تعمل 

تحت مظلة ثالث عالمات تجارية )ســي دي ســي 
آي جروس( و)ســي دي ســي آي ديمي-جروس( 

و)كينج كاش(. تمتلك الشــركة أيًضا شــراكات حصرية 
مــع عالمــات تجاريــة دولية فــي المغرب مثل "فيرجن 

ميجاســتور"، و"برجــر كنج"، و"كيابي".

فــي عــام 2019، افتتحــت ريتيــل القابضة 25 متجًرا 
ومطعًمــا جديــًدا، منهــا 13 متجــًرا جديًدا أضافتها 

البلفــي، وبذلــك يصــل العدد اإلجمالــي لمتاجر البلفي 
إلــى 104 متاجــر منتشــرة فــي 26 مدينة. عقدت 

البلفــي 54 مليــون معاملــة حيــث ارتفعت العائدات 
بنســبة 15٪ لتصــل إلــى 9.4 مليــارات درهم مغربي 

)أي مــا يعــادل 987 مليــون دوالر تقريًبــا(. كما رفعت 
ريتيــل القابضــة حصتهــا في شــركة توزيع كوت ديفوار 

لتصبــح المالــك الوحيــد، ويبلــغ عــدد موظفيها حالًيا ما 
يقــرب من 6500 موظف. 

حققــت "إل بــي فــي" مبيعات مرتفعــة نتيجة جائحة 
كورونا؛ ففي شــهر أبريل 2020 أطلقت الشــركة 
خدمــات التوصيــل عبــر اإلنترنــت من خالل الموقع 

اإللكترونــي )جوميــا فــود(، وتتوفــر هذه الخدمة في 
المــدن الكبــرى مثــل الرباط، والــدار البيضاء، ومراكش، 

وأغاديــر، وفــاس مــع وجود خطط للتوســع نحو المدن 
الصغــرى علــى مدار العام.

آيريــس جــارد هي شــركة متخصصة في مجال 
التقنيــات الماليــة التــي يمكــن إدراج الحّل المتكامل 
ف على  الخــاص بهــا )EyeCloud( -الــذي يتيح التعرُّ

األشــخاص ببصمــة العيــن- فــي أي نظام خدمات أو 
نظــام دفــع بمــا في ذلك العمــالت الرقمية، واألجهزة 

المتحركــة مثــل الهواتف الذكيــة، واألجهزة اللوحية، 
ونقــاط البيــع. كما ُيســتخدم الحل الــذي يتيح التعّرف 

علــى األشــخاص ببصمــة العيــن لتأمين التعّرف على 
األشــخاص في معامالت قواعد البيانات المتسلســلة 

)مثــل ســجل تأميــن منصة إيثريــوم( من خالل التحقق 
مــن حدقــة العين واســتخدامها إلصــدار المفتاح الخاص 

بقاعــدة البيانــات المتسلســلة الُمكــون من 32 بايت.

ينتشــر عمالء شــركة آيريس جارد حالًيا في العديد 
من بلدان منطقة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا، 

وُتســتخدم تقنيتهــا فــي برامــج العمالء في جميع 
أنحــاء العالــم. ونظــًرا ألنها في األســاس ُتعد مزوًدا 

تقليدًيــا لألجهــزة والبرمجيــات، وفي أعقاب نجاح 
عقــد التحقــق والقيــد مع المفوضية الســامية لألمم 

المتحــدة لشــؤون الالجئيــن والخاصة بالالجئين 
رت شــركة آيريس جارد  الســوريين في األردن طوَّ

نمــوذج اإليــرادات الســنوية الخــاص بها بحيث يكون 
نموذًجــا مبتكــًرا وقائًمــا على المعامالت بشــكل أكبر؛ 

ممــا يضمــن تدفًقــا متكرًرا وثابًتا لإليرادات.
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متجًرا 

 25
متجــًرا ومطعًما جديًدا
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مدينــة في المغرب 

كان عــام 2019 عاًمــا حافــاًل بالنجاحات لشــركة آيريس 
جــارد، حيــث بــدأ بإطــالق خدمة EyePay® عبر الهاتف 
ــعت نطــاق المعروض مــن منتجاتها ليصل  والتــي وسَّ
إلــى مجــال الهواتــف المتحركــة؛ مما أدى إلى تقليل 

التكلفــة وتعجيــل االنتشــار، واألهــم على اإلطالق هو 
تحســين القــدرات دون االتصــال باإلنترنــت. وقد اكتمل 

هــذا بإضافــة عمــالء مثل برنامــج الغذاء العالمي 
فــي لبنــان واألردن وهيئة األمــم المتحدة للمرأة، 

وتقديــم أول عمليــة توزيــع معونــة نقدية في العالم 
عبــر قاعــدة بيانــات متسلســلة خاصة، وزيادة إضافية 

إلى خطة المعاشــات في العراق، وتوزيع المعاشــات 
علــى 7 مليــون فــرد عبــر البريــد المصري، فضاًل عن أول 
عمليــة إدراج مــن نوعهــا عبر محفظــة الهاتف المتحرك 

بالشــراكة مع خدمة زين كاش العراق باســتخدام 
 .®EyePay منصــة الهاتــف المتحرك

وقــد أبــرزت األزمــة الحالية لتفشــي جائحة كورونا 
أهميــة المقاييــس الحيويــة غير التالمســية؛ إذ منعت 
العديــد مــن المنظمــات مثل برنامــج الغذاء العالمي 

اســتخدام التقنيــات العاملــة ببصمــة اإلصبع العتبارات 
صحيــة. كمــا تأثــرت تقنيات التعرف على الوجه ســلًبا 

بســبب اســتخدام أقنعة الوجه. ومن المتوقع أن 
تكــون تقنيــة التعــرف على الهوية باســتخدام بصمة 

العيــن إحــدى التقنيــات الحيوية المفضلة بســبب 
مزاياهــا غير التالمســية تماًما. 

حضور في 
أسواق

 المملكــة العربية الســعودية، واإلمارات 
العربيــة المتحــدة، وقطــر، ومصر، ولبنان، 

واألردن، والمملكــة المتحــدة، ونيجيريا 

 26
شركة عاملة 

 12
مصنًعا 

إطالق خدمة 

 ®EyePay
عبر الهاتف

عمليات منتشــرة في األردن، 
والعــراق، ولبنان، ومصر

7 ماليين 
منتفع من المعاشــات 

روتــس جــروب المملكة المتحدة هي شــركة يقع 
مقرهــا فــي المملكــة المتحــدة ويتبعها ثالثة مراكز 

رئيســية في أوروبا، والشــرق األوســط، وأفريقيا. 
تمتلــك روتــس جروب المملكــة المتحدة التي 

تأسســت فــي عــام 1981 حصــة األغلبية في 26 
شــركة عاملــة فــي ثالثة مجــاالت متكاملة: توزيع 
مــواد البنــاء ومعدات اإلنشــاءات، وتصنيع مواد 

التشــطيب المعماريــة وأجهــزة الصرف الصحي وحلول 
توليــد الطاقــة، وتصميم خدمات التجهيز. تشــرف 

الشــركات التابعــة لمجموعة روتــس جروب المملكة 
المتحدة على تشــغيل 12 مصنًعا في منطقة الشــرق 
األوســط وأفريقيــا وتصنيــع المنتجــات المرتبطة بمجال 

اإلنشاءات. 

وفــي عــام 2019، حققت روتــس جروب المملكة 
المتحــدة إنجــازات هائلــة في أفريقيــا حيث تمكنت 

المجموعــة مــن تعديل أوضاعهــا التجارية بطرح 
خدمــات مشــتريات متكاملــة. وبحلول عام 2019، 

كانــت المجموعــة تعمــل على تنفيذ مشــروعها الرابع. 
وقد أســفر هذا عن إســهام الشــركة العاملة في 

أفريقيــا بنســبة 43٪ مــن إجمالــي إيرادات المجموعة. 
كما عززت األســواق الدولية األخرى نشــاطها؛ مما 

أدى إلى إســهام هذه األســواق بنســبة تزيد على 
10٪ مــن إجمالــي إيــرادات المجموعة، وهذا بفضل 

نمــو اإليــرادات واألرباح في أســواق المملكة المتحدة 
ومصر. 
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إنتــاج 49.2 مليون 

متــر مربــع من البالطات

إنتــاج 22.3 مليون

قطعــة من أدوات المائدة 

إنتــاج 2.7 مليون

قطعــة مــن األدوات الصحية 
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مصنًعــا فــي جميع أنحاء العالم

شــركة ســيراميك رأس الخيمة 
منذ قيام "ســامينا كابيتال" باالســتثمار في شــركة 

ســيراميك رأس الخيمــة فــي عام 2014، نفذت 
الشــركة خطــة لتحقيــق القيمــة أدت إلى إحداث نقلة 

في الشــركة لتصبح إحدى الشــركات العالمية المنتجة 
للســيراميك مع تقديم "حلول متوافقة مع أســلوب 

الحيــاة". انصــبَّ تركيــز الخطــة على ثالثة مجاالت: إيجاد 
اســتثمارات غير أساســية، واالســتثمار في العمليات 

الرئيســية إلنتاج الســيراميك والبالط واألدوات 
الصحيــة، وتعزيــز أدوات التحكــم والرقابة والبنية 

التحتيــة اإلداريــة للشــركة. ومنذ ذلــك الحين، تخارجت 
الشــركة من 12 كياًنا غير أساســي؛ مما ســاعد في 
تحقيــق عائــدات تزيــد علــى 130 مليون دوالر حيث 

أعيد اســتثمارها في الســعة اإلنتاجية األساســية 
للبالطات واألدوات الصحية. كما اســتحوذت الشــركة 
على حصص شــركاء لها في المشــاريع المشــتركة في 
الهنــد، وإيــران، والمملكــة المتحــدة، وألمانيا، وإيطاليا، 

والمملكــة العربية الســعودية.

واجــه قطــاع مــواد البناء واإلنشــاءات أجواًء غير مواتية 
على مســتوى الســوق اإلقليمية في عام 2019؛ 
ولذلك عانت شــركة رأس الخيمة للســيراميك من 

انخفــاض حجــم المبيعــات مما أســفر عن انخفاض 
اإليــرادات بنســبة 5.6٪ لتصــل إلــى 2.57 مليار درهم 

إماراتــي )أي مــا يعــادل 700 مليــون دوالر تقريًبا(. 
ومقارنــة بعــام 2018 على أســاس ثبات العمالت 

يمثــل األثــر الســلبي على المبيعات انخفاًضا بنســبة 
2.8٪؛ ولذلــك ُيعــد األداء اإلجمالــي أداًء قوًيــا بالنظر 

إلــى أحــوال الســوق المتداعية. وعلى الرغم من 
االنخفــاض الطفيــف فــي اإليرادات حققت رأس 

ر بـ205.2 ماليين  الخيمــة للســيراميك ربًحــا صافًيــا ُيقدَّ
درهــم إماراتــي )أي مــا يعــادل 56 مليون دوالر تقريًبا( 

وحققت هامش ربح إجمالًيا قياســًيا بلغت نســبته 
33.2٪، ممــا يمثــل زيــادة بمقدار 120 نقطة أســاس 

مقارنــًة بعام 2018.

واصلت شــركة ســيراميك رأس الخيمة تطبيق 
برنامــج تحقيــق الكفــاءة والفاعليــة في جميع وحدات 

التصنيع؛ مما أســهم بشــكل هائل في تحقيق هامش 
ربح قياســي وســاعد الشــركة أيًضا في االستمرار 

بوصفها واحدة من أكثر شــركات الســيراميك 
المحققــة لألربــاح على مســتوى العالم. 

وفي عام 2019، واصلت شــركة ســيراميك رأس 
الخيمــة التركيــز علــى تحقيــق رؤيتها الرامية إلى أن 

تكــون العالمــة التجاريــة الرائدة فــي العالم في مجال 
الســيراميك المتوافق مع أســلوب الحياة من خالل 

تمييز نفســها عن الشــركات المنافســة من خالل 
االســتثمار المســتدام في الترويج للعالمة التجارية، 

وتمييــز المنتــج، وتحســين اإلجراءات، واالرتقاء 
بالكفــاءات التشــغيلية من خــالل تعزيز األتمتة 

وتحســين العمليات. 

تهدف شــركة ســيراميك رأس الخيمة في عام 2020 
إلــى االحتفــاظ بحصتها الســوقية في اإلمارات 

العربيــة المتحــدة وبنجالديــش والهند، وزيادة حصتها 
الســوقية في المملكة العربية الســعودية، وتعزيز 
األداء العــام لوكالئهــا الموزعيــن في أوروبا. وعلى 
الرغــم مــن تداعيــات جائحة كورونا المنعكســة على 

العمليــات فــي الــدول التي تعاني من اإلغالق 
االقتصــادي تحافظ الشــركة علــى وضعها المالي 

القــوي، وبصفتهــا واحدة من أبرز الشــركات الرائدة 
عالمًيــا فــي هــذا المجــال وفي ظل وجود فريق إداري 
دولي تعتزم شــركة ســيراميك رأس الخيمة النهوض 

فــي أعقــاب هــذه األزمة بقوة أكبــر، وبقدرة أكثر على 
الصمود. 

االســتدامة في شركة ســيراميك رأس الخيمة 
تؤمن شــركة ســيراميك رأس الخيمة بأن الحوكمة 
المؤسســية المناســبة هي إحدى الركائز الرئيســية 

إلدارة شــركة تتمتع باالســتدامة والربحية، وتضمن 
تحقيــق القيمــة لجميــع أصحــاب المصلحة لديها. 

وقــد طبقت الشــركة مجموعــة متكاملة من 
سياســات وإجراءات الحوكمة المؤسســية المســتقاة 

مــن أفضل الممارســات العالميــة والمتوافقة مع 
جميــع التشــريعات ذات الصلــة فــي اإلمارات العربية 

المتحــدة، بمــا فــي ذلــك القرار رقم 7 لعام 2016 
لهيئــة األوراق الماليــة والســلع فيمــا يتعلق بقواعد 

الحوكمة المؤسســية ومعايير االنضباط المؤسســي، 
وهــذا يضمــن أقصــى مســتويات اليقظة من ِقبل 

مجلــس اإلدارة، واإلدارة التنفيذيــة، وموظفي شــركة 
ســيراميك رأس الخيمة.

لت الشــركة مجموعة عمل  في عام 2019، شــكَّ
دت موضوعات االســتدامة  خاصة باالســتدامة حدَّ

الجوهريــة في الشــركة. ومــع مراعاة التقارير 
والتعليقــات غيــر الرســمية الواردة من أصحاب 

المصلحــة علــى مدار العــام، والتوجهات العالمية 
لالســتدامة في مجال صناعة الســيراميك، واألجواء 
اإلقليميــة والمحليــة للعمليــات التجارية للشــركة تم 

تحديــد 12 موضوًعا جوهرًيا لالســتدامة. 

كما خطت شــركة ســيراميك رأس الخيمة خطوات 
واســعة في مجال تعزيز ممارســات إعداد تقارير 

االســتدامة لديها؛ إذ تطورت الشــركة من مجرد إعداد 
تقاريــر االســتدامة ألغــراض محددة في الماضي إلى 

االلتــزام بإعــداد تقارير خاصة بإجراءات االســتدامة 
ســنوًيا، إلى جانب تقريرها الســنوي وتقرير الحوكمة 
واللذين يعكســان نظرة شــاملة عن األوضاع المالية 

وتلك الخاصة بالحوكمة والمخاطر لشــركة ســيراميك 
رأس الخيمة. 

سراج فلسطين 
يواصل صندوق ســراج فلســطين األول الُمِضيَّ ُقُدًما 

في إســتراتيجيته الرامية إلى المســاعدة في تطوير 
االقتصاد الفلســطيني من خالل اســتثماراته في 

ذ الصندوق  عــدد مــن القطاعــات الرئيســية، حيث نفَّ
عــام 2019 ثــالث عمليــات تخــارج مع البنك األهلي 

وشــركتي بال ليس وأمان. حققت الشــركات التابعة 
للمحفظة االســتثمارية أداًء جيًدا أثناء األشــهر القليلة 
األولــى مــن عــام 2020، ولكن في ظل تفشــي جائحة 

فيــروس كورونــا في فلســطين تأثــر النظام االقتصادي 
ســلًبا مثلمــا حــدث في جميــع النظم االقتصادية 

فــي العالــم. ومــن المتوقع أن تتأثر الشــركات التابعة 
للمحفظــة االســتثمارية للصنــدوق بدرجات متفاوتة 

بســبب تنوع المحفظة، على أن تنهض غالبية شــركات 
المحفظــة االســتثمارية بقــوة بعد هذه األزمة. 

أحــدث المســتجدات التي طرأت على بعض 
شــركات المحفظة االستثمارية

شــركة فلســطين للتنمية واالســتثمار المحدودة 
)باديكــو القابضــة(، والُمدرجة في بورصة فلســطين، 

تســعى لتطوير االقتصاد الفلســطيني من خالل 
االســتثمار فــي قطاعاتــه الحيوية، ومــن بينها -على 

ســبيل المثــال ال الحصــر- الزراعــة، والصناعة، والخدمات 
الماليــة، والبنيــة التحتيــة. وفي عام 2019 انُتخب بشــار 

مصري مؤســس ورئيس مجلس إدارة شــركة "مســار 
إنترناشــونال" مــن قبــل مجلــس إدارة باديكو القابضة 

ليكــون رئيــس مجلــس اإلدارة الجديد لها. 

ــن أداء شــركة باديكو إلى  وفي عام 2019، تحسَّ
حــد كبيــر حيــث حققت وفًقــا للنتائج األولية عائدات 

إجماليــة بلغــت 162.61 مليــون دوالر فــي عام 2019 
بزيــادة قدرهــا 33.5٪ مقارنــة بـ121.18 مليون دوالر 

فــي عــام 2018. وقــد ارتفع صافــي الدخل المجمع 
لشــركة باديكو بنســبة 28٪ ليصل إلى 19.9 مليون 
دوالر فــي عــام 2019 مقارنــة بــ15.5 مليون دوالر 

فــي عــام 2018. تولــد هذا التحســن بفضل األداء 
الُمعزز للشــركات التابعة والشــركات الفرعية وخاصة 

شــركة باديكو للســياحة، وشــركة نخيل فلسطين، 
وشــركة بوابة أريحــا للتطوير العقاري.

بال غاز، شــهدت شــركة بال غاز -وهي شــركة لتوزيع 
غــاز البتــرول الُمســال- زيادة فــي مبيعاتها بالطن 

بنســبة 8٪ مقارنــة بعــام 2018، حيــث وصل إجمالي 
المبيعــات بالطــن إلــى أكثــر من 7300 طن. وبالمثل، 

ارتفــع عــدد عدادات الغاز النشــطة الُمخصصة 
للمنشــآت الســكنية بنســبة 15٪ في عام 2019 

ليصــل إلــى 3,756 عــداًدا مع مواصلة الشــركة تزويد 
عمالئهــا علــى مســتوى الدولة بحلــول متكاملة للغاز 

تتضمــن إعــادة تزويد األســطوانات بالغاز وتوزيعها، 
وتوزيــع غــاز البترول المســال، وتركيب عدادات الغاز، 

وتمديد شــبكات الغاز المركزية الواســعة النطاق. 

نخيل فلســطين )نخيل( – حققت الشــركة نموا هائاًل 
غيــر متوقــع فــي إنتاجهــا بنســبة 45٪ ليصل إلى أكثر 
مــن 2000 طــن مــن التمور. اقتــرن النمو في اإلنتاج 
بزيــادة فــي العائــدات بنســبة 67٪. وقد برهنت تلك 

ــن الكفاءة الزراعية  القفــزة فــي اإلنتــاج على تحسُّ
لت تحدًيا لقســم المبيعات والتســويق الذي نجح  ومثَّ

فــي فتح أســواق جديدة ووضــع العالمة التجارية 
الفلســطينية المعروفــة فــي المشــهد الدولي عبر أكثر 

من 20 دولة. وفي عام 2019 شــاركت الشــركة في 
العديــد مــن معــارض األغذية الدوليــة، بما فيها معرض 

الخليــج لألغذيــة في دبي.

مجموعة واصل – حققت الشــركة التي توفر شــبكة 
متكاملــة مــن الخدمات اللوجســتية وخدمات التوزيع 

أداًء إيجابًيــا علــى مــدار عــام 2019. وقد أطلقت 
الشــركة التابعــة لهــا والمتخصصة في الخدمات 

اللوجســتية خدمــات جديــدة في عام 2019 مثل 
خدمــات تجديــد جــوازات الســفر. كما ارتفعت أحجام 
خدمــات التجــارة اإللكترونية بصــورة هائلة. وحققت 

ر بـ9.1 مليون دوالر في  الشــركة عائــدات ُتقــدَّ
عــام 2019 ممــا يمثــل زيادة بنســبة 11٪ مقارنة 

بالمســتويات المتحققــة عام 2018.

إيجــاد أثر تطويري
ينصب تركيز اإلســتراتيجية االســتثمارية في الشــركة 

علــى تحقيــق عائــدات اقتصادية مــع إيجاد أثر تطويري 
فــي الوقــت نفســه يعــود بالنفع والفائدة على 

المجتمع واالقتصاد الفلســطيني، ويدعم نشــأة 
عت  الدولــة الفلســطينية المكتفيــة ذاتًيــا. وقد وقَّ

الشــركة على مبادئ االســتثمار المســؤول الُمدعمة 
مــن قبــل األمــم المتحدة منذ عام 2018. 

يتحقــق األثــر التطويري باســتخدام منهجيــة تطبيقية 
تنطــوي علــى إيجــاد قيمة تتضمن االســتفادة من 

اإلدارة الفائقــة الجــودة وتنفيــذ إجــراءات نظامية في 
الجوانــب التشــغيلية وجوانــب الحوكمة والمراقبة 

والتعرف على المســارات الرأســية واألفقية للتوســع 
للســماح للشــركات التي تعمل تحت مظلتها بتوســعة 

نطاق حصتها الســوقية وتحقيق مســتوى أعلى من 
الربحية.

•  األثــر التطويــري االقتصادي: إعادة إنعاش 
االقتصاد الفلســطيني من خالل االســتثمار في 

شــركات تتمتــع بأثــر اجتماعي وتطويري قوي. 
تندرج غالبية الشــركات الفلســطينية ضمن قائمة 

الشــركات الصغيرة والمتوســطة التي توظف غالبية 
العمالــة فــي القطاع الخاص. تؤدي اســتثمارات 
شــركة ســراج دوًرا حيوًيا في توظيف الســيدات، 

والشــباب، والعائــالت ذات الدخل المنخفض 
وإشــراكها في األيدي العاملة الفلســطينية. 

•  األثــر الخاص بمعاييــر الحوكمة البيئية 
واالجتماعيــة والمؤسســية: إيجاد وعي اجتماعي 
وبيئــي لــدى الشــركات العاملة فــي إطار المحفظة 

االســتثمارية وتعزيز الحوكمة المؤسســية.

•  بنــاء القــدرات: تعزيز بيئة األعمــال التجارية واالرتقاء 
بالمعاييــر االحترافيــة المهنيــة من خالل إضفاء 

الطابع المؤسســي على اإلجراءات اإلدارية، 
والمالية، والتشــغيلية. توفر شــركة ســراج إلدارة 

الصناديق المســاعدة الفنية للشــركات التابعة 
للمحفظــة لتعزيــز القــدرات اإلدارية، وتحســين التركيز 
والحضــور الســوقي، وتقويــة الحوكمة وإدارة النمو.
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أميكــو للتكنولوجيــات الطبيــة" )أميكاث(: واصلت 
الشــركة توفير أجهزة القســطرة الطبية والمنتجات 

المرتبطــة بهــا التي تتســم بجودتها العاليــة، وتكلفتها 
زهــا، وحمايتهــا بموجب حقوق  المنخفضــة، وتميُّ

الملكيــة الفكريــة. وقــد اعتمــدت هيئة الغذاء والدواء 
د  األمريكيــة خمســة مــن منتجاتهــا، وهو ما يمهِّ

الطريــق لجهــود الشــركة نحو زيــادة حضورها العالمي 
وحصتهــا الســوقية في الواليــات المتحدة األمريكية 
وأوروبا. الشــركة حاصلة على شــهادة االعتماد )أيزو 

14001: 2015( كما أن لديها شــهادات الجودة 
والســالمة الالزمــة لتصديــر منتجاتهــا إلى أكثر من 

55 ســوًقا دوليــة عبــر خمــس قارات. وفي أثناء عام 
2019 أبرمــت أميــكاث عــدة عقود لتدعيم إســتراتيجية 
التوســع لديها في أكبر أســواق األجهزة الطبية على 

مســتوى العالــم، بمــا في ذلــك الواليات المتحدة 
والعديــد مــن البلدان األوروبية. 

رت الشــركة خدمات  بورن هول إنترناشــيونال – وفَّ
وجــودة مــن الطــراز األول عبر عياداتها المنتشــرة في 

جميــع أنحــاء اإلمــارات العربيــة المتحدة. وفي أواخر 
عام 2018، اســتحوذت ميديكلينيك الشــرق األوســط 

على حصة األقلية في بورن هول إنترناشــونال الشــرق 
األوســط وشــمال أفريقيا بوصف ذلك جزًءا من 

اتفاقية الشــراكة التي ترتكز على التوســع الطويل 
المدى في مجال اإلنجاب بالوســائل المســاعدة 
فــي المنطقــة. وبموجب أحكام اتفاقية الشــراكة 

اســتحوذت بورن هول إنترناشــيونال الشــرق األوسط 
وشــمال أفريقيــا على العمليــات الخاصة بعيادة 
التلقيــح الصناعــي القائمــة التابعــة لميديكلينيك 

والواقعــة فــي مستشــفى ميديكلينيــك في العين، 
وبــدأت فــي تشــغيلها تحــت مظلة بورن هول. كما 

تعمل بورن هول إنترناشــيونال الشــرق األوســط 
وشــمال أفريقيــا فــي الوقــت الراهن على تجديد 

موقــع آخــر تابــع لميديكلينيــك في أبوظبي، على 
أن يصبــح هــذا الموقــع جاهــًزا للعمل في أوائل عام 

2021. وقــد حصلــت بــورن هول إنترناشــونال على لقب 
أفضــل شــركة عاملــة في مجــال الرعاية الصحية من 
قبل مؤسســة ميدل إيســت إيكونوميك دايجســت 

عام 2019. 

مركــز كامبريــدج للرعاية الطبية وإعادة 
التأهيــل – بــدأ المركــز في اســتقبال المرضى في 

منشــأته المقامــة مؤخًرا فــي المملكة العربية 
الســعودية، والتي تســعى في الوقت الراهن 

للحصــول علــى اعتمــاد من المركز الســعودي العتماد 
المنشــآت الصحية )CBAHI(. في عام 2019، اســتقبل 

مركــز كامبريــدج للرعايــة الطبيــة وإعادة التأهيل 240 
مريًضــا داخلًيــا )مقارنــة بـــ294 مريًضا عام 2018( في 
جميــع منشــآته إضافــة إلــى 36,058 زيارة من مرضى 

العيــادات الخارجيــة )مقارنــة بـ26,171 مريًضا في 
العيــادات الخارجيــة عام 2018(. 

منــزل لخدمــات الرعاية الصحية - منزل لخدمات 
الرعايــة الصحيــة هــي أكبر مزود لخدمات الرعاية 

الصحية المنزلية والتعامل مع األمراض على مســتوى 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة، حيث توفر الرعاية للمرضى 
مــن األطفــال والكبــار. وفي إطار جهودها الرامية إلى 

توســعة نطاق خدماتها المتميزة في مجال الرعاية 
الصحية المنزلية في اإلمارات الشــمالية تتعاون 

شــركة منزل حالًيا مع مجموعة مستشــفيات ثومبي 
لتوفيــر مجموعــة هائلــة من خدمات الرعاية الصحية 

المنزلية إلى المرضى في مستشــفياتها. تدير شــركة 
منزل خدماتها في أبوظبي تحت االســم التجاري 

"واحــة األمــان للرعايــة الصحية المنزلية". وفي يناير 
2020 قامت شــركة منزل بتصفية حصتها االســتثمارية 

في "واحة األمان"، التي اســتحوذت عليها مؤسســة 
أســتر دي إم للرعاية الصحية. 

تــي في إم كابيتــال هيلثكير
شــهدت تــي فــي إم كابيتــال هيلثكير عدًدا من 

التطــورات الرئيســية خــالل عــام 2019، بما في ذلك 
طرح منتجات جديدة، والتوســع، ودخول أســواق 

جديــدة وذلــك فــي ظل مواصلة المؤسســة تطبيَق 
إســتراتيجيتها الراميــة إلــى توفيــر خدمات ومنتجات 
رعاية صحية فائقة المســتوى من خالل الشــركات 

ــد تفشــي  التابعة لمحفظتها االســتثمارية. كما جسَّ
جائحــة كورونــا مثــااًل آخر للحاجة المســتمرة إلى 

االســتثمار فــي مجــال الرعاية الصحيــة بصرف النظر عن 
ظــروف الســوق. ال تزل التحديــات القائمة والجديدة 

-بدايــة مــن ظهور األمــراض غير الُمعدية وصواًل 
إلــى الجوائــح العالميــة- تمثل فرًصا لســدِّ الثغرات 

الموجــودة فــي البنيــة التحتيــة للرعاية الصحية، وزيادة 
التعــاون بيــن القطاعين العــام والخاص، وتعجيل 

عمليــة تطويــر نظــم التصــدي لهذه األمراض خاصة 
فــي المناطــق الناميــة. تظل إســتراتيجية تي في إم 

كابيتــال هيلثكيــر علــى حالهــا، حيث إن األحداث األخيرة 
أبــرزت أهميــة البنيــة التحتية الجيــدة وقيمتها في 

مجــال الرعاية الصحية. 

عة على مبادئ األمم  بوصفهــا مــن بيــن الشــركات الموقِّ
المتحدة لالســتثمار المســؤول تقدم الشــركة تقارير حول 

األداء الخــاص بمعاييــر الحوكمــة البيئيــة واالجتماعية 
والمؤسســية من خالل إصدار تقرير ســنوي إلزامي حول 

الشــفافية. كمــا ُتعــد تــي في إم كابيتــال هيلثكير عضًوا 
رة. في الشــبكة العالمية لالســتثمارات المؤثِّ

تســاعد منهجيــة تــي فــي إم كابيتــال هيلثكيــر كمســتثمر نشــط لرأس المال المرتبــط بالنمو في مجال 
الرعايــة الصحيــة فــي طــرح منتجــات أو خدمــات مبتكرة عالوة على أفضل الممارســات الدولية في 

مجــال الرعايــة الصحيــة وتوفيرهــا للمجتمعــات التــي تفتقد القدرة على الوصــول إلى بعض الخدمات 
أو المنتجــات التخصصيــة فــي مجــال الرعايــة الصحيــة. إن ما يدفعنا لخدمة مســتثمرينا، وشــعوبنا، 

والمرضــى، والعائــالت التــي نتولــى رعايتهــا هــو رؤيتنا الســتثماراتنا وهي تزدهــر اقتصادًيا مع أدائنا دوًرا 
حيوًيــا بوصفنــا مواطًنــا مؤسســًيا مســؤواًل فــي المجتمعــات المحلية. إن توثيق الخطــوات التي اتخذناها 

نحــو التقــدم علــى هــذا الصعيــد يســتحق هذا الجهد المبــذول كما يضيف قيمة هائلة إلى اســتثماراتنا".

مونيــكا شــليزنجر، مســؤولة معاييــر الحوكمــة البيئيــة واالجتماعيــة والمؤسســية في شــركة تي في إم كابيتــال هيلثكير

 تحقيــق أثر إيجابي
على الرغم من أن الهدف الرئيســي للشــركة يتمثل 

فــي جنــي أربــاح لمســتثمريها قامــت تي في إم كابيتال 
هيلثكيــر بدمــج منهجيتها االســتثمارية والهدف 

االجتماعــي المتمثــل في إنشــاء مراكــز للتميز في 
مجــال الرعايــة الصحيــة في المناطــق التي تفتقر 

إلــى خدمــات ومنتجات الرعايــة الصحية الجيدة 
والمتخصصــة. تؤثــر اســتثمارات الرعايــة الصحية في حد 

ذاتهــا بشــكل هائــل علــى االقتصاد بوجه عام فضاًل 
عــن تحقيــق فوائــد اجتماعية ملحوظة تســهم في 

تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة أرقام 3، و5، و8 
التــي وضعتهــا األمم المتحدة.

تشــجع تــي فــي إم كابيتــال هيلثكيــر التنوع من خالل 
عملياتها بتطبيق سياســة األجور المتســاوية وضمان 

إشــراك المــرأة فــي مناصب القيــادة العليا وعلى 
مســتوى مجلس اإلدارة.

شــركات محفظــة تي في إم كابيتــال هيلثكير 
)كما في 31 ديســمبر 2019( 

1,773
موظًفا 

٪60
من األيدي العاملة من الســيدات

20+
جنسية

 3 مــن بيــن 4 مجالس إدارة 
تضم ســيدات في عضويتها 

)بنســب 20٪، و25٪، و٪40( 

نمــاذج لمجاالت تأثيــر الحوكمة البيئية 
واالجتماعية والمؤسســية

أميكاث – تطوع موظفو الشــركة بـ10000 ســاعة 
عمــل إلطــالق حمــالت لتنظيف البيئة وإقامة أنشــطة 

مجتمعيــة أخرى.

بورن هول إنترناشيونال – أقامت الشركة العديد من 
الفعاليات المجتمعية لمعالجة مشكالت الخصوبة 
واالرتقاء بأنماط الحياة الصحية للوقاية من العقم. 

مركــز كامبريــدج للرعايــة الطبية وإعادة التأهيل 
– تبــرع موظفــو المركــز بُقرابة 1,248 ســاعة لالرتقاء 

بالصحــة والخدمــات الصحيــة والتعليــم، إضافة إلى عقد 
20 فعاليــة فــي عام 2019. 

منزل – تبرع موظفو الشــركة بـ8,372 ســاعة -عالوة 
علــى الرعايــة التي توفرها شــركات التأميــن- للمحافظة 

على مســتويات مناســبة لرعاية المرضى ودعمهم. 
إضافــة إلــى ذلــك، نظمت شــركة منزل 27 فعالية 

للمشــاركة المجتمعيــة في عام 2019. 

إطار العمل الخاص بأهداف التنمية 
المستدامة – الهالل للمشاريع 

االستثمارية
إننا نفخر بالتزامنا الصارم بإدارة الجوانب المتعلقة 

بمعايير الحوكمة البيئية واالجتماعية والمؤسسية 
وتحسينها في شركاتنا؛ مما يؤدي إلى تحقيق نمو 

مستدام عبر جميع الشركات التابعة لمحفظتنا 
االستثمارية. وفي إطار اتباع الممارسات الرائدة 

العالمية أبدت المنصات األربعة التابعة لشركة الهالل 
للمشاريع -ومن بينها الهالل للمشاريع االستثمارية- 
التزاًما على المدى الطويل بالمساهمة في تحقيق 

أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها األمم 
المتحدة. كما قطعت الشركة شوًطا طوياًل في هذه 

الجهود من خالل إنشاء إطار عمل ألهداف التنمية 
المستدامة من أجل الهالل للمشاريع االستثمارية. 

يتضمن إطار العمل مجاالت التأثير األكثر ارتباًطا 
باألرصدة األساسية لهذه المنصة.

من شأن اإلجراءات الُمتخذة داخل مجاالت التأثير هذه 
أن تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

تعتزم الهالل للمشاريع االستثمارية -من خالل إطار 
العمل الخاص بأهداف التنمية المستدامة- تعزيز 

المشاركة داخل محفظتها االستثمارية ومراقبة أدائها.

يلخص الجدول التالي أهداف التنمية المستدامة التي 
ُتعد أكثر ارتباًطا بمنصة الهالل للمشاريع االستثمارية. 

ويمكن االطالع على إطار العمل التفصيلي الخاص 
بمنصة الهالل للمشاريع االستثمارية الذي يتضمن 
األهداف الملموسة للتنمية المستدامة ومجاالت 

التأثير ومؤشرات األداء الرئيسية في نهاية هذا التقرير.

المســاواة بين الجنسين

االســتهالك واإلنتاج المســؤوالن من حاالت عدم المســاواة

الســالم والعدل والمؤسســات القوية

العمــل الالئــق والنمو االقتصادي

الصناعــة واالبتكار والهياكل األساســية

العمــل المناخي

اإلنتاج واالســتهالك المسؤول
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الهالل للمشاريع الناشئة 

الشــركات المدرجة حالًيا ضمن محفظة الهالل للمشــاريع الناشــئة 

توفــر شــركة "أنومالــي" حلول األمــن اإللكتروني القائمة 
على االســتخبارات المعلوماتية حيث تســتخدم الشــركات 
الخاصــة والمؤسســات العامــة منتجــات أنومالي للتصدي 

للتهديــدات التــي قــد تتعرض لهــا البيانات والمعلومات 
واالســتخبارات؛ وذلــك التخاذ قــرارات فعالة في مجال 
األمــن اإللكترونــي من شــأنها الحد مــن المخاطر وتعزيز 

الوســائل الدفاعيــة. تضــم قاعدة عمــالء أنومالي أكثر من 
350 مؤسســة عالمية، والعديد من الشــركات الُمدرجة 
فــي قائمــة جلوبــال 2000، وقائمة مجلة فورشــن 500، 

وعــدًدا من المؤسســات الحكوميــة والجهات التابعة 
لــوزارات الدفاع حول العالم. 

ُتعد "ديدي تشــو شــينغ" منصة النقل الرائدة عالمًيا التي 
توفــر العديــد مــن خيــارات النقل القائمــة على تطبيقات 

الهاتــف المتحــرك إلــى أكثــر من 550 مليون مســتخدم بما 
فــي ذلــك خيــارات خاصة بســيارات األجرة، وخدمات النقل 

الســريع، والمميــز، والفاخــر، والنقــل بالحافالت الكبيرة 
والحافــالت الصغيــرة، وتوفير الســائقين المخصصين، 

اجات الهوائية،  وخيــارات النقــل المؤسســي، والدرَّ
وتوصيــل الطعــام. تنجــز الشــركة مــا يصل إلى 30 مليون 

رحلــة توصيــل يومًيــا عبــر 400 مدينــة، حيث توفر دخاًل 
ألكثر من 21 مليون ســائق.

تتخصــص "فريــش تــو هوم" وهــي منصة للتجارة 
اإللكترونيــة فــي بيع المأكــوالت البحرية، واللحوم، 

والفواكــه والخضــراوات الطازجــة، والخالية من المواد 
الكيميائيــة، وذات األســعار المعقولــة. إن نمــوذج العمل 
م في سلســلة  الخــاص بالشــركة يوفــر لهــا إمكانية التحكُّ

التوريــد مــن األلــف إلى اليــاء؛ األمر الذي أحدث نقلة 
نوعيــة فــي عمليــة توريد منتجــات التجزئة الطازجة 

التقليديــة مــن خــالل التخلص من الوســطاء. في عام 
2019، توســعت "فريش تو هوم" ودخلت أســواق 

اإلمــارات العربيــة المتحــدة بدعم من الهالل للمشــاريع 
الناشــئة. يضم مجلس إدارة الشــركة ممثاًل عن شــركة 

الهالل للمشــاريع.

"كيتوبي" هي شــبكة ســحابية متخصصة في مجال 
االبتــكارات العمليــة فــي المطابخ يقع مقرها في دبي، 

حيــث تتولــى تنفيــذ أعمال الطهي والتوصيل حســب الطلب 
لصالــح العالمــات التجاريــة في مجال األغذية. توفر كيتوبي 

للمطاعــم إمكانيــة الوصول إلــى عناصر البنية التحتية 
المتطــورة بأقــل التكاليــف، وأطقم العاملين الُمدربين 

والمؤهليــن، والخبراء، والوســائل التكنولوجية المتخصصة؛ 
مما يتيح ألصحاب المطاعم التركيز على إدارة وتشــغيل 

صاالت الطعام، والتســويق، وابتكار المنتجات.

توفر الهالل للمشــاريع الناشــئة الدعم وتقدم التوجيهات 
اإلســتراتيجية مــن خــالل ممثلها فــي مجلس إدارة كيتوبي.

ُتعد "مارتي" إحدى الشــركات الناشــئة الرائدة في 
ل الدقيق على مســتوى شــرق أوروبا،  مجال التنقُّ

ومنطقة الشــرق األوســط، وشــمال أفريقيا. تقدم هذه 
المنصــة المتخصصــة فــي النقــل والتي تعمل من خالل 
تطبيقــات الهواتــف المتحركــة دراجــات كهربائية خفيفة 
ــي احتياجــات التنقــل المحلي بأســلوب ممتع، وزهيد  تلبِّ

التكلفــة، وصديق للبيئة.

"إم بي إل" )موبايل بريمير ليج( هي منصة ألعاب وتحقيق 
دخل من المحتوى عبر اإلنترنت، توفر مجموعة متنوعة 
من األلعاب والمسابقات وغيرها. يتواصل أكثر من 35 

مليون مستخدم مع أصدقائهم على منصة "إم بي إل" 
لية مثل الكريكيت، وكرة القدم،  لممارسة ألعاب تخيُّ

والمصارعة، وطاولة الكيرم، والبوكر، والشطرنج، وغيرها. 

"تــارا" )أتمتــة اســتقطاب وتوظيف الكفاءات( هي 
شــركة متخصصــة فــي تطوير منتجــات البرمجيات الذكية 

المتكاملــة مــن البدايــة إلــى النهايــة باالعتماد على الذكاء 
االصطناعــي. يمكن للمســتخدمين االســتعانة بمطورين 

حســب الطلب، وتحديد نطاق مشــاريعهم تلقائًيا، وإعداد 
قوائــم المهمــة عبــر منصة واحــدة متكاملة. تعمل 

ة  ِئيَّ الشــركة على ســد فجوة االبتكار من خالل إدارة َتَنبُّ
للمنتجــات تعتمــد علــى الــذكاء االصطناعي وماليين 

العناصــر علــى شــبكة اإلنترنــت. توفــر المنصة الذكية موارد 
هندســية ســبق فحصها وحســب الطلب، وتتولى إدارتها؛ 

ممــا يوفــر للمســتخدمين الوقت والمال. 

توفر شــركة "ترانســكورب" -التي تتخذ من اإلمارات 
العربيــة المتحــدة مقــًرا لها- الخدمات اللوجســتية، 
وخدمــات التوزيــع وتوصيــل المنتجات إلى الوجهة 

النهائيــة مــع الحفــاظ علــى درجة حرارتها. تتخصص الشــركة 
فــي توزيــع المنتجــات المبردة وتوصيلها من الشــركات 

إلى الشــركات وإلى األفراد في اإلمارات الســبعة. تعمل 
الشــركة في مجال التنســيق بين الخدمات اللوجســتية 

المحليــة وحلــول التخزين في المســتودعات والنقل 
والتوزيــع المتكاملة.

يضم مجلس إدارة شــركة "ترانســكورب" ممثاًل عن شــركة 
الهالل للمشــاريع لتقديم الدعم والتوجيه اإلســتراتيجي 

المطلوب.

"بنترســت" هــو محــرك بحــث عن الصــور عبر اإلنترنت يقع 
مقــره فــي الواليــات المتحــدة، وقد بدأ في عام 2010 

كموقع بســيط يوفر مســاحة لألشــخاص للتعبير عن 
انفعاالتهــم وعواطفهــم عبر اإلنترنت، ولكنه ســرعان 

مــا تحــول إلــى مصــدر إلهــام للكثيرين. يزور أكثر من 335 
مليون شــخص موقع "بنترســت" شــهرًيا الستلهام 

األفــكار مــن بيــن أكثــر من 100 مليــار فكرة متاحة على 
الموقع.

يقع مقر بنترســت في ســان فرانسيســكو ويعمل به 
2,217 موظًفــا فــي عــدة فروع حول العالم.

تنتــج شــركة "بريناف" -ومقرهــا الواليات المتحدة- 
أنظمــة الطائــرات بــدون طيــار التجارية والقادرة على 
الطيــران اآللــي لمراقبــة البنية التحتيــة الحيوية مثل 

الجســور، والســدود، ومحطات الطاقة، وأبراج الكهرباء، 
وأبــراج الخاليــا الشمســية. تعتمد الطائــرات التي تنتجها 

"برينــاف" علــى خوارزميات، وتســتخدم قاعــدة تعتمد على 
تكنولوجيــا تحديــد المــدى عن طريق الضــوء والليزر)الليدار( 

فــي المالحــة فــي المناطــق التــي ال يتوفر فيها نظام 
تحديــد المواقــع العالمــي )GPS(، كمــا تلتقط صوًرا عالية 

الدقــة ألعمــال إعادة الهيكلــة الثالثية األبعاد.

"برايم ميديســين" هي شــركة ناشــئة متخصصة في 
التقنيــة الحيويــة وتعمــل في مجال الهندســة الجينية، 

وتحديــًدا في مجــال التعديل الجيني.

برايم ميديسين 

ُتعد الهالل للمشاريع الناشئة منصَة الهالل للمشاريع المختصة برأس المال االستثماري المؤسسي مع التركيز على االستثمارات اإلستراتيجية في الشركات 
التي تحقق معدالت نمو مرتفعة في مراحل التمويل المبكرة وصواًل إلى مراحل النمو المتقدمة، وأيًضا في مجموعة مختارة من صناديق رأس المال االستثماري 

ص 50٪ من هذه االستثمارات  على المستوى العالمي. وتم إنشاء المنصة عام 2017، إذ تم رسملتها بمبلغ 150 مليون دوالر لالستثمار بحلول عام 2020. وُيخصَّ
لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. 

تستهدف المنصة االستثماَر في الشركات الناشئة التي تتوافق مع عمليات شركة الهالل للمشاريع بما في ذلك تكنولوجيا إدارة سلسلة التوريد، والتكنولوجيا 
الطبية، والبرمجيات كخدمة للشركات، والتقنيات الناشئة الخاصة بالمستهلكين، وغيرها. كما ينصب تركيز المنصة على المجاالت التكنولوجية الناشئة على نطاق 

واسع والممتدة عبر مختلف القطاعات الصناعية مثل الذكاء االصطناعي، وإنترنت األشياء، وقاعدة البيانات المتسلسلة.

تقوم الهالل للمشاريع الناشئة بعقد اتفاقيات شراكة مع رواد األعمال والشركات الناشئة ذات األثر لتحفيز المجاالت التكنولوجيا التطويرية وتحقيق عائدات 
طويلة المدى.

تمكين رواد األعمال من خالل االســتثمار في شــركات فّعالة وذات 
معــدالت نمو عالية 

"كولوبريس إم إكس إنك" هي شركة متخصصة في 
مجال األجهزة الطبية حيث تقوم بتصميم وتطوير أجهزة 
الروبوت الجراحية من الجيل التالي والتي تعكس ثورة غير 

مسبوقة لتوفير عالجات جراحية جديدة. تتسم أجهزة 
الروبوت الجراحية التي تنتجها بقدرتها على إنجاز الجراحات 

البسيطة والجراحات بالمناظير.

بوصفها من المستثمرين الرئيسيين في كولوبريس إم 
إكس، يضم مجلس إدارة الشركة ممثاًل عن شركة الهالل 

للمشاريع الناشئة.

ُتعــد "فورلينكــو" منصــة لتجارة األثــاث عبر اإلنترنت ويقع 
مقرهــا فــي بنغالــور فــي الهند، ويمكــن الوصول إليها من 
بنغالــور، ومومبــاي، وبونــي، ومنطقــة العاصمة الوطنية 

فــي دلهــي، وحيــدر أباد، وشــيناي. تعكس تصميمات 
الشــركة لألثــاث المنزلــي الحائزة علــى العديد من الجوائز 

أنمــاَط الحيــاة العصريــة لســكان المناطق الحضرية في 
الهنــد بطريقة غير مســبوقة. 

يضم مجلس إدارة الشــركة ممثاًل عن شــركة الهالل 
للمشاريع.

"إد كاســت" هي ســحابة تعليمية تعتمد على الذكاء 
االصطناعي للمســاعدة في االستكشــاف، واكتســاب 

ــم وفًقــا لبرامج ُمصممة  المعــارف، واإلدارة، والتعلُّ
حســب الطلب. تضم قاعدة عمالء الشــركة العديد 

مــن الشــركات الُمدرجة فــي قائمة جلوبال 2000 
والمؤسســات الحكومية الكبرى إليجاد حلول لمشــكالت 

االستكشــاف، والتحديــث، والمعالجــة عبر جميع 
مصــادر المعرفــة الداخليــة والخارجيــة. تتضمن الخدمات 

 ،)LXP( التــي تطرحهــا إد كاســت منصــة تجربة التعلم
 ،MyGuide والدليــل الخــاص بســوق المحتوى، ومنصة

والمعلومــات واألتمتــة الخاصــة ببرمجيات األعمال. 
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صنــدوق "بــي أو فــي كابيتــال" هو صندوق رأس مال 
اســتثماري يعمل في ســريالنكا وسنغافورة، ويهدف 

إلى مســاعدة الشــركات الناشــئة في سريالنكا في 
اغتنــام الفــرص اإلقليميــة والعالمية، وتضم محفظة 

شــركاته عدًدا من الشــركات الناشــئة في مجاالت الذكاء 
االصطناعي، واألعمال المؤسســية، وإنترنت األشــياء، 

والتجارة اإللكترونية، والخدمات اللوجســتية، واإلعالم، 
والسياحة.

"جنغل فنتشــرز" هي واحدة من أكبر شــركات رأس المال 
االســتثماري الناشــئة في جنوب شــرق آســيا، عالوة على 
أنها شــريكة لشــركات ناشــئة مختصة بالتقنيات في آســيا 

تســتهدف قطــاع الخدمــات الماليــة، والبيع بالتجزئة، 
والبرمجيــات، والســفر، والضيافــة، واإلعالم، والعديد من 

القطاعات األخرى.

تشــارك الهالل للمشــاريع الناشــئة في "جنغل فنتشــرز" 
بوصفها شــريًكا محدوًدا.

ُتعد "رايزنغ تايد" شــركة رأس مال اســتثماري في وادي 
الســيليكون ولها اســتثمارات في الواليات المتحدة 

األمريكية، وكندا، وأوروبا، والشــرق األوســط. تســتثمر 
الشــركة في الشــركات الناشــئة في مجاالت البرمجيات 

والتكنولوجيــا الحيويــة فــي مراحلها األولية، وتســعى 
للتعاون مع الشــركات التي تمتلك رؤية مســتقبلية 

للتغلــب علــى العوائــق وفتح األســواق خاصًة تلك التي 
تســتفيد مــن التطــورات التقنية فــي مجاالت تحليل 
البيانات الضخمة والتصميم بمســاعدة الحاســوب، 
وأجهــزة االستشــعار البصريــة، وتطبيقات الهواتف 

المتحركة في األســواق ذات الهياكل الرأســية، 
والشــبكات، والخدمات االجتماعية. 

تتخصــص شــركة "إكــس كاث" الكائنة في الواليات 
المتحــدة فــي تطويــر الجيــل التالي من القســطرة الدقيقة 

الروبوتيــة التــي يمكــن توجيههــا لعاج حاالت األوعية 
الدمويــة مثــل الســكتات الدماغيــة. تتميز تلــك الحلول بقلة 

التدخــالت الجراحيــة وبمرونتهــا العالية مقارنًة بالقســطرة 
التقليديــة. تتمتــع قســاطر "إكــس كاث" الدقيقة بإمكانيات 

هائلــة لمســاعدة المرضــى عــن ُبعد، خاصًة عند عدم 
إمكانيــة إجــراء العمليــات الجراحية الخاصة. 

يضم مجلس إدارة شــركة "إكس كاث" ممثاًل عن شــركة 
الهــالل للمشــاريع بوصفهــا من كبار المســتثمرين فيها.

تســتثمر "بي كابيتال جروب" في الشــركات الناشــئة في 
مجال التجارة بين الشــركات الناشــئة عبر محاور رأســية 

تعتمــد علــى التكنولوجيا: تمكين المســتهلكين، والتقنيات 
الماليــة والتأمينيــة، وتقنيــات الرعاية الصحية، والتقنيات 
الحيوية. كما تســتثمر في الشــركات الناشــئة في مجال 
التكنولوجيــا التحويليــة أثناء مرحلة التوســع المبكرة لها، 

والتــي تحــدث عــادة فــي جولتي مرحلة التمويل )ب( و)ج( 
حيث تكون الشــركة مؤهلة في هذا الوقت للنمو الســريع. 

تشــارك الهالل للمشــاريع الناشــئة في "بي كابيتال" 
بوصفها شــريًكا محدوًدا.

"فيزيتــا" هــي منصــة عالميــة متخصصة في مجال 
الحجــوزات الطبيــة تقدم خدماتهــا للمرضى، وتوفر 

لهم وســائل المســاعدة في كل خطوة من خطوات 
رحلــة الرعايــة الصحيــة عبر االســتفادة من قوة البيانات 

والمعرفــة. فــي ظــل تقديم خدماتهــا في الوقت الحالي 
ألكثــر مــن 4 مالييــن مريــض في 5 دول وإدراج أكثر 
مــن 20000 ألــف مــن مزودي الرعايــة الصحية على 

منصتهــا تجــري فيزيتــا نقلــة نوعية علــى تجربة الرعاية 
الصحيــة للمرضــى مــن خالل تيســير إجراءات رحلة الرعاية 
الصحيــة رقمًيــا، وتمكيــن المرضى مــن البحث عن أفضل 

األطبــاء والخدمــات الطبية، وحجز المواعيد، واســتعراض 
المعلومــات الخاصــة بهــم فــي دقيقة واحدة فقط. 

" ترايفاكتــا" هــي شــركة متخصصــة في مجال توفير 
البرمجيات التي تســاعد األفراد والمؤسســات في 

استكشــاف مختلــف البيانــات ونقلهــا وتجميعها إلجراء 
التحليالت بشــكل أكثر فاعلية. تهدف الشــركة إلى إيجاد 

حلــول ألكبــر مشــكلة فــي دورة حياة البيانات؛ وهي 
معالجــة البيانــات مــن خــالل تحويلها إلــى عملية أكثر إدراًكا 

وفاعليــة ألي فــرد يعمــل في مجــال البيانات. واليوم 
يســتخدم أكثــر مــن 50,000 متخصــص في معالجة 

البيانــات عبــر 12000 شــركة حلول "ترايفاكتا". 

يتميــز برنامــج الــذكاء االصطناعي الذي طورته شــركة 
"فيكاريــوس" -التــي يقــع مقرها فــي الواليات المتحدة- 

ــم مثــل البشــر، باالعتماد على المبادئ  بالتفكيــر والتعلُّ
الحاســوبية للدماغ المعروفة باســم "الشــبكة القشــرية 

الذاتية االســتدعاء" )RCN(، والتي تســاعد هذه الشــركة 
م اآللي لمســاعدة الروبوتات  الناشــئة في تحســين التعلُّ

في أداء المهام ســريًعا. تتوقع شــركة "فيكاريوس" تزويد 
جميــع الروبوتــات بتقنياتها فــي نهاية المطاف. 

توفــر شــركة "فولــت الينز" خدمات النقــل القائمة على 
االشــتراك لخدمة المســتخدمين في الشــركات في 

إســطنبول بتركيــا. يمكــن للمشــتركين في خدمة "فولت 
الينــز" االســتفادة مــن رحالت غيــر محدودة على حافالت 
الشــركة خالل ســاعات الدوام من يوم االثنين إلى يوم 

الجمعــة بنفــس الطريقــة التــي توفر بها شــركة "نتفلكس" 
وشــركة "ســبوتيفاي" للمشــتركين وصواًل غير محدود إلى 

خدماتهما عبر حســاباتهم.

ُتعد شــركة "آيكونيك كابيتال" شــركة اســتثمارية 
أمريكيــة خاصــة تقــدم خدماتها لعدد من أكثر العائالت 

والمؤسســات تأثيًرا على مســتوى العالم، ومن بينها 
شــركات كبرى في وادي الســيليكون. تدير الشــركة 

االســتثمارات المباشــرة مع التركيز على االســتثمار في 
األســهم في الشــركات التقنية الســريعة النمو، وتوفير 

رأس المال االســتثماري، واالســتحواذ على الشركات 
المتوســطة الحجم، واالســتثمار في العقارات. توفر 

الشــركة نظام دعم فريد للشــركات التي تســتثمر فيها 
من خالل شــبكتها الواســعة ذات التأثير الكبير. تمتلك 

الشــركة فروًعا في ســان فرانسيســكو، ونيويورك، وبالو 
ألتو، وسنغافورة. 

تأسســت "ومضــة كابيتــال" فــي عام 2014 في دبي 
كشــركة رأس مال اســتثماري تهدف إلى االســتثمار 

فــي مختلــف القطاعــات. يهدف صندوق الشــركة األول 
"ومضــة كابيتــال 1" -وقيمتــه 70 مليــون دوالر أمريكي- 
إلى االســتثمار في الشــركات التقنية العاملة في تركيا، 

والشــرق األوســط، وشــمال أفريقيا في مراحلها المبكرة 
ومراحــل النمــو، والتــي تمتلــك نماذج أعمال قابلة 

للتوســع وتتميز بالفاعلية الرأســمالية. تركز الشــركة على 
شــراء حصص األقلية في الشــركات الناشــئة وتقديم 
الدعم اإلســتراتيجي المتعمق والمســتمر، إلى جانب 

إمكانيــة الوصــول إلى أســواق الخليــج المربحة من خالل 
برامــج الشــراكة الفريــدة، وتوفير الخبــرات المتخصصة في 
القطاعات األساســية، مثل االقتصاد المشــترك، والتجارة 

اإللكترونيــة، والمحتوى الرقمي.

 ُتعد شــركة الهالل للمشــاريع شــريًكا محدوًدا في 
صنــدوق "ومضــة كابيتــال 1" باإلضافة إلــى عضويتها في 
الهيئة االستشــارية لشــركاء ومضة كابيتال 1 المحدودة.

الهالل للمشــاريع الناشــئة: رأس مال اســتثماري مؤسســي يخدم االبتكار
ســجل رأس المــال االســتثماري العالمــي فــي 2019 مبلًغــا قيمتــه 213 مليــار دوالر مــن خــالل 15,564 صفقــة ليحتــل هــذا العــام المرتبة الثانية من حيــث التمويل بعد العام 

ل 226 مليار دوالر. وبالمثل، بلغت الصفقات وعمليات التمويل المدعومة برأس المال االســتثماري المؤسســي العالمي مســتويات قياســية حيث  الســابق الذي ســجَّ
وصلــت إلــى 57.1 مليــار دوالر مــن خــالل أكثــر مــن 3,200 صفقــة، علــى الرغــم ممــا يمثلــه ذلــك من نمو بطيء الوتيرة مقارنًة بالعام الســابق. وقد اتســع نطاق مشــاركة رأس 

المــال االســتثماري المؤسســي فــي النظــام البيئــي ليصــل إلــى 27٪ مــن تمويــل رأس المــال االســتثماري العالمــي في 2019، مقارنة بنســبة 25٪ في عام 2018. وعلى 
ل النظام البيئي المتطور مســتويات نمو قياســية بلغت أكثر من 704 ماليين دوالر في التمويل من خالل 564  مســتوى منطقة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا ســجَّ

صفقة، واســُتكملت بنمو في رأس المال االســتثماري المؤسســي على مدار الســنوات القليلة الســابقة. وقد تطور النظام البيئي لرأس المال االســتثماري في المنطقة 
على مدار الســنوات ليســجل أعلى مســتوى من حاالت التخارج بعدد يبلغ 27 حالة في عام 2019.

اســتمرت أنشــطة التمويــل فــي أثنــاء الربــع األول مــن 2020 مــع وصــول التمويــل العالمــي إلــى 50.7 مليــار دوالر، وهو ما يمثل زيادة هامشــية بنســبة 2.8٪ مقارنة بنفس 
الفترة عام 2019، مع بقاء عدد الصفقات كما هو تقريًبا. وقد شــهدت منطقة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا زيادة مســتويات التمويل لتصل إلى 277 مليون دوالر 

فــي أثنــاء الربــع األول مــن 2020، أو نمــًوا بنســبة 2٪ فقــط مقارنــة بالفتــرة نفســها مــن العــام الســابق، مصحوًبا بزيادة فــي حجم الصفقات المتوســطة وتقديراتها عبر 
مختلف مراحل الشــركات الناشــئة. وفي ظل تفشــي جائحة كورونا في نهاية الربع األول من العام انخفضت أنشــطة الصفقات؛ األمر الذي ُيتوقع اســتمراره لعدة أشــهر 

بعــد نهاية الجائحة.

فــي ظــل تعافــي األســواق العالميــة مــن تداعيــات جائحــة كورونــا يشــهد النظــام االســتثماري أثًرا متخبًطا مع تدني مســتوى الطلب في قطاعات محددة مثل الســياحة 
والضيافــة وزيــادة ســريعة فــي معــدالت الطلــب مــن قطاعــات مثــل برمجيــات العمــل إلكترونًيــا وأدوات التعاون عن ُبعد. تتميز المحفظة االســتثمارية للهالل للمشــاريع 

الناشــئة بالتنــوع مــن حيــث القطاعــات والمراحــل كمــا أنهــا تتمتــع بموقــع جيــد يتيح لها التصــدي لتداعيات جائحة كورونــا وتحقيق عائدات قوية.
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وتوجيهها للســائق المناســب الذي يتمتع بأفضل 
موقــع لتوصيــل الطــرود والشــحنات. وفي ظل تزايد 

لهم  ــه العمــالء نحو التجــارة اإللكترونية، وتقبُّ توجُّ
لها، وشــعورهم بالراحة معها -بما في ذلك شــراء 

المنتجــات الطازجــة عبــر اإلنترنت- تتمتع الشــركة بوضع 
جيد يتيح لها تحقيق نمو ســريع على مدار الســنوات 

القليلة المقبلة. وقد برزت ترانســكورب كشــركة رائدة 
ومبتكــرة فــي مجالهــا بفضل منافــذ التوصيل األربعة 

ْيِن في هذا المجال.  مقارنــًة ِبَمْنَفــَذِي التوصيــل القياِســيَّ
وفــي ظــل وصــول أعداد عمليات التســليم اليومية 
إلــى أكثــر مــن 4000 عملية يذيع صيت ترانســكورب 

بوصفهــا واحــدة مــن أفضل الشــركاء الموثوق بهم في 
مجال األغذية والمشــروبات على مســتوى اإلمارات 
العربيــة المتحــدة. ونظــًرا لكونها واحدة من الشــركات 

الرائــدة فــي قطــاع توصيــل المنتجات إلى الوجهة 
النهائيــة مــع الحفــاظ على درجــة حرارتها الباردة في 

اإلمــارات العربيــة المتحدة اضطلعت ترانســكورب 
بــدور محــوري فــي دعم العديد مــن العالمات التجارية 

الرقميــة فــي مجــال األغذية في البالد.

فيزيتــا تواصــل فيزيتا مســيرتها نحو النمو المتســارع 
الــذي بلغــت معدالتــه ســبعة أضعاف على مدار الـ24 

شــهًرا الماضية ليصل إجمالي الحجوزات الســنوية 
إلــى مليونــي عمليــة حجز من خــالل منصتها. وقد 

ــعها مؤخًرا نحو الســوق  تعزز هذا النمو بفضل توسُّ
الســعودية إضافة إلى النمو في األســواق التي تعمل 

فيهــا. ومــع جمــع التمويل ضمــن الجولة )د( الجديدة 
خططــت الشــركة إلطالق قــدرات رقمية جديدة في 

مجــال الصيدليــات اإللكترونيــة والرعاية الصحية عن 
ُبعد عبر أســواقها الحالية وأســواق أخرى جديدة. 

شــهد مطلع عام 2020 إطالق العرضين في أســواق 
الشــركة الحاليــة، وهمــا يتمتعــان بأداء جيد. وفي ظل 

فــرض العديــد مــن بلدان العالم حالــة الحظر أصبحت 
زيــارة الطبيــب غيــر ُمجدية، ومن َثمَّ تزايد اســتخدام 

الرعايــة الصحيــة عبــر اإلنترنــت أكثــر من أي وقت مضى. 
وفــي إطــار جهودهــا لدعم تدابير الســالمة والبقاء 
فــي المنــزل أطلقــت فيزيتا أيًضا خدمة استشــارات 

الرعايــة الصحيــة عــن ُبعــد في مصــر، والمملكة العربية 
السعودية، واألردن.

االســتثمار في المشــاريع التحولية المدفوعة 
بالتكنولوجيا

استثمرت الهالل للمشاريع الناشئة قرابة 113 مليون دوالر 
حتى اآلن في شركات ناشئة ابتكارية وصناديق رؤوس أموال 
لية المتعددة  استثمارية تنشط في مجال التكنولوجيات التحوُّ

الجوانب. في عام 2019، ضخت المنصة رؤوس أموال في 
خمس شركات ناشئة وصناديق استثمار جديدة إلى جانب 

ثالثة استثمارات بعد ذلك:

•  ترايفاكتا: تم االستثمار فيها كجزء من جولة التمويل )ه( 
بقيمة 100 مليون دوالر.

•  إم بي إل )موبايل بريمير ليج(: تم االستثمار فيها كجزء من 
جولة قابلة للتحويل.

•  برايم ميديسين: تم االستثمار فيها كجزء من جولة التمويل 
)أ( بقيمة 115 مليون دوالر.

•  مارتي: تم االستثمار فيها كجزء من جولة التمويل )أ( بقيمة 
10 ماليين دوالر.

•  جنغل فنتشرز: تم االستثمار فيها كشريك محدود في 
صندوق االستثمار الثالث الخاص بجنغل فنتشرز.

•  استثمار الحق في جولة التمويل )ب( لشركة كيتوبي 
بقيمة 60 مليون دوالر.

•  استثمار الحق في جولة التمويل )ب( لشركة فريش تو 
هوم بقيمة 20 مليون دوالر.

•  استثمار الحق في جولة التمويل )ج( لشركة فورلينكو 
بقيمة 17.5 مليون دوالر.

في عام 2019، ارتفعت محفظتنا لالستثمارات المباشرة 
بقيمة 369 مليون دوالر في رأس المال اإلضافي منذ 

استثمارنا األولي؛ مما أدى إلى استقطاب شركات عالمية 
مرموقة ومستثمرين إقليميين في مجال رأس المال 

االستثماري. عالوة على جوالت التمويل الالحقة التي شاركنا 
فيها هناك بعض الشركات التي زاد رأس مالها مثل: 

•  فيزيتا: جمعت تموياًل بقيمة 40 مليون دوالر في جولة 
التمويل )د( بفضل مستثمر جديد هو غلف كابيتال 
بالمشاركة من المستثمر الحالي وهو إس تي في. 

•  إد كاست: جمعت تموياًل بقيمة 35 مليون دوالر في جولة 
التمويل )د( بفضل أفاثون كابيتال بالمشاركة من مستثمر 
جديد وهو ناشونال جريد بارتنرز ومستثمرين حاليين آخرين.

•  تارا: جمعت تموياًل بقيمة 10 ماليين دوالر في جولة 
التمويل )أ( بفضل " Aspect Ventures" بمشاركة من 

صندوق Slack Fund والمستثمرين األساسيين الحاليين 
 ."Moment Ventures "و "Y Combinator"

وقد حققت استثماراتنا في صناديق رؤوس األموال 
االستثمارية أغراضها في عام 2019 من خالل عمليات تخارج 

من شركات محافظها االستثمارية، وبشكل أساسي في 
صورة عمليات استحواذ، من بينها:

•  شركة كريم التي يقع مقرها في اإلمارات العربية المتحدة 
وهي إحدى شركات محفظة ومضة كابيتال حيث 

استحوذت عليها شركة أوبر في صفقة بقيمة 3.1 مليار 
دوالر في صورة نقد وأسهم. 

•  استحوذت شركتا سوني وسيكو على شركتين من 
المحفظة االستثمارية وهما رايزنغ تايد، وكوجيتال آند 

فويسيا، على التوالي.

•  شركة إنسينجا انوفيشنز التي ُتعد إحدى الشركات الناشئة 
لها بي أو في كابيتال استحوذت عليها شركة  التي تموِّ

د سلسلة التوريد الكائنة في سنغافورة مقابل  زيلينجو مزوِّ
15.5 مليون دوالر في صفقة ُتسدد في صورة نقد 

وأسهم. 

نمــو مســتدام على الرغــم من التحديات التي 
يواجههــا االقتصاد الكلي

واصلت الشــركات التابعة لمحفظة الهالل للمشــاريع 
الناشــئة مســيرة نموها في عام 2019 من خالل 

التوســع الجغرافــي، وتنويــع عروض الخدمة، وإقامة 
عالقات شــراكة إســتراتيجية. ورغم ذلك، وفي ظل 

ض العالــم لحالــة ركود فعلي في األشــهر األولى  تعــرُّ
من عام 2020 اســتجابت الشــركات بســرعة شديدة 

مــن خــالل تركيــز خططهــا على االحتفاظ باألموال 
النقديــة وتحقيــق الربحية ومباشــرة العمليات 

المســتدامة لكــي تخــرج مــن أزمة 2020 أكثر قوة. 
بينمــا الحظنــا تأثــر محفظتنا االســتثمارية بدرجات 
مختلفــة تواصل الشــركات التابعــة لمنصة الهالل 
للمشــاريع الناشــئة مســيرتها المزدهرة من خالل 

االســتفادة مــن قدرتها علــى الصمود ووجود رصيد 
نقــدي يتيــح لهــا العمل ألكثر من 12 شــهًرا.

كيتوبــي حققــت نمــًوا مذهاًل منذ بــدء عملياتها في 
عــام 2018 حيــث كانــت تمتلــك مطبًخا واحًدا في 

اإلمــارات العربيــة المتحــدة. نجحت الشــركة في عقد 
اتفاقيــات شــراكة مــع أكثــر من 100 مطعم وعالمة 

تجاريــة غذائيــة، حيــث تتولى بموجبهــا كيتوبي الطهي 
وتوصيــل الطعــام نيابــة عنها مــن مطابخها الثالثين 

المنتشــرة فــي اإلمارات العربيــة المتحدة، والمملكة 
العربيــة الســعودية، والكويــت، والمملكة المتحدة، 

والواليات المتحدة.

علــى مــدار عام 2019، واصلــت كيتوبي تطوير 
منصتهــا مــن خــالل تمكيــن المطاعم من التواصل مع 

طاقــم عملهــا الُمدربين بحرفية شــديدة، واالطالع 
علــى التكنولوجيــا المتخصصــة، وتقديــم البنية التحتية 

المتطورة بأقل تكلفة رأســمالية. طورت الشــركة 
مجموعــة مــن التطبيقــات الداخليــة ُيطلق عليها 

 "SKOS " مجتمعــًة النظــام الذكــي لتشــغيل المطابخ
الــذي يتيــح تحقيــق االســتفادة القصوى من جميع 
جوانــب العمليــات المرتبطــة بالمطابخ في الوقت 
الحقيقــي لتعزيــز الكفــاءة والفاعليــة بأقصى درجة.

وســعًيا لتعزيز نموها ضخت الهالل للمشــاريع 
الناشــئة اســتثماًرا الحًقا في جولة التمويل )ب( 
لشــركة كيتوبــي بقيمــة 60 مليــون دوالر بقيادة 

نولــوود ولوميــا كابيتــال مع مشــاركة إضافية من بيكو 
كابيتال، ومؤسســة الخليج لالســتثمار، ورايز كابيتال، 

وغيرهــا. تعكــس جولــة التمويــل زيادة الثقة في 
مفهوم المطبخ الســحابي لشــركة كيتوبي كما تعزز 
من عالقات الشــراكة بين الشــركة والمطاعم، وفي 
النهايــة فهــي تفيــد مئــات اآلالف من العمالء الذين 

مــا زالــوا يســتمتعون بأطباقهــم الُمفضلة. عالوة على 
توســعة نطاق امتدادها الجغرافي، تقوم الشــركة 

حالًيــا باســتثمار الصناديــق فــي تكنولوجيا البرمجيات 
دعًمــا لجهودهــا الراميــة إلى تنفيــذ عمليات أكثر 

فاعلية وكفاءة.

وتوافًقــا مــع طلــب المســتهلكين، أطلقت كيتوبي 
مؤخــًرا متجــًرا إلكترونًيــا عبر اإلنترنــت لتوصيل البقالة 

الطازجــة وأصنــاف الطعام األخــرى. تضم المنصة 
أكثــر مــن 800 صنــف مــن أصناف الطعام مع عرض 

التوصيــل فــي غضــون ســاعة واحدة من أي مكان في 
دبي من خالل أكثر من 4000 ســائق. 

ترانســكورب أصبحت واحدًة من أبرز الشــركات 
العاملــة فــي مجال التوصيل المحلي لسلســلة 

المنتجــات البــاردة على مســتوى اإلمارات العربية 
المتحــدة. وفــي إطــار نموهــا لتصبح معيار الجودة 
لحلــول توصيــل سلســلة المنتجات الباردة نجحت 

الشــركة في زيادة ســعتها بنســبة 25٪ على مدار 
العــام الماضــي فضــاًل عن تحســين اإلنتاجية. كما 

قامت الشــركة بزيادة قاعدة عمالئها بنســبة ٪33 
على مدار الفترة نفســها لتضم عدًدا من أكبر شــركات 

البيــع بالتجزئــة عبــر اإلنترنت وعبر الطــرق التقليدية 
فــي جميــع أنحــاء اإلمارات العربية المتحدة. شــهد 
عــام 2019 تضاعــف حجــم المنتجــات التي تتولى 

ترانســكورب توصيلها؛ مما أدى إلى تمكين الشــركة 
مــن توفيــر خدمات أكثــر جودة وأقل تكلفة.

م  إنَّ حــل ترانســكورب للتوجيــه اآللي القائــم على التعلُّ
يتيــح للشــركة ترتيــب أولويات الطلبــات التي تتلقاها 

محفظــة صناديق االســتثمار التابعة للهالل 
للمشــاريع الناشئة

131
شركة تابعة للمحفظة االستثمارية ُتدار من ِقبل 

صناديق رؤوس األموال االستثمارية التي نستثمر فيها

 21
مشروًعا استثمارًيا جديًدا في الشركات التي تمر 

بالمراحل التأسيسية حتى مراحل النمو في عام 2019

293 مليــون دوالر 
حجم رؤوس األموال المستثمرة في عام 2019

المحفظة االســتثمارية لمنصة الهالل للمشــاريع الناشــئة 
وتأثيرهــا في عام 2019

26
شــركة تكنولوجية وصناديق رؤوس أموال اســتثمارية

112.7 مليــون دوالر 
رؤوس أمــوال مســتثمرة حتــى الوقت الحالي

 ٪90
نمًوا في عائدات االســتثمارات المباشــرة 

علــى مــدار العام الماضي

 1.6
مقــدار تضاعف رأس المال المســتثمر

370 مليــون دوالر 
رؤوس األمــوال الُمجمعــة من شــركات المحفظة 

لي االســتثمارية بعد اســتثمارنا األوَّ

مــا محــور التركيز اإلســتراتيجي لمنصة الهالل 
للمشــاريع الناشئة؟

تنطوي مهمة االســتثمار العالمي التي نباشــرها 
على إقامة شــراكات مع رواد مشــاريع ذوي أهداف 

محددة وشــركات ناشــئة ذات معدالت نمو عالية 
لتحفيــز التكنولوجيــا التحوليــة وتحقيق عائدات 

طويلــة المــدى. ترتكز إســتراتيجيتنا االســتثمارية على 
تحقيــق القيمــة ألصحــاب المصلحــة لدينا من خالل 

االســتثمار فــي التكنولوجيــا التحولية، وتيســير عملية 
بســط نطاق التكنولوجيات الناشــئة في منطقة 

الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا، واالستثمار في 
أســواق وقطاعات مســتهدفة جديدة.

نحن نعمل عن ُقرب مع شــركات اســتثمرنا فيها 
بالفعل ســعًيا لخلق أوجه تعاون مع شــركاتنا 

العاملــة والمؤسســات األخرى داخــل محفظتنا 
االســتثمارية مع المحافظة في الوقت نفســه على 
التنــوع عبــر مختلــف القطاعــات والمناطق الجغرافية 

فــي مختلف اســتثماراتنا. عــالوة على تحقيق 
عائــدات طويلــة المــدى، فإننا نركــز تركيًزا كبيًرا على 

االســتثمار في الشــركات التكنولوجية ذات التأثير 
القــوي وصناديــق رأس المــال االســتثماري التي تلبي 

احتياجــات مجتمعيــة أو بيئيــة وتســهم في تحقيق 
أهــداف األمــم المتحدة للتنمية المســتدامة.

كيف تســاعد الهالل للمشــاريع الناشئة 
الشــركات العالمية في التوســع في منطقة 

ن  الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا؟ وكيف ُتمكِّ
الشــركات اإلقليمية من التوســع العالمي؟

بالنســبة لمنطقة الشــرق األوســط وشمال أفريقيا 
-التــي طالمــا كانت عامــاًل دافًعا لالبتكارات 

ومســتقِباًل لهــا- يجــب علــى القطاع الخاص الدفع 
بموجــة النمــو التاليــة. ومن هــذا المنطلق نهدف 

إلى إنشــاء ودعم الشــركات التي يمكنها تجاوز 
الحــدود الجغرافيــة، وال يوجــد أفضل من االبتكار 

وتطبيــق التكنولوجيــات الحديثــة لتطبيق ذلك. 

واليوم، يشــهد مناخ االســتثمار حالة من العولمة 
الســريعة الوتيــرة، وهــو ما يمثــل فرصة ال ينبغي 
تها الشــركات العربية الناشــئة والشــركات  أن تفوِّ
الكبــرى أيًضــا. يتيــح لنا حضورنا العالمي مســاعدة 

رواد المشــاريع اإلقليمييــن فــي الحصــول على رؤى 
وأفكار من األســواق األكثر نضًجا. كما نســعى 
إلى عقد شــراكات أو االســتثمار في العمليات 

التجاريــة التــي تنفذها الشــركات التابعــة لمحفظتنا 
االســتثمارية في منطقة الشــرق األوسط 

وشــمال أفريقيــا، كمــا نقــدم لهم الدعم لالنطالق 
والتوســع إقليمًيا. 

م الدعــم لمحفظتنا  علــى الجانــب اآلخر، نقدِّ
العالميــة فــي خططهــا التوســعية نحو منطقة 

 حوار مع توشــار ســينغفي، 
مدير الهالل للمشــاريع الناشــئة

ما محور تركيز الهالل للمشــاريع الناشــئة في عام 
2020 ومــا بعده؟

مــن المرجــح أن تؤثــر حــاالت الركود وتباطؤ وتيرة 
االقتصاد العالمي ســلًبا في جميع الشــركات أًيا كان 
حجمهــا، وإن كان التأثيــر متفاوًتــا بنســب تزيــد أو تقل 

عن األخرى، إال أن الشــركات الناشــئة تحديًدا تتميز 
بقدرتهــا علــى الصمــود بفضل مرونتهــا وبنيتها التحتية 

الرقميــة التــي تتيــح لها أن تشــق طريقها بمرونة 
وتتكيــف مــع التغييــر ســريًعا. وفي ظل وجود نماذج 
أعمال مســتدامة ودعم تمويلي ســتخرج الشــركات 

الناشــئة التي اكتســبت القدرة على الصمود من 
هذه األزمة أقوى، بل ســتعمل في أجواء اســتثمارية 

أقــل ارتبــاًكا عقــب األزمــة. في ظل وجود تقديرات 
أكثــر منطقيــة نتوقــع ظهــور فرص مذهلة من هذه 

الشــركات الناشــئة الناجحة التي ستكتســب قدرة أكبر 
علــى الصمــود فــي أعقاب هذه األزمــة. ُتظهر الكثير 
مــن المجــاالت الرئيســية توجهــات إيجابية. من هذه 

المجــاالت أدوات وبرمجيــات التعــاون، وبيئات التعلم 
عــن ُبعــد، والرعايــة الصحية عن ُبعــد، والتكنولوجيا 

الصحيــة بوجه عام. 

تتمثــل أولوياتنــا فــي عــام 2020 في العمل عن ُقرب 
مــع الشــركات التابعــة لمحفظتنا االســتثمارية، ودعمها 

فــي التغلــب علــى ظروف األســواق الصعبة ويتجلى 
ذلــك فــي تأثيــر جائحة كورونا المحدود على الشــركات 

التابعة لمحفظة الهالل للمشــاريع الناشــئة والتي 
ظلــت صامــدة بفضــل وجود رصيــد نقدي يتيح لها 

العمــل ألكثــر مــن 12 شــهًرا وأكثــر. ينصبُّ التركيز في 
محفظتنــا االســتثمارية علــى االحتفاظ بالنقد، وتحســين 
التكلفــة فــي جميــع المجــاالت، وتحقيق أكثر اإلنجازات 
بأقل الموارد لضمان عمليات مســتدامة. كما نســعى 

جاهدين إلى ترســيخ قدرة الشــركات التابعة لمحفظتنا 
علــى الصمــود اجتماعًيــا، واقتصادًيا، وبيئًيا. وفي 

الوقت نفســه، تظل الرؤية االســتثمارية المتنوعة 
عبــر عــدة مناطــق جغرافيــة ومجاالت صناعية من 

أهم جوانب التركيز الرئيســية لدى الهالل للمشــاريع 
الناشــئة. على الرغم من التداعيات الســلبية لجائحة 

كورونا لكنها ســتفتح آفاًقا اســتثمارية جديدة، وخاصة 
علــى صعيــد المجــاالت الحيوية مثــل التكنولوجيا 

الصحيــة والتعليميــة، واألمــن اإللكتروني، وغيرها.

الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا. على ســبيل المثال: 
عندما اســتثمرنا منذ عامين في شــركة "فريش تو 

هــوم" وهــي منصــة تجارة إلكترونيــة للمنتجات الطازجة 
أدركنــا مبكــًرا وجــود فرصة إلدخال هــذه التكنولوجيا 

إلــى المنطقــة. واليــوم، أضحت شــركة "فريش تو هوم" 
فــي صــدارة الشــركات الكبــرى المتخصصة في توصيل 

األســماك، واللحــوم، والخضــراوات ذات الجودة العالية 
فــي جميــع أنحاء اإلمــارات العربية المتحدة. 
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اســتثمرت الهالل للمشــاريع الناشــئة عام 2019 
فــي منصــة "إم بــي إل" )موبايــل بريمير ليج( التي 

تتمتــع بوضــع متميــز في قطــاع األلعاب عبر اإلنترنت، 
وهــي صاحبــة أعلى معــدالت االحتفاظ بالعمالء 

بين منافســيها، وتحتفظ بواحد من نماذج اكتســاب 
ــن الجمُع بين هذين  العمــالء األقــل تكلفــة، فمكَّ

المكونيــن الشــركَة مــن تحقيق نمو ملحوظ.

شــهد ســوُق األلعاب عبر اإلنترنت الهنديُّ طفرًة 
هائلــة فــي النمو مدفوًعــا بالهواتف الذكية 

المنخفضــة التكلفــة وربمــا حــزم البيانات األرخص في 
العالــم، وُيتوقــع نمــو اإليرادات بمعدل ســنوي مركب 
بنســبة ٪22.1 لتصــل إلــى 1.7 مليــار دوالر بحلول عام 

.2023

عــالوة علــى ذلك، هنــاك اتجاه متزايد من 
المســتهلكين الذيــن يقضــون المزيد من الوقت 

فــي ألعــاب الفيديــو وألعــاب الهاتف المتحرك ال 
ما أثنــاء اإلغالقــات الخاصــة بجائحة كورونا. جديرٌّ  ســيَّ
بالذكــر أن منصــة "إم بــي إل" مهيأة لالســتفادة من 

هــذا االتجــاه في الســوق والتحول في تفضيالت 
المستهلكين.

زادت شــركة كولوبريــس إم إكــس من وتيرة تطور 
الجيــل التالــي مــن أجهزة روبوتــات الجراحة الدقيقة 

علــى مــدار عــام 2019. وبالُمضــي ُقدًما في المراحل 
التطويريــة للنمــاذج األوليــة الناجحــة وطلبات التقديم 
للحصــول علــى بــراءات اختــراع متعددة وجوائز أنجزت 

الشــركة تصميًمــا مطــوًرا بالكامــل لكلٍّ من النظام 
الجراحــي األحــادي المنفذ والنظــام الجراحي الداخلي، 

وبعــد اســتكمال المراحــل النهائيــة للتصميم أكملت 
الشــركة بنجــاح اختبــارات الجدوى واالختبارات على 
الحيوانــات. وكذلــك شــرعت في إجراء تجارب على 

البشــر اســتعداًدا للحصــول على الموافقــة التنظيمية 
مــن إدارة الغــذاء والدواء األمريكية.

أتمــت شــركة إكس كاث تطويــر النظام القابل 
للتوجيــه الخــاص بأطــراف البوليمــر الموصلة كهربائًيا، 
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عــن البيئــات النظيفــة لألجهــزة الطبية" لتصنيع 

أطــراف البوليمــر الموصلة كهربائًيا، وكذلك شــرعت 
فــي إجــراءات تطوير نظامهــا الروبوتي لعالج حاالت 

األوعيــة الدمويــة عــن طريق أطــراف البوليمر الموصلة 
كهربائًيا.

أطلقــت أنومالــي تقنيــة جديدة هي "أنومالي 
لينــس" Anomali Lens™ التــي تســلط الضوء على 

جميــع التهديــدات التــي تــم رصدها داخل محتوى 
الويــب، وتوفــر أحدث األبحــاث والمعلومات عن 

هــذه التهديــدات، وكذلك تبلغ المســتخدمين بما 
إذا كان أيٌّ مــن هــذه التهديــدات قائًمــا بالفعل في 
شــبكاتهم. عــالوة علــى ذلــك فقد زادت من قاعدة 
عمالئها بإضافة أوبيســوفت -وهي شــركة صانعة 

وناشــرة وموزعــة للترفيه التفاعلــي وألعاب الفيديو 
ومقرهــا فــي فرنســا- إلى قائمــة عمالئها، حيث 

اختــارت أوبيســوفت مجموعــة الحلــول المتكاملة التي 
تقدمهــا أنومالــي أتيتيود للمســاعدة فــي تأمين بنيتها 

التحتيــة لتكنولوجيــا المعلومات. 

اســتحوذت إد كاســت عام 2019 على ليبســت 
الكائنــة فــي روتردام والمؤسســة عام 2017، والتي 

تســتضيف ثالثة أســواق متكاملة لموارد التدريب 
علــى منصــة واحــدة، وتضــم أكثر من 5000 منتج 
تعليمــي ومــدرب مــن جميــع أنحاء العالم. تهدف 

عملية االســتحواذ إلى تســريع نمو إد كاســت في 
أوروبا وتوســيع قدرات التعلم المختلطة للشــركة.

وفي 2019 شــاركت الهالل للمشــاريع الناشــئة في 
جولــة التمويــل الثالثــة بقيمــة 100 مليون دوالر 

الخاصة بشــركة تريفاكتا عن طريق مســتثمرين جدد 
هم تليســترا فينتشــرز، وإنيجري إمبكت بارتنرز، وإن 

تي تي دوكومو فينتشــرز، وبي إم دبليو آي فينتشــرز، 
وصنــدوق ديجيتــال إمباكــت فانــد الخاص ببنك أيه 

بي إن أمرو، ومســتثمرين قائمين هم أكســيل بارتنرز، 
وكاثــاي أنوفيشــن، وجوجــل، وغراي لوك بارتنرز، 

وإجنيشــن بارتنرز، وإنفوسيز. 

ضاعفــت تريفاكتــا من نمــو عائداتها، وحصدت 
ثالثة أضعاف مســتخدميها، وفي ســبتمبر 2019 

أطلقــت الشــركة نظاًمــا تكاملًيا أصلًيا جديًدا 
لمســتودع البيانات الســحابي "ســنوفاليك"، حيث 
تنتقل الشــركات لمســتودعات البيانات الســحابية 
القابلــة للتطويــر والتــي ال تحتــاج إلى اإلدارة مثل 

"ســنوفاليك" وذلــك في ظل ظهــور تقنيات مثل 
ن الواجهة  الــذكاء االصطناعــي والتعلم اآللــي. ُتمكِّ

المخصصــة للتعلــم البصري واآللــي من تريفاكتا 
ِفــرق البيانات من استكشــاف البيانــات، وتنظيفها، 

وهيكلتها، وإثرائها بشــكل تعاوني بالمســتوى 
والســرعة التي يوفرها ســنوفاليك. عالوة على ذلك، 

فقــد تعاونــت تريفاكتــا أيًضا مع شــركة آي بي إم 
لتطوير أداة جديدة إلعداد البيانات بشــكل مشــترك 

تســمى "إنفوســفير" لإلعداد المتقدم للبيانات، 
ويهــدف هــذا الحــل إلى توفيــر المزيد من البيانات 

وحلــول التعلــم اآللــي والــذكاء االصطناعي لعدد أكبر 
من المســتخدمين؛ مما ُيســهل عمليات البيانات.

واصلــت مارتــي تكنولوجيــز -وهي أكبر شــركة للتنقل 
الصغيــر فــي تركيــا- تقديــم الحلول التــي تلبي احتياجات 

النقــل الفرديــة بصــورة ممتعــة، ومعقولة التكلفة، 
وصديقة للبيئة. شــهد عام 2019 إطالق أســطول 

مارتــي مــن الدراجــات البخاريــة، ويضم طرًزا ُتعد األعلى 
مــن نوعهــا، وأخــرى ُمصنعة محلًيــا مثل أناتوليا 1.

توســعت عروض الشــركة الصغيرة الصديقة للبيئة 
للتنقــل لتشــمل الدراجــات التــي ُأطلقت أوائل عام 

2020. من المتوقع أن تشــهد وســائل النقل الصغيرة 
-كخيــار نقــل- اعتمــاًدا أعلــى في عالــم ما بعد جائحة 

كورونــا، حيــث يســعى األفراد إلى مزيــد من الخصوصية 
واالســتعانة بوســائل النقل في الهواء الطلق.

إن عقليــة ســكان الحضــر دائمــة التغيــر، إذا بدؤوا يســتقبلون مفهوم نقل 
األثاث معهم ويتســاءلون عنه، وتســاعد فورلينكو ســكان الحضر من الهنود 

ص من مشــقة شــراء األثاث أو بيعه أو نقله، وذلك من خالل تقديم  في التخلُّ
أثــاث متميــز وحاصــل علــى جوائــز وديكورات منزلية لإليجــار، وكانت رحلة النمو 
هذه مدفوعة بما قدمته لنا الهالل للمشــاريع الناشــئة من اســتثمار، وخبرة 

إســتراتيجية، وذكاء الســوق. نحن ال نتطلع إلى بســط نطاق وجودنا في الهند 
فحســب، ولكن أيًضا في منطقة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا".

أجيــت كاريمبانــا - المؤســس والرئيــس التنفيذي لشــركة فورلينكو

التقديرات والجوائز 

جائزة GATO لشــركات األلعاب الناشــئة. المركز الثاني 
ألفضــل تطبيــق ألعــاب من جمعيــة اإلنترنت والهاتف 

المتحــرك بالهند. 

حصلت على المركز الســابع من بين 50 شــركة، وهي 
األكثر ابتكاًرا في الشــرق األوســط بحســب تصنيف 

شــركة ذا فاســت للعام 2020. 

ُصنفت على أنها واحدة من شركات ريادة األعمال 
انديفور من ِقبل انديفور اإلمارات في 2019.

ُصنفــت علــى أنهــا بطلــة الهنــد للنمو في 2020 من 
قبــل إكونوميك تايمز وستاتيســتا. 

ُصنفت على أنها واحدة من أفضل عشــر شــركات 
خاصة مســتقلة ناشــئة في كاليفورنيا من قبل تيك 

تريبون.

ُصنفــت علــى أنهــا منصــة تجربــة التعلم رقم واحد من 
ِقبــل محلــل صناعــة التعلــم عن بعد كريج ويس.

"فريــش تــو هــوم" حققــت نمًوا هائاًل أثناء عام 2019 
حيث نمت الشــركة بنســبة 30٪ شــهرًيا تقريًبا بتوصيل 

أكثــر مــن 45,000 طلــب ومعالجــة أكثر من 20 طًنا 
مــن األغذيــة الطازجــة يومًيا لتلبيــة احتياجات قاعدة 

عمالئهــا البالــغ عددهــم مليــون عميل في الهند 
واإلمــارات العربية المتحدة. 

ذت شــركة الهالل للمشــاريع الناشــئة في  نفَّ
عام 2019 مشــروًعا اســتثمارًيا الحًقا في جولة 

التمويــل )ب( بقيمــة 20 مليــون دوالر بقيــادة أيرون 
بيــالر والمســتثمر اليابانــي جــوي هيراو، إلى جانب 

مســتثمرين حاليين مثل شــركة مســار الدولية وشــركة 
الناصــر القابضــة. وفــي أعقــاب جولة التمويل هذه 

ــعت "فريش تو هوم" نطاق عملياتها لتشــمل  وسَّ
مومبــاي وتشــيناي فــي الهند. إضافة إلى ذلك، 
أطلقــت الشــركة أربعــة متاجــر تتيح االطالع على 

المنتجــات فعلًيــا فــي بانغالور وتشــيناي حيث يمكن 
للعمالء شــراء المنتجات الطازجة بأنفســهم. كما 

أطلقــت "فريــش تــو هــوم" تطبيق )FTH Daily( لتلبية 
االحتياجــات اليوميــة للمســتهلكين الهنــود من الحليب، 

والبيض، والخبز.

ــعت  وبدعم من الهالل للمشــاريع الناشــئة وسَّ
"فريــش تــو هوم" عملياتها عام 2019 لتشــمل 

اإلمــارات العربيــة المتحدة ليكون ذلك أول توســع 
دولــي للشــركة. ومنــذ بدايــة عملياتها في اإلمارات 

العربيــة المتحــدة حققــت الشــركة نمًوا هائاًل في عدد 
الطلبــات اليوميــة وحجــم المنتجات التــي يتم توصيلها 
إلــى عمالئهــا. وبفضــل هذا النمــو أصبحت "فريش تو 

هــوم" واحــدة مــن أكبر منصــات التجارة اإللكترونية 
لبيــع المنتجــات الطازجــة في اإلمارات العربية 

المتحــدة فــي غضــون عــام واحد من وقت إطالقها. 
عالوة على ذلك، تمتلك الشــركة منشــأة للمعالجة 

والتخزيــن فــي أم القيويــن تبلغ ســعتها اإلنتاجية 
30 طًنــا يومًيــا، ومــن المقرر أن ُتِقيم منشــأة أخرى 

في البالد. تدرك الشــركة الفرصة الســوقية الكبيرة 
المتوفرة أمامها؛ ولذلك تســتهدف اســتثمار 50 

مليــون درهــم إماراتــي في اإلمــارات العربية المتحدة 
والمملكة العربية الســعودية. وقد ســاعدت سلســلة 

التوريــد الفعالــة ونمــوذج التوريد المباشــر المطبق من 
جانــب الشــركة أكثــر من 1500 مــن الصيادين ومالكي 

مــزارع الدواجــن فــي بيع المنتجات الطازجة بأســعار 
معقولــة مــع تمكين المســتهلكين من شــراء منتجات 

طازجــة بدون أي إضافــات كيميائية.

ق "فريش تو هوم" حالًيا أســلوب اســتزراع األحياء  تطبِّ
المائيــة فــي أقفاص إلنشــاء مــزارع غذائية عالية 

التقنيــة توفــر عائــدات متميزة. وتتضمن جهود الشــركة 
أســلوب "االســتزراع في مصادر المياه الطبيعية"؛ 

وهو اســتزراع األســماك بأقل أثر على البيئة في 
مــوارد بيئيــة متوفــرة بالفعــل إلنتاج 500 طن من 

األســماك وباســتهالك منخفض للطاقة وأقل تأثير 
بيئي، عالوة على أســلوب "االســتزراع في خزانات 

المياه الصناعية"؛ وهو أســلوب اســتزراع مشــابه 
ُتســتخدم فيــه صهاريــج ميــاه ُمخصصة لهذا الغرض 

وتوفــر ســعة إنتاجيــة مرتفعــة عالوة على مزاياه 
البيئية.

فورلينكــو ُتعــد هــذه الشــركة التي احتلت مؤخًرا 
المرتبــة الثالثــة بيــن أكبر شــركات األثاث في الهند 

رائــدَة فكــرة تجارة األثاث، وهي تســتهدف جيل 
األلفيــة الطامحيــن لعيــش حياة جيــدة ولكنهم قلقون 

مــن االلتــزام الطويل األجل المرتبط بقرارات الشــراء، 
أو العاجزيــن عــن شــراء األثــاث فوًرا نظًرا لألولويات 

المختلفة.

حصلــت فورلينكــو علــى عدة جوائــز عن تصميمات 
مختلفــة فــي الهنــد بفضل تصميماتها االســتثنائية 

التــي تلبــي متطلبــات جيل األلفيــة. وبفضل منهجية 
الشــركة التــي ترتكــز على االهتمــام بالعمالء نجحت 

الشــركة فــي أن تكــون واحــدة من أصحاب أعلى 
معدالت االحتفاظ بالعمالء على مســتوى شــركات 

التكنولوجيا االســتهالكية.

يمكــن للعمــالء تأثيــث منازلهم مع االســتفادة في 
الوقت نفســه من مزايا مثل اســتبدال الباقات أو 

تحديثهــا حســب الرغبــة، واالنتقــال من منزل إلى آخر 
فــي أيٍّ مــن المــدن الثمانيــة، إضافة إلى خدمات 

التنظيــف الشــامل المجانية.

ــعت شــركة فورلينكو  وبداية من مدينة بانغالور، توسَّ
لتطلــق عملياتهــا فــي ســبعة مدن أخرى في الهند 

وهــي مومبــاي، وبونــي، ودلهي، وجورجاون، ونويدا، 
وحيــدر أبــاد، وتشــيناي وقامــت بتأثيث أكثر من 

125,000 منــزل حتــى اآلن. تتطلع الشــركة في 
الوقــت الحالــي إلــى التوســع خارج الهند. وفي عام 

نــت فورلينكــو مــن جمع 17,5 مليون  2019 تمكَّ
دوالر فــي جولــة التمويــل )ج( بقيــادة منصة الهالل 

للمشــاريع الناشــئة، وَنْذُكُر من بين المســتثمرين 
اآلخريــن فــي جولة التمويل المســتثمر الحالي 

اليتبوكس والمســتثمر الجديد انوفيتيف كويســت.

زاد المعدل الشــهري للمســتخدمين النشــطاء شــهرًيا 
لشــركة بنترســت بنســبة 26٪؛ أي أنه وصل إلى 

335 مليــون بنهايــة عام 2019، وتمتلك الشــركة 
240 مليــاًرا مــن المحتويــات المحتَفظ بها عبر خمســة 

مليارات لوحة. وســعت الشــركة نطاق أعمالها إلى 
أكثــر مــن 1.1 مليــار دوالر من اإليرادات الســنوية، 
حيــث نمــت بنســبة ٪51 مقارنــة بعام 2018. كان 

أداء الشــركة في الربع األول متســًقا مع التوقعات 
حتــى منتصــف مــارس، عندما بدأت تشــهد تباطًؤا 

حــاًدا. علــى الرغــم من الضعف في ســوق اإلعالنات 
ض بنترســت للتباطؤ  بالكامــل تقريًبــا فلــم يكن تعرُّ
كبيــًرا مقارنــًة ببعــض القطاعــات األكثر تضرًرا؛ مثل 
الســفر، والســيارات، والمطاعم. إضافة إلى ذلك، 

ونظــًرا ألن الكثيريــن أصبحــوا يقيمــون في المنزل فقد 
شــهدت بنترســت مســتويات قياســية من التفاعل في 
Pinners الذيــن يبحثــون عــن األفــكار ويحفظونها. بلغ 

المســتخدمون النشــطاء شــهرًيا 367 مليون مستخدم 
بنهايــة الربــع األول من عام 2020.
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ن الشــركة  أطلقت شــركة بريناف منتًجا جديًدا يمكِّ
مــن الريــادة فــي فحص البنية التحتية باســتخدام 

طائــرات آليــة بــدون طيــار، وتكنولوجيا تحديد المدى 
عــن طريــق الضــوء والليزر )الليدار(، والرؤية بالحاســب 

اآللي، والتي تركز جميعها على ســوق الهندســة 
المدنيــة العالميــة للفحــص والصيانــة، الذي ُيِدرُّ نحو 
تريليوني دوالر ســنوًيا. قدمت الشــركة خالل العام 

العديــَد مــن العروض التوضيحيــة الناجحة وإثباتات 
الفكــرة للعمــالء الحالييــن والجــدد، بما في ذلك في 

اليابان وكندا.

عت شــركة ديدي تشــو شــينغ من عروض خدماتها  نوَّ
بعد إعادة التنظيم التي أجرتها على مســتوى الشــركة 

لتحســين الســالمة والكفاءة، وتشــمل المنتجات 
الجديــدة إدارة الثــروات، واالئتمان، واإلقراض، 

والتمويــل الجماعــي لألمــراض الخطيرة، وهي جميًعا 
تســتهدف العمــال المؤقتيــن بعقود قصيرة األجل. 

عت الشــركة اتفاقية مع  عــالوة علــى ذلك، وقَّ
ســيمفوني إنفيســتمنت ومؤسســات استثمارية أخرى 

في الشــرق األوســط لتأسيس شــراكة بغرض تطوير 
نظــام بيئــي لألعمــال التجارية عبر اإلنترنت في الشــرق 

األوسط.

ــي فيــروس كورونا تم حظر خدمات  ومــع تفشِّ
شــركة ديــدي من 50 مدينــة ومقاطعة، وانخفض 

المســتخدمون النشــطون يومًيا على تطبيق ديدي 
إلــى أكثــر مــن ٪50. بينما تســتأنف جميع قطاعات 

المجتمــع فــي الصيــن العمــل واإلنتــاج تدريجًيا فإن تأثير 
الوبــاء بــاٍق؛ ولــذا أطلقت ديدي -في ســبيل التخفيف 

مــن فقــدان الطلب على خدمات ركوب الســيارات- 
خدمــات التوصيــل فــي 21 مدينــة صينية، وبدأت في 

توصيــل منتجــات البقالة والقهوة.

واصلت جانجل فينتشــرز االســتثمار والمســاعدة 
فــي بنــاء قــادة التكنولوجيا من آســيا، وتركز 

إســتراتيجية االســتثمار للشــركة على ثالثة محاور 
هــي: العالمــات التجارية االســتهالكية لمواطني 

ُن الشــركات  العالــم الرقمــي، والمنصات التي ُتَمكِّ
الصغيــرة والمتوســطة مــن التحول الرقمي، وقادة 

التكنولوجيــا العالمييــن المنبثقيــن من آســيا. تقدر 
جانجل فينتشــرز بشــدة شــركائها التشــغيليين الذين 

يمكنهم حًقا مســاعدة شــركات محفظتها بداية من 
تطويــر إســتراتيجية المنتــج والمبيعات وصواًل إلى 

جهــود زيــادة رأس المــال. قامت الشــركة ببناء عالقة 
قوية مع مســتثمري أســهم رأس المال النامي من 

خــالل جــذب مجموعــة من أكبر الصناديق االســتثمارية 
كمســتثمرين في صندوقها. تشــمل االســتثمارات 
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الحد مــن انبعاثات الكربون
توســعت عــروض التنقل بالحافــالت الصغيرة الصديقة 

للبيئة من شــركة مارتي لتشــمل الدراجات البخارية 
-التــي تــم إطالقهــا فــي أوائل عام -2020 األمر الذي 
أدى إلــى خفــض انبعاثــات ثاني أكســيد الكربون بمقدار 

1500000 كجــم حتى اآلن.

ســعًيا لتحقيق اقتصاد دائري
تســعى فورلينكــو بــدأب إلــى دمج مبادئ االقتصاد 

الدائــري فــي عملياتهــا، حيث يســمح لها نموذج 
عملهــا بإعــادة تدويــر ٪100 مــن األثاث الذي تقدمه 

للعمــالء. ومــع التركيــز علــى تجديد األثاث وإعادة 
اســتخدامه اســتخدمت الشــركة إطار عمل من ســتة 

أفــكار )التحديــث - واإلحيــاء - واالســتبدال - واإلصالح 
- وإعــادة االســتخدام - وإعــادة التدويــر(. جدير بالذكر 

أنهــا ال تقــوم باســتعادة األصول التــي يتم إرجاعها من 
لها أيًضــا إلى تصميمات  ِقبــل العمــالء فحســب، بل تحوِّ

مختلفــة عــن طريق االســتفادة مــن مهارات التجديد 
المتطورة. 

اســتثمرت الهالل للمشــاريع الناشــئة عام 2019 
فــي صندوق شــركة بــي كابيتال الثاني "صندوق 

بــي كابيتــال 2"، وفــي ضوء تركيزها على المســتوى 
نــت بــي كابيتال مــن زيادة خبرتها في  العالمــي تمكَّ

المجال من حيث مجاالت اســتثمارها األساســية 
معززًة مركزها لالســتفادة من اتجاهات الســوق أثناء 

االســتثمار ودعم التوســع العالمي ألفضل شــركات 
محافظهــا ضمــن فئتهــا. تجمع الشــركة بين رواد 

األعمــال المحتاجيــن إلى الموارد والشــركات الكبيرة 
التي تســعى إلى االبتكار واالســتفادة من التقنيات 

الناشــئة، وقد اســتثمرت بي كابيتال اســتثماًرا رئيســًيا 
في شــركة األمن الســيبراني Synack، وشــركتي 

 .Plastiqو FinTech Khatabook التكنولوجيــا الماليــة
وهي مســتمرة في االســتثمار في الرعاية الصحية، 
والخدمــات الماليــة، والتأمين، إضافة إلى الشــركات 

الصناعية وشــركات تمكين المســتهلك.

تســريع وتيــرة التأثيــر اإليجابي عن طريق االبتكار
تســعى شــركات محفظة الهالل للمشــاريع الناشئة 
إلــى جعــل العالــم مكاًنا أفضل من خــالل منتجاتها، 
وخدماتهــا، والتكنولوجيــا، واالبتكار. تشــمل بعض 

مجــاالت التأثيــر توفير العمالة المباشــرة وغير 
المباشــرة عبر سالســل التوريد الخاصة بهم، ومهارات 

الموظفين، وترســيخ القيمة للشــركات المحلية، 
وإدارة النفايات، وتحســين جودة الحياة. يتم تســليط 

الضــوء فــي هذا القســم على أمثلــة للتأثير اإليجابي 
الــذي أحدثته بعض شــركات محفظتنا.

تعزيــز خلق فرص العمل
ُتســهم شــركات محفظة الهالل للمشــاريع الناشئة 
فــي تطويــر قــوة عاملة ماهــرة تدعمها في عملها 

اليومــي وتنميتهــا علــى المــدى الطويل. بدأت "فريش 
تــو هــوم" -إضافــًة إلى نموذج أعمالهــا الحالي المتمثل 

فــي الحصــول على اللحــوم والمأكوالت البحرية 
مــن الصياديــن المحلييــن- في تربية األســماك على 
نطــاق واســع. فــي هذا النمــوذج يتم حث الصيادين 

علــى إدارة مــزارع األســماك بتقنيــة النانو، حيث توفر 
الشــركة التدريــب للمزارعيــن علــى التقنيات الجديدة 

إلى جانب ُطعم األســماك. ســاعدت "فريش تو هوم" 
في زيادة دخل 1500 صياد على طول الســاحل 

الهنــدي. إضافــًة إلــى ذلك، تخطط الشــركة من خالل 
توســعها في منطقة الشــرق األوســط وشمال 

أفريقيــا الســتثمار 50 مليــون درهــم إماراتي على مدار 
العاميــن القادميــن؛ ممــا يخلــق أكثر من 1000 وظيفة.

يضمن اســتثمار شــركة فورلينكو في مبادرات التجديد 
واالســتدامة اســتمرار أصولها على نحو دائم. تهدف 

الشــركة أيًضا إلى اســتخدام مواد تغليف قابلة 
إلعــادة التدويــر أو إعادة االســتخدام بالكامل بحلول 

عام 2020. 

وقــد أدخلــت بالفعل صناديــق األلومنيوم للتلفاز، 
وأكيــاس البولــي بروبلين للثالجات والغســاالت 

التــي يمكــن اســتخدامها عدة مــرات، ومن َثمَّ تقليل 
النفايــات الناتجــة عــن مواد التعبئــة والتغليف. كما 

ب اســتخدام أكياس النايلــون الثقيلة للمراتب  أنهــا تجــرِّ
لتحل محل التغليف الحراري بالبالســتيك الشــفاف. 

نتيجــة لهــذه المبادرات خفضــت فورلينكو الهادر 
الشــهري لمواد التعبئة التي تســتخدمها لمرة واحدة 

بنســبة ٪80، وشــهدت انخفاًضا بنســبة ٪30 في 
نفقــات التعبئــة والتغليــف. عــالوة على ذلك، ونظًرا 
ألن المــواد المخصصــة للتعبئــة والتغليــف والقابلة 

إلعادة االســتخدام أكثر ثباًتا فقد انخفضت شــكاوى 
العمــالء فيمــا يتعلق باألضــرار انخفاًضا كبيًرا.

 صقل المهارات للمســتقبل 
وفًقــا للتوقعــات، مــن المزمع أن يتســبب الذكاء 

االصطناعــي والروبوتات في خســارة ماليين 
الوظائــف، ولكــن ُيتوقــع أيًضــا إيجاد نحو 2.1 مليون 
وظيفــة جديــدة. ســتتطلب هذه الوظائف مهارات 

جديــدة فــي مجاالت متخصصة مثل الحوســبة، 
والرياضيات، والهندســة. تعاونت إد كاســت مع 

ماســتركارد لتوفيــر المــوارد الالزمــة لتمكين الحكومات 
والشــركات من تطوير القوى العاملة في المســتقبل 
وســد الفجــوات فــي المهــارات حول العالم. في إطار 

هذه الشــراكة اإلســتراتيجية ستســاهم إد كاست 
بمنصاتهــا وتقنياتهــا فــي حلــول المزايا المحمولة 

المتطــورة مــن ماســتركارد لتقديم اقتصاد أكثر 
شــمواًل ومرونة حيث تزدهر جميع شــرائح المجتمع.

االمتثال لممارســات األعمال األخالقية 
تمتثــل فيزيتــا للعمــل بنزاهــة على نحو أخالقي وتشــجع 

ثقافــة عــدم التهاون في التعامل مع الرشــوة، 
والفســاد، والســرقة، وأي أشــكال أخرى من إساءة 

الســلوك، أو إســاءة التصرف المالي. ولمنع وقوع أي 
انتهاكات أو مخالفات تنشــر الشــركة دورًيا توقعاتها 

وسياســاتها ذات الصلــة لموظفيهــا وغيرهم من 
أصحــاب المصلحــة ذوي الصلــة. وفي أثناء العام 

المعني، تم إبالغ 300 موظف بسياســات الشــركة 
بهــدف التشــجيع علــى ثقافة األمانة، والصراحة، 

والنزاهــة، واليقظة.

ضمان الصحة والســالمة 
يمثــل الحفــاظ علــى تطبيق أعلى معايير الســالمة 
الغذائية شــرًطا مســبًقا لشــركة كيتوبي –بوصفها 
شــركة ناشــئة في مجال التقنية الغذائية– فهي 

تتأكــد مــن أن جميــع التجهيــزات تفي بمعايير الســالمة 
الغذائيــة ذات الصلــة مثــل األيــزو، ونظام تحليل 

المخاطــر، ونقــاط التحكم الحرجة )الهاســب( إضافًة 
إلى حاســة التذوق لدى المســتهلك. وبصرف 

النظــر عــن تركيزهــا على الســالمة الغذائية وصحة 
المســتهلك وضعت كيتوبي أيًضا إجراءات تشــغيل 

قياســية لضمان صحة وســالمة موظفيها، كما 
أنهــا توفــر تدريبــات دورية لهــم، عالوًة على تدريبات 
الســالمة مــن الحرائــق، فضاًل عــن إبرام عقد صيانة 

ســنوي للحفاظ على جميع أنظمة الســالمة من 
الحرائــق. وأيًضــا يتــم إجراء تدريبــات افتراضية لتقييم 

جاهزيــة الموظفيــن في حالة الطوارئ.

التركيــز علــى خصوصية العمالء وحوكمة 
البيانات

مدفوعــًة بمخــاوف أصحــاب المصلحة المتعددين 
تأتــي خصوصيــة العميــل على رأس جدول أعمال 

شــركات التكنولوجيا، وفي ســبيل تشــفير البيانات 
الحساســة للعمالء وحماية خصوصيتهم تســتخدم 

فورلينكــو حلــول أمــان قويــة وتتوافق مع جميع 
قوانيــن الخصوصيــة المعمــول بهــا، إلى جانب اتخاذ 

االحتياطــات الفنيــة والتنظيميــة المعقولة لمنع 
فقدان أو ســوء اســتخدام أو تغيير أي معلومات 

شــخصية. كما عقدت الشــركة جلســات توعية في عام 
2019 وشــاركت الممارســات الجيدة مع الموظفين 
الذيــن يتعاملــون مــع بيانــات العمالء لضمان االلتزام 

بسياســة الخصوصيــة الخاصة بها.

إطــار عمل أهداف التنمية المســتدامة – 
الهالل للمشــاريع الناشئة 

ُيعد التزام الهالل للمشــاريع الناشــئة بإدارة جوانب 
أهــداف التنميــة المســتدامة فــي أعمالها جزًءا ال 
يتجزأ من خطة نمو األعمال المســتدامة لشــركة 

الهالل للمشــاريع، وتماشــًيا مع الممارســات العالمية 
الرائــدة التزمــت المنصات األربعة لشــركة الهالل 

للمشــاريع -بما في ذلك الهالل للمشــاريع الناشــئة- 
التزاًمــا طويــل األمــد بالمســاهمة في تحقيق أهداف 
األمم المتحدة للتنمية المســتدامة. قامت الشــركة 

بتكثيــف هــذه الجهــود من خالل إنشــاء إطار عمل 
أهداف التنمية المســتدامة المخصص لشــركة الهالل 

للمشــاريع الناشئة. 

يحــدد اإلطــار أهــداف التنمية المســتدامة األكثر صلًة 
بهــذه المنصــة وكذلك مناطــق التأثير الحالية.

يلخــص الجــدول التالي أهداف التنمية المســتدامة 
التي ُتعد أكثر صلًة بالهالل للمشــاريع الناشــئة. 

لالطــالع علــى إطار العمــل التفصيلي للهالل 
للمشــاريع الناشــئة المكون من أهداف التنمية 

المســتدامة الرئيســية ومجاالت التأثير ومؤشــرات 
األداء الرئيســية ُيرجــى الرجــوع إلــى نهاية هذا التقرير. 

االســتهالك واإلنتاج المسؤوالن 

الســالم والعدل والمؤسســات القوية

الحد من أوجه عدم المســاواة 

المســاواة بين الجنسين

الصحــة الجيدة والرفاه

العمــل الالئــق ونمو االقتصاد

الصناعــة واالبتكار والهياكل األساســية
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شــركات منصة الهالل للمشــاريع االبتكارية

الهالل للمشاريع االبتكارية 

تتبع منصة الهالل للمشاريع االبتكارية منهجية مكونة من أربع مراحل محددة لتطوير كل مشروع من المشاريع المحتضنة لضمان جدوتها واستدامتها.

مراحــل التطوير األربعة 

منهجية احتضان المشــاريع 

ُتعد الهالل للمشاريع االبتكارية منصة احتضان األعمال لشركة الهالل للمشاريع، وتتولى تطوير واحتضان وتأسيس المراحل األولية للشركات 
الناشئة ذات األثر االجتماعي والجدوى االقتصادية، ومشاريع قابلة للتطوير تهدف إلى إيجاد جيل جديد من الشركات العاملة تحت مظلة شركة 
الهالل للمشاريع. تعكس المنصة تركيز شركة الهالل للمشاريع على تعزيز ريادة األعمال واالبتكار، وتحقيق تأثير إيجابي مستدام. أطلقت المنصة 

منذ تأسيسها أربع شركات في مجاالت األغذية والمشروبات، والنقل المستدام، ومالبس القطاعات الصناعية، والتكنولوجيا الغذائية. 

بنــاء شــركات ذات إمكانيــات عاليــة للنمــو والتوســع وتحقيق أثر اجتماعي 

•  تحديــد المنتج/ الخدمة 

•  تحديــد حجم الســوق وإمكانياته 

•  الملخص المالي الرئيســي 

•  خطــة األعمال والخطــة التنفيذية

وضع الفكرة 

•  أبحاث السوق

•  تصميــم المنتج/ الخدمة

•  إعــداد النماذج المالية

•  خريطة الطريق لدخول الســوق

وضع خطة 
األعمال

•  التمويل التأسيســي

•  فريق اإلدارة

•  تطويــر المنتج/ الخدمة

•  التجربــة/ النموذج األولي

•  التأســيس القانوني

االحتضان

•  جولــة التمويــل األولى - الثالثة

•  التوســع )الحصول على امتياز 
أو إجراء عمليات االســتحواذ أو 

المشــاريع الجديدة(

•  الشــراكات اإلستراتيجية

النمو

في القرن الســادس عشــر كانت 
المقاهــي تحتضن معظم األنشــطة 

االجتماعيــة، واإلبداعية، والسياســية 
فــي العالــم العربي حيث كانت 

المقاهــي -من القســطنطينية وحتى 
القاهرة- تجذب الشــعراء، والسياســيين، 

والموســيقيين، والروائيين. تســعى 
"كافا آند تشــاي" –منذ إطالقها في 
-2017 إلى اســتعادة التآلف والجمع 

بيــن األفراد مــن مختلف الثقافات 
وســط األجواء القديمــة لتناول القهوة 

والشــاي. يوجد خمســة فروع لهذه 
الشــركة في دولة اإلمارات العربية 

المتحــدة فــي جميع أنحاء دبي 
والشارقة.

تأسســت شركة "أيون" -وهي 
شــركة إماراتيــة متخصصة في النقل 

المســتدام- عام 2018 كمشــروع 
مشــترك بين شــركة الهالل للمشاريع 

وشــركة "بيئة" الرائدة في اإلدارة 
البيئيــة فــي دولة اإلمارات. تعمل 
شــركة "أيون" -من خالل ابتكارات 

صديقــة للبيئــة- على تعزيز االســتدامة 
التجاريــة والبيئية، وتوفير شــبكات 
النقل المتعددة الوســائل حســب 
الطلــب داخــل المناطق الحضرية. 
تحــرص الشــركة بصفة دائمة على 

الجــودة العالية والســالمة في نقل 
الركاب والمنتجات، ومن َثمَّ إنشــاء 

بنيــة تحتيــة للنقــل خالية من االنبعاثات 
في منطقة الشــرق األوســط وشمال 

أفريقيــا وخارجها.

قامت "شــمال" بتطوير المالبس 
المبتكــرة المناســبة للعمــل في األجواء 
الشــديدة الحرارة فــي المنطقة. يهدف 

مشــروع "شــمال" إلى تحسين راحة 
العمال ومســتوى أدائهم، والحفاظ 
علــى صحتهم وســالمتهم من خالل 

تزويدهــم بالمالبس المناســبة للعمل 
فــي الطقــس الحــار. إن هذه الخصائص 

المتميــزة للمالبــس التي يبتكرها 
"شــمال" تســاعد العماَل في زيادة 

إنتاجيتهم؛ مما ينعكس بشــكل مباشــر 
على ربحية الشــركات.

مشــروع "بريــك بريــد" هو منصة ومركز 
رقمــي لتجــارب الطهي المنزلية. 

تتمثل رســالة المشــروع في توحيد 
محبــي الطهــي والطعام خلف فكرة 

مركزيــة هــي أن "أفضــل تجربة للطعام 
هــي طهيه ومشــاركته في المنزل". 

تربــط المنصــة بيــن الطهاة الموهوبين 
ومحبــي الطعام فــي مختلف المدن 

حــول العالم لالســتمتاع بالوجبات 
المنزلية المشــتركة وســط أجواء من 
الود والراحة. يهدف المشــروع إلى 
أن يصبــح مركــًزا موثوًقــا به لتجارب 

تنــاول الطعــام المحليــة الصنع العالية 
الجــودة، والمعاصرة، واألصلية. 
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الهالل للمشــاريع االبتكارية: إنشــاء 
جيل جديد من الشــركات 

تلعب المؤسســات الصغيرة والمتوســطة دوًرا 
أساســًيا فــي إيجــاد وظائــف جديدة، وهو ما يمثل 
حاجة ُملحة في منطقة الشــرق األوســط وشــمال 
أفريقيــا؛ إذ ُيتوقــع أن ينضــم 20 مليون شــاب إلى 

القــوى العاملــة بحلــول عام 2025. شــهدت بيئة ريادة 
األعمــال فــي اإلمــارات العربية المتحــدة نمًوا كبيًرا من 

حيث عدد الشــركات الناشــئة المحلية والدولية على 
حــد ســواء؛ لتمثــل بذلــك أكثر من ٪94 من إجمالي 
عــدد الشــركات العاملــة في الدولــة، حيث ال يقتصر 

األمــر لــدى هذه الشــركات علــى توظيف أكثر من 
٪86 مــن القــوى العاملــة في القطــاع الخاص، ولكنها 

تســاعد أيًضــا فــي الدفع بتنويــع االقتصاد الوطني 
ــُن الدولة من أن تصبح  بعيــًدا عــن النفــط؛ ممــا ُيَمكِّ

مركــًزا لريادة األعمال.

فــي عــام 2019، واصلت الهالل للمشــاريع االبتكارية 
نهجها ذا الشــقين لتصميم واحتضان مشــاريع جديدة، 

إضافــًة إلــى ضمــان نمو أعمالهــا المحتضنة من خالل 
االســتثمارات، والتوجيه اإلســتراتيجي، والشراكات. 

كمــا حققــت أعمالهــا في قطاعي التنقل المســتدام، 
واألغذيــة والمشــروبات إنجــازات متعددة من خالل 
إطــالق خدمــات جديدة وبســط نطاق وجودها. في 

وقــت الحــق من العام أطلقت الهالل للمشــاريع 
االبتكارية شــركتها الثالثة -شــمال- المتخصصة في 

المالبــس الصناعية.

أدت جائحــة كورونــا التــي ضربــت العالم عام 2020 
إلــى التضييــق على االقتصــاد العالمي، فاتخذت 
الحكومــات مــن جميــع أنحــاء العالم تدابيَر صارمة 

لتتمكــن مــن الحــد مــن انتشــار الفيروس؛ األمر الذي لم 
ف أعمال الشــركات الكبيرة فحســب  يترتب عليه توقُّ
ولكن أيًضا ماليين الشــركات الصغيرة والمتوســطة، 

وقــد دفعــت هذه الظروف غير المســبوقة في 
الســوق العديَد من الشــركات الناشــئة إلى اتخاذ تدابير 

للبقــاء واســتمرارية األعمال مثــل خفض التكاليف 
للحفــاظ علــى أعمالهــا والحفاظ علــى عملياتها. تركز 

الهــالل للمشــاريع االبتكاريــة –في ظل هذه األوقات 
التي يشــوبها عدم اليقين في أي شــيء- على تعزيز 

المرونــة وضمــان النمــو المســتدام، ومن أهم أولوياتنا 
الرئيســية فــي هــذه المرحلــة إدارة المخاطر واغتنام 

الفــرص عبــر سلســلة القيمــة الخاصــة بنا بدًءا من توفير 
مصــادر أخالقيــة للمــواد وإدارة النفايات وصواًل إلى 

صحة العمالء؛ مما يســمح لنا باالســتعداد للوضع 
الجديــد فيمــا بعد كوفيد-19.

كيــف تعــزز الهالل للمشــاريع االبتكارية وضعها 
فــي الســوق بما يتفــق مع رؤية حكومة اإلمارات 

العربيــة المتحــدة لريادة األعمال؟

إن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة تمثل مركًزا 
لالبتــكار التكنولوجــي وريــادة األعمــال؛ إذ بها عدد 

كبيــر من الشــباب الذيــن يمتلكون اإلمكانيات 
الكاملــة، عــالوة علــى تركيز حكومة اإلمارات 

الُمنصــب علــى رعايــة عقليــة ريادة األعمال لدى 
المواطنيــن والمقيميــن على حدٍّ ســواء، وإيجاد 

النظام البيئي المناســب للشــركات الناشــئة وذلك 
مــن خــالل مجموعة من التشــريعات والمبادئ 

التجارية. وهنا ُتســهم الهالل للمشــاريع االبتكارية 
فــي بنــاء النظــام البيئــي لريادة األعمال باإلمارات 

عــن طريــق إنشــاء واحتضان أعمال تهدف إلى 
التعامــل مــع التحديــات المحددة الموجودة في 
ــي أي فكــرة جيدة من أي  منطقتنــا. يســعدنا تلقِّ

شــخص وفي أي مكان، ومن َثمَّ فإن الهالل 
للمشــاريع االبتكاريــة تواصل دعــم وتطوير ثقافة 

ريــادة األعمــال لديها بالشــركة وباإلمارات العربية 
المتحــدة. واليــوم يحيــن موعــد جني ثمار هذه 

الثقافة من خالل ثالث شــركات عاملة وشــركات 
أخــرى غيرهــا قيد التطوير. 

مــا مــدى دمج الغــرض االجتماعي في العالمات 
التجارية الخاصة بشــركة الهالل للمشــاريع 
االبتكاريــة؟ وكيف يتعامــل نموذج عملكم 

الموجــه مــع بعض التحديــات االجتماعية األكثر 
إلحاًحا اليوم؟

عنــد تطويــر المفاهيم فــي مراحلها المبكرة 
وتحويلهــا إلــى أعمال قابلــة للتطبيق والقياس 
مــن الناحيــة االقتصادية تبذل الهالل للمشــاريع 

االبتكاريــة جهودهــا المضنيــة لضمان أن كل 
شــركة من شــركاتها ُتحِدث أثًرا اجتماعًيا شــاماًل، 

ومــع إطــالق الجيل التالي من الشــركات 
العاملــة للهــالل للمشــاريع تنطلق الهالل 

للمشــاريع االبتكاريــة في رحلــة هادفة للتعامل 

ما محور التركيز اإلســتراتيجي لشــركات الهالل 
للمشــاريع االبتكارية في 2020؟ 

ــت الشــركات فــي مختلــف أنحاء العالم ضربة  تلقَّ
لــت في اإلغالق، وتعمل الشــركات  اقتصاديــة تمثَّ
الناشــئة التابعة للهالل للمشــاريع االبتكارية –في 

محاولــة منهــا للبقاء واالســتمرار- على وضع 
إســتراتيجيات لتصبــح أكثــر مرونة وفاعلية من 

حيــث التكلفــة؛ فقد أهلت الدروس المســتفادة 
مــن األزمــة الحالية الشــركات من خالل تزويدها 
بالخبــرة فــي ابتكار إســتراتيجيات تدمج المرونة 
في كل مســتوى، وتمثل هذه األســس القوية 

أهميــًة فــي البقــاء وتحقيــق االزدهار على المدى 
البعيــد. تعتــزم الهالل للمشــاريع االبتكارية 

التركيــز فــي 2020 علــى دعم شــركاتها عن طريق 
دمــج مبــادئ الحوكمــة البيئية واالجتماعية 

والمؤسســية في إســتراتيجيات أعمالها، كما أننا 
ُننجــز خرائــط الطريــق واألهداف الخاصة بنا بشــكل 

رســمي لدمج أهداف التنمية المســتدامة في 
إســتراتيجيتنا الطويلــة المــدى، وقياس تقدمنا، 

وتعزيــز أدائنا وكفاءاتنا التشــغيلية.

 حوار مع ســامر شقير، 
مديــر الهالل للمشــاريع االبتكارية 

مــع مشــكالت معقــدة ومتخصصة توجد في 
مجتمعاتنــا؛ فعلــى ســبيل المثال: تقوم الهالل 

للمشــاريع االبتكاريــة مــن خــالل خط اإلنتاج القادم 
مــن األلبســة الصناعيــة العالية التقنية عبر الشــركة 

الناشــئة التابعة للهالل للمشــاريع االبتكارية –
شــمال- بتعزيز ســالمة وراحة العمال خارج البالد 
والموجوديــن فــي دول مجلــس التعاون الخليجي 
حيــث تزيــد درجــة الحرارة عــن 45 درجة مئوية أثناء 

فصــل الصيــف. على صعيد آخر، تهدف شــركة 
أيون –وهي شــركة ناشــئة تابعة للهالل للمشــاريع 
االبتكاريــة ومتخصصــة في النقل المســتدام– إلى 

الترويــج لحلــول النقل المســتدام في المنطقة 
للمســاَعدة فــي الحــد مــن انبعاثات الكربون في 

القطــاع التــي تمثــل 30٪ مــن إجمالي االنبعاثات 
حول العالم. 

"كافا آند تشــاي" تركز على تأســيس 
مكانــة لعالمتها التجارية 

ــل عــام 2019 أهميــًة كبيرة لشــركة "كافا آند  مثَّ
زت  تشــاي"، فضــاًل عــن افتتاحــه فرعين جديدين. ركَّ
الشــركة المتخصصة في المقاهي على تأســيس 
عالمتهــا التجاريــة وزيــادة عروضها، حيث أطلقت 

خدمــة الطلــب عبر اإلنترنــت لتلبية تفضيالت 
العمــالء المتزايــدة والســعي لتعزيــز تجربتهم بأجواء 

متميزة، فأصبح بإمكان عشــاق القهوة والشــاي 
اآلن اســتخدام برنامج الدردشــة اإللكتروني للطلب 

المســبق من منافذ بيع "كافا آند تشــاي" عبر 
تطبيقات اإلنســتجرام، والواتس آب، والفيســبوك. 

كمــا حصلــت العالمــة التجاريــة المحلية الصاعدة على 
جائــزة التصنيــف بوصفهــا أفضــل مقهى ضمن جوائز 

مجلة "بي بي ســي جود فود الشــرق األوســط"، وهي 
م للمقاهي بناًء  الجائــزة الوحيــدة بالمنطقــة التي ُتَقــدَّ

علــى تصويــت العمالء مــن مختلف الفئات. 

فــي الوقــت الحالــي، تقوم "كافا آند تشــاي" بتقييم 
ديهــا المحلييــن والدولييــن من ُموردي القهوة  ُمَورِّ

المحمصــة والشــاي من حيــث أدائهم البيئي 
واالجتماعــي، وكذلــك جهودهــم المبذولة لجعل 

سلســلة توريدهم مستدامة.

جوانب تركيز االســتدامة لدى موردي "كافا آند تشــاي" من القهوة 

األجــور العادلة، والمزايا، 
وشــفافية األســعار )سعر نسبي 
يعتمــد علــى الجودة( للمزارعين

تطبيــق معايير الجودة 
العالية 

ع ممارســات التجارة العادلة  الجودة إمكانيــة التتبُّ

ــع حبوب القهوة  إمكانيــة تتبُّ
بدايــة مــن المزرعة وصواًل إلى 

المصنع 

تصــب "كافــا آنــد تشــاي" كل تركيزهــا علــى صحــة العميل، ولذلك تلتــزم بتقديم خيارات غذائية 
ضمــن قائمــة الطعــام، فضــاًل عــن مراجعة وتحســين األطعمة والمشــروبات التي تقدمها دورًيا 

لتلبيــة احتياجــات العمــالء المتناميــة والمتباينــة. مــن الخيــارات الصحية التــي تقدمها "كافا آند 
تشــاي" األصنــاف النباتيــة المخصصــة للنباتييــن، والســلطات، والحليب النباتــي، كما أنها تعمل 
علــى إضافــة المزيــد مــن المنتجــات الخاليــة من الجلوتيــن والمنخفضة الســكر لقائمة طعامها. 

جوانب التأثير 

من أجل تقليل اســتهالك الورق والبالســتيك في منافذ شــركة "كافا آند تشــاي" تســتبعد 
الشــركة اســتخدام الشــفاط المخصص لالســتخدام لمرة واحدة، وتقدم منتجاتها في أكواب، 
وأغطيــة، وعبــوات صديقــة للبيئــة وقابلــة للتحلــل، حيــث تصنع األكواب والمــادة المبطنة لها 

مــن مــواد صديقــة للبيئــة، وهــذا مــا يجعلهــا قابلة للتحلل بنســبة ٪100. وفي عام 2019 
كانت ٪90 من المواد االســتهالكية المســتخدمة لدى "كافا آند تشــاي" مصنوعة من مواد 

قابلــة إلعــادة التدويــر، وقابلــة للتحلل البيولوجــي، وصديقة للبيئة.

ب على  ُتدرك "كافا آند تشــاي" مســؤوليتها نحو تمكين المزارعين والمســاعدة في التغلُّ
التحديات التي تواجه مجتمعات القهوة والشــاي، وتلتزم الشــركة بشــراء القهوة والشــاي 

من مصادر أخالقية ومســتدامة تماًما، ولتحقيق ذلك شــرعت "كافا آند تشــاي" في تحديد 
سلســلة التوريــد بالكامــل، وهــي تخطــط إلكمــال ذلك بحلــول نهاية عام 2020. كما تهدف 

أيًضــا إلــى تطويــر بروتوكــوالت اإلعــداد والتدقيــق لمورديها. عالوة على ذلك، تعتزم الشــركة 
التعــاون مــع أصحــاب المصلحــة المعنييــن لتعزيز إنتاج القهوة المســتدام وتوريدها.

تواصــل "كافــا آنــد تشــاي" المشــاركة في الفعاليــات المجتمعية المنعقــدة في جميع أنحاء 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة، وتســتمر فــي توفيــر منصة تجمــع الناس من كل حدب وصوب 
ز على ريادة  لتبــادل أفكارهــم وخبراتهــم؛ فقــد شــاركت عــام 2019 في الفعاليــات التي ُتَركِّ

مت شــركة  األعمــال، والفعاليــات العائليــة، وفعاليــات التوعيــة الصحيــة. إضافًة إلى ذلك نظَّ
"كافــا آنــد تشــاي" حملــة لجمــع التبرعات لدعم مبادرات مؤسســة الجليلــة للبحث والتوعية 

بســرطان الثــدي. كمــا تبرعــت الشــركة بمبلــغ قيمتــه 5 دراهم إماراتيــة مقابل كل عملية 
بيــع لمشــروباتها االحتفاليــة فــي الفتــرة مــن 1 ديســمبر إلــى 10 يناير في جميــع منافذ البيع 

الخمســة التابعــة لهــا. عــالوة علــى ذلــك، قدمت الدعم للمرضــى الذين يعانون من حاالت 
طبيــة معقــدة ونــادرة مــن خــالل المشــاركة في مســيرة لنحيا الرياضية التــي تنظمها جمعية 
أصدقــاء مرضــى الســرطان فــي نوفمبــر 2019، وكذلــك مهرجان المــرح العائلي الذي ينظمه 
مركــز المســتقبل لتأهيــل وتدريــب أصحــاب الهمــم، ويوم األمراض النادرة الــذي ينظمه مركز 

هــاي هوبــس لعــالج األطفال وكالهمــا انعقد في فبراير 2020.
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 اســتثمار "أيون" في محطات شــحن 
الســيارات الكهربائية

تزامًنــا مــع طــرح الحكومة سياســات تدعم النقل 
الكهربائــي، زاد عــدد المركبــات الكهربائية في 

اإلمــارات، وأصبحــت البنية التحتية لشــحن المركبات 
الكهربائيــة أمــًرا بالغ األهمية لنشــر المركبات 

الكهربائية على نطاق أوســع. 

أبرمت "أيون" شــراكة مع بلدية مدينة الشــارقة 
وهيئــة كهربــاء ومياه الشــارقة لتوريد وتركيب 

وتشــغيل محطات شــحن الســيارات الكهربائية العامة 
علــى مراحــل فــي مختلف أرجاء مدينة الشــارقة. من 
شــأن هذه المبادرة دعم رؤية اإلمارات 2021 التي 
ترنو إلى تحقيق االســتدامة من خالل رفع مســتوى 

نقــاء الهــواء وزيادة درجــة االعتماد على الطاقة 
النظيفة. 

الشــراكة لغرض أنظمة قيادة ذاتية 
أبرمت "أيون" شــراكة مع شــركة "نافيا"، وهي شــركة 

رائــدة فــي مجــال أنظمة القيــادة الذاتية والمركبات 
الكهربائيــة لتشــغيل محركات الشــركة الكهربائية 

والذاتيــة القيــادة وكذلك لتعزيز مركباتها واألنشــطة 
ذات الصلــة فــي اإلمــارات العربيــة المتحدة. وبصفتها 

المــوزع الرســمي تعتــزم "أيــون" التعامل مع عمالء 
نافيــا الحالييــن والجدد بشــأن خدمــات الدعم عند البيع 

ومــا بعــد البيــع. يوفر أســطول النقــل الذاتي من نافيا 
–الــذي يعمــل فــي مدينــة مصدر منذ -2018 حلواًل 

للنقــل مــن بدايــة الرحلــة إلــى نهايتها، إلى جانب مزايا 
المالحة والســالمة. إضافة إلى ذلك، فهي تســتخدم 

ُنظًمــا لإلرشــاد المتقــدم وتحديد المواقع، وهي 
ــم عميقة. تقدم "أيــون" للفنيين  معــززة بتقنيــة تعلُّ

تدريًبــا قوًيــا ليقدمــوا خدمــة النقل الذاتي بصورة 
منتظمــة يمكــن االعتماد عليها. 

بــدأت مدينــة مصــدر فــي عــام 2008 رحلتهــا لتصبح المدينة األكثر اســتدامة في العالم 
لتصبــح اليــوم مركــًزا لالبتــكار والبحــث والتطويــر، بما تقدمه مــن الحلول الواقعية في 

مجــال ترشــيد الطاقــة والميــاه، والتنقــل، والذكاء االصطناعي. وجاءت شــراكتنا مع "أيون" 
لتقديــم حلــول التنقــل الصديقــة للبيئــة متماشــية مع رؤيتنا لتغــدو مدينتنا منخفضة 

الكربــون ومنخفضــة النفايــات، ولــن يقتصر ذلك على تشــجيع الناس على االســتفادة من 
وســائل النقل المســتدامة فحســب، وإنما سيســاعد أيًضا في تعزيز الطموحات الوطنية 

لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة في مجال التنمية المســتدامة. 
ســتيفين ســيفيرانس، رئيس إدارة البرامج واالســتثمارات - مدينة مصدر

 "أيون" تشــجع النقل المســتدام 
في اإلمارات 

تأسســت "أيــون" في أعقاب نجــاح برنامج النقل 
حســب الطلــب "كريــم" التجريبــي في دبي، تحديًدا في 

ــَم في نوفمبر 2019، وهي تنشــر  حفــل افتتــاح ُنظِّ
حلــواًل للنقــل ذكيــًة، وموفــرة للتكاليف، وخالية من 
الكربون على المســتويين الشــخصي والصناعي من 
خــالل منصــات مثــل تطبيقات النقل حســب الطلب 

وأســاطيل الشــركات والحكومة. يهدف مزود حلول 
النقــل المســتدام إلــى تلبية الحاجــة المطردة لعمليات 

النقــل المســتدام فــي جميــع أنحاء اإلمارات العربية 
المتحدة، ومنطقة الشــرق األوســط، وشــمال إفريقيا. 

أسســت "أيــون" إلــى اآلن عملياتهــا في المنطقة 
الحــرة فــي مدينــة مصدر في أبوظبي، ودبي، 

والشارقة.

رحلــة "أيون" حتى اليوم 

تأتــي الســالمة علــى الطــرق على رأس اهتمامات "أيون"، 
ولكــي توفــر تجربــة نقل آمنــة وموثوقة للركاب جهزت 

حلــول التنقــل الخاصــة بهــا بنظم قيــادة متقدمة وتعزيزات 
الســالمة. عالوة على ذلك، فهي تقوم بتدريب ســائقيها 

على ممارســات الســالمة على الطريق ومعامالتها، وتجري 
تقييمــات دوريــة لهــم لتعزيز االتســاق في األداء لديهم. 

بصــرف النظــر عــن تقديــم خدماتها للركاب من األفراد، 
فإن الشــركة قد دعمت مؤسســات وفعاليات أخرى، 

وقــد اختيــرت لتكون شــريك النقــل لفعاليات مهمة 
فــي اإلمــارات العربيــة المتحدة ومنهــا القمة العالمية 

لطاقــة المســتقبل 2019، ومؤتمــر الطاقة العالمي 
الرابع والعشــرين 2019 في أبوظبي. 

يشــكل اعتمــاد المركبــات الكهربائيــة أمــًرا بالــغ األهميــة للحــد مــن التغيــر المناخــي وتحقيــق أهداف اتفاق باريس لتقليــل االحتباس الحراري إلى أقل 
مــن درجتيــن مئويتيــن. تهــدف "أيــون" إلــى تطويــر ســوق الســيارات الكهربائيــة في اإلمارات العربيــة المتحدة وخارجها من خــالل تقديم خيارات النقل 

الصديقــة للبيئــة للجمهــور وتوفيــر محطــات للشــحن حيــث تولــد هــذه المركبــات انبعاثــات أقل بشــكل ملحوظ على مدار عمرهــا مقارنة بالمركبات 
التقليديــة؛ ممــا يســاهم فــي تحســين جــودة الهــواء بشــكل عــام. عــالوة على ذلك يمكــن إعادة تدوير بطارياتها أو إعادة اســتخدامها ألغراض غير 

الســيارات بمجــرد وصــول المركبات إلى نهايــة عمرها اإلنتاجي.

احتضنت الهالل 
للمشــاريع االبتكارية 

فكرة النقل المســتدام

أطلقت "أيون" 
عملياتها في الشــارقة، 

ومصدر، وأبوظبي

أطلقــت عملياتها في 
دبــي من خالل تطبيق 
"كريم" لحجز ســيارات 

األجرة

2016201720182019

دخلت في شــراكة 
رســمية مع بيئة
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إطــار عمل أهداف التنمية المســتدامة – 
الهالل للمشــاريع االبتكارية

تمثل االســتدامة جزًءا أساســًيا من الهالل للمشــاريع؛ 
لذلــك تركــز الهــالل للمشــاريع االبتكارية –في ضوء 

نهــج الشــركة– أعماَلهــا على تعزيــز تأثيرها البيئي 
واالجتماعي. وفي ســبيل دعم أهداف األمم 

المتحــدة للتنميــة المســتدامة قامت الهالل للمشــاريع 
بتطويــر إطــار عمل لمشــروعاتها المحتضنة، إلى 

جانــب تحديــد أهــداف التنمية المســتدامة األكثر صلًة 
بالمنصــة. عــالوة علــى ذلك، فهــي ُتعنى بمجاالت 

التركيــز القائمــة حالًيــا والفرص المســتقبلية مع تحديد 
ــع األداء. يلخــص الجدول المقابل أهداف  أهــداف لتتبُّ

التنميــة المســتدامة التــي ُتعــد أكثر صلًة بالهالل 
للمشــاريع. لالطــالع على اإلطــار التفصيلي للهالل 
للمشــاريع االبتكارية، ومجاالت التأثير، ومؤشــرات 

األداء الرئيســية ُيرجــى الرجــوع إلــى نهاية هذا التقرير. 

الصحــة الجيدة والرفاه

الطاقــة الميســورة التكلفة والنظيفة 

الصناعــة واالبتكار والهياكل األساســية

العمــل الالئــق ونمو االقتصاد

المســاواة بين الجنسين

الميــاه النظيفــة والتعقيم

الحد من أوجه عدم المســاواة 

االســتهالك واإلنتاج المسؤوالن 

مــدن ومجتمعات محلية مســتدامة

تغير المناخ 

الســالم والعدل والمؤسســات القوية

عقد الشــراكات لتحقيق األهداف

الفرص المســتقبلية مجــاالت التركيز الحالية 

"بريــك بريــد" رائد ســوق الطعام عبر اإلنترنت
يتأهب مشــروع "بريك بريد" إلطالقه الرســمي طوال 

عام 2019 بأكمله، حيث يســمح المشــروع الرابع 
لشــركة الهالل للمشــاريع للضيوف بنشــر فعاليات 
الطعــام عبــر اإلنترنــت وتلقــي الحجوزات من الرواد 

المهتميــن بهــذه الفعاليات، فيكون باســتطاعة 
الطهــاة فيمــا بعــد اســتضافة الضيوف على تجربة 
طعــام مــن عمــل أيديهم فــي منازلهم في موعد 

محدد مســبًقا. اســتقطبت المرحلة التجريبية 
المنعقــدة فــي أواخــر عــام 2019 والمؤلفة من ثماني 

تجارِب طعاٍم 50 مشــارًكا، مع االســتعانة بتعليقات 
هؤالء المشــاركين بغرض تحســين مزايا المنصة قبل 

أن يجري إطالقها بصورة رســمية. 

إطالق "شــمال" لتعزيز سالمة 
العمال وتعزيــز إنتاجيتهم 

أطلقت شــركة الهالل للمشــاريع االبتكارية شــركة 
"شــمال"، وهي الجيل التالي من شــركات إنتاج 

المالبــس الصناعيــة المتخصصــة في نوفمبر 2019، 
وهي تســمى على اســم الرياح الشــمالية الغربية 

القويــة التــي تهــب على منطقــة الخليج في فصل 
الصيــف، ومــن هــذا المعنــى فهي تهدف إلى إحداث 

ثــورة فــي مالبس العمل لعمال اإلنشــاء، وعمال 
البلديــات، وغيرهــم من العمــال الذين يتعرضون 

للطقــس الحــار فــي المنطقة؛ إذ شــهدت منطقة 
الخليــج -وخاصــة اإلمارات العربيــة المتحدة- تطويًرا 

ســريًعا للبنية التحتية، وهي موطن لمشــاريع 
إنشــائية ضخمة.

ومــع ذلــك، فــإن الكثيــر من مالبــس العمل المتاحة لم 
ُتصمــم خصيًصــا بما يناســب المنــاخ اإلقليمي، حيث 

غالًبــا مــا تصــل درجات الحرارة فــي فصل الصيف إلى 
أعلــى مــن 40 درجــة مئويــة. تزيد درجات الحرارة هذه 

مــن المخاطــر المهنيــة، ويمكــن أن تؤدي إلى اإلرهاق 
واإلصابــة بضربــات الشــمس، ومــن هنا كانت الحاجة 

إلــى تطويــر مالبس مصممــة للظروف المناخية 
الصعبــة فــي المنطقــة هي ما ألهم الشــركة؛ إذ 

تهدف "شــمال" إلى تعزيز ســالمة وإنتاجية العمال.

ومــن أجــل تصميم منتجاتهــا وتطويرها وضعت 
"شــمال" العديــَد مــن العوامل فــي االعتبار بما في 
ذلــك تبديــد الحــرارة، وتعزيــز المتانة، وتأمين الراحة. 

كمــا تمــت معالجــة المخــاوف التقليدية بما في ذلك 
االنكمــاش، والخــط العاكس، وخاصيــة تثبيت األجهزة، 

واألدوات، والتمزق.

جــرى اختبــار جميــع منتجات "شــمال" بما في ذلك 
األقمشــة والتصميــم اختبــاًرا دقيًقا عــن طريق عملية 

مكونــة مــن ســت مراحل مــن اختبارات النماذج األولية. 
كمــا جــرى محاكاة شــخصيات افتراضية وتجارب 

علــى أرض الواقــع فــي ظــل ظروف صعبة لرصد أداء 
المالبــس. أظهــرت نتائــج االختبــارات انخفاًضا كبيًرا في 

وزن المالبــس، ومزيــًدا من ســمات الحماية الحرارية 
المطــورة التــي تفــوق جميــع مالبس العمل األخرى. 

عــالوة علــى ذلــك تم تقييــم المالبس من ِقبل 
مجموعــة من شــركات البنــاء اإلقليميين والدوليين.

تشــتري "شــمال" في المراحل األولى 
مــن تطويــر المنتــج كميات المواد الخام 

المطلوبــة بدقــة وبمــا يكفي إلنتاج أوامر 
المبيعــات الخاصــة بهــا؛ ممــا يقلل من إهدار 
المــواد. تقوم الشــركة أيًضــا بتحديد وتنفيذ 
مبــادرات للحــد من النفايــات أثناء التصنيع، 

والتشــطيب، وتســويق مالبس العمل 
المميــزة وصــواًل إلى اإلنتاج الضخم.

وكذلك فإن "شــمال" ســوف تبدأ في 
تحديــد مواقــع سلســلة التوريد الخاصة بها 
لتحديــد الجهــات المعنية الرئيســية وتطوير 

معاييــر الفرز المســبق للموردين.

مجاالت التأثير 
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إطــار عمل الحوكمةالحوكمة المؤسسية 

هيكل الحوكمة لشــركة الهالل للمشــاريع

يهدف هيكل الحوكمة لشــركة الهالل للمشــاريع إلى تحقيق إطار شــامل للحوكمة المؤسســية تقتدي به الشــركة. ويتولى إدارة عمليات الشــركة مجلس إدارة 
مجموعة الهالل المعِني بمراقبة ومراجعة ممارســات الحوكمة في الشــركات التابعة لها. ويتولى اإلدارة المباشــرة لألنشــطة اليومية لشــركة الهالل للمشــاريع أربع 
لجــان والمجلــس التنفيــذي، ُيســند لــكل منهــا بعــض الصالحيــات علــى النحــو الــذي تحدده الشــركة، وتضمن هذه اللجان تنفيذ سياســاتها وبرامجها ومراجعتها باســتمرار.

دائًما ما تركز شــركة الهالل للمشــاريع على 
تحســين معاييــر وعمليــات الحوكمة المؤسســية على 

نحــو تدريجــي؛ فهــي تدرك القيمــة الجوهرية التي 
تجلبهــا هــذه اآلليــات للمجتمــع كله وليس لألعمال 

فحســب. ترعى الشــركة وتحافظ على ثقافة النزاهة 
التــي ال تهــاون فيهــا؛ إذ يخضــع كل الموظفين 
للمســاءلة، ويتحملون مســؤولية الحفاظ على 

أخالقيــات العمــل فــي جميع تعامالتهــم وعملياتهم.

اتســاًقا مع التزامها بممارســة األعمال التجارية بشــكل 
مســؤول وخلــق قيمة دائمــة ألصحاب المصلحة 

وضعت شــركة الهالل للمشــاريع مبادئ توجيهية 
وسياســات يجري مراجعتها بشــكل دوري ومقارنتها 

بأفضل الممارســات الرائدة على مســتوى العالم. 
وينعكس التزام الشــركة الراســخ بضمان المســاءلة 
والشــفافية في العمل باســتمرار من خالل التنفيذ 
الصارم لهذه اإلرشــادات والسياســات في مختلف 

عملياتهــا. تتولــى شــركة برايس ووترهاوس كوبرز 
-وهي شــركة محاســبة عامة مســجلة ومستقلة- 

مراجعــَة التقارير المالية للشــركة.

نهــدف مــن خــالل عملنا إلى المســاهمة في أهداف 
التنميــة المســتدامة التالية:

"ُتمثــل الشــركات العائليــة العمــوَد الفقــري القتصــاد المنطقة؛ فهــي ُتنتج جزًءا كبيًرا من 
سلســلة القيمــة االقتصاديــة وتوفــر فــرص عمــل. ُيعد اعتماد أطر الحوكمة الســليمة أمًرا 

بالغ األهمية الســتدامة أفضل الممارســات المؤسســية والعمليات المثبتة عبر أجيال 
مــن القــادة، ولضمــان تحقيــق النجاح على المدى الطويل. تقوم شــركة الهالل للمشــاريع 
بتطبيــق نمــاذج قويــة للحوكمــة المؤسســية فضــاًل عن دعمها القــوي لتطبيق المزيد من 

الشــفافية والمســاءلة. ومع ذلك، فإن أنظمتها وممارســاتها ليســت قوالب متحجرة؛ 
إذ تقــوم الشــركة بتقييــم فاعليــة الحوكمــة المؤسســية لديها بصــورة منتظمة، ومن َثمَّ 

تكييفهــا لتظــل ذات صلة".
سابياساشــي تشــاترجي، مستشــار قانوني أول – الهالل للمشــاريع 

مجلــس إدارة مجموعة الهالل 

يقــوم المجلــس التنفيــذي بالرقابة اإلســتراتيجية وصنع 
القــرار فيمــا يتعلق بشــركة الهالل للمشــاريع وعمليات 

منصاتهــا األربــع وذلــك من خالل إجراء مراجعات 
إســتراتيجية، وتقييــم مــوارد رأس المــال، والموافقة على 

االســتثمارات الرئيســية والقرارات التشغيلية.

تقــوم لجنة االســتثمار بمراجعة 
واعتماد بعض االســتثمارات، 
والتخارج من االســتثمارات، 

والمشــاريع المشتركة، والشراكات 
اإلســتراتيجية األخرى، وترفع 

تقاريرهــا إلــى المجلس التنفيذي.

تضع لجنة االســتدامة إســتراتيجية 
االســتدامة لشركة الهالل 

للمشــاريع وتشــرف على تنفيذها، 
وكذلــك ترصــد التقدم الُمْحَرز في 
ز الوعي  هــذه اإلســتراتيجية، وتحفِّ
واســتيعاب االســتدامة على جميع 

مســتويات المؤسسة.

تديــر لجنة الموارد البشــرية جميع 
المســائل المتعلقة بسياســات 

د  الموظفيــن بما يتســق مع تعهُّ
شــركة الهالل للمشــاريع باالتفاق 
العالمــي لألمــم المتحدة المتمثل 

فــي توفيــر ظروف عمل آمنة 
وعادلــة، وكذلك مبادئ األمم 
المتحــدة لتمكيــن المرأة. ُيعد 
ضمــان االمتثــال التام لمدونة 
قواعد الســلوك للشــركة هو 

الدور األساســي الذي تؤديه هذه 
اللجنة.

تضــع لجنة المواطنة المؤسســية 
إســتراتيجية المواطنة المؤسســية 
لشــركة الهالل للمشــاريع، وكذلك 
تطــور وتراقــب تنفيذ نهج منظم 

لتحقيــق أهداف المواطنة 
المؤسســية، وتراقب اللجنة 

بانتظــام ما تحــرزه المبادرات الجارية 
م األداء العام  م، وُتَقيِّ مــن تقــدُّ

واألثر.

المجلــس التنفيذي للهالل للمشــاريع 

لجنة 
االستثمار 

لجنة 
االستدامة 

لجنة الموارد 
البشرية 

لجنة المواطنة 
المؤسسية 
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المجلــس التنفيــذي

المناصــب القيادية الرئيســية: 

• العضــو المنتــدب، مجموعة الهالل
• الرئيس، شــركة نفط الهالل 

• رئيــس مجلــس اإلدارة، "بيــرل بتروليوم" 
• رئيــس مجلــس اإلدارة، "غلفتينر"

بدر جعفر هو الرئيس التنفيذي لمجموعة الهالل، ورئيس شركة نفط الهالل، وهو أيًضا رئيس 
مجلس إدارة "غلفتينر"، وهي أكبر شركة خاصة تعمل في تشغيل محطات الحاويات حول العالم. 
كما يرأس أيًضا مجلس إدارة شركة "بيرل بتروليوم" وهي شراكة بين "نفط الهالل"، و"دانة غاز"، 

و"أو إم في" النمساوية، و"إم أو إل" المجرية، و"آر دبليو إي إس تي" األلمانية.

في عام 2010، قام بدر بتأســيس مبادرة بيرل، وهي مؤسســة غير ربحية ُأنشــئت بالتعاون مع 
مكتــب األمــم المتحــدة للشــراكات وتهــدف إلى تعزيز ثقافة الشــفافية والمســاءلة في منطقة 

الخليج بالشــرق األوســط. وهو عضو معين في لجنة األمم المتحدة رفيعة المســتوى بشــأن 
تمويل المســاعدات اإلنســانية، وعضو في لجنة اليونســكو الدولية حول مســتقبل التعليم، 

وعضــو مجلــس المشــرفين فــي لجنة اإلنقاذ الدولية.

ومن منطلق شــغفه بريادة األعمال االجتماعية في منطقة الشــرق األوســط وشــمال 
 )ASEP( أفريقيــا، شــارك بــدر فــي تأســيس برنامــج ريادة األعمال االجتماعية فــي العالم العربي

مــع أشــوكا فــي عــام 2014، كمــا أنــه يشــارك في عضوية مجلس محافظــي برنامج معهد 
ســينيرجوس "المبتكــرون االجتماعيــون فــي العالــم العربــي"، وفي المجلس االستشــاري لكلٍّ من 
مركز الشــارقة لريادة األعمال "شــراع"، ومســرع األعمال "غزة ســكاي جيكس"، كما يشــغل أيًضا 

منصــب رئيــس مجلــس إدارة مؤسســة "إنديفــور" اإلمــارات؛ وهي مبادرة تهدف إلى تشــجيع 
ريــادة األعمال عالية األثر.

يعمــل بــدر بفاعليــة مــع عــدد مــن مؤسســات التعليم العالي محلًيا ودولًيا، حيث يشــارك في 
عضويــة المجالــس االستشــارية لــكلٍّ مــن كليــة "َجْدج لألعمال بجامعــة كامبريدج"، والجامعة 

األمريكيــة فــي بيــروت، والجامعــة األمريكية في الشــارقة، وهو المؤســس الراعي للمركز 
اإلســتراتيجي لألعمــال الخيريــة ومقــره كليــة "َجــْدج لألعمال بجامعــة كامبريدج"، وهو مخصص 

لتعزيــز تأثيــر العطــاء اإلســتراتيجي داخــل وخارج االقتصادات األســرع نمــًوا في العالم. كما 
أنــه عضــو فــي المجلــس االستشــاري لمعهــد "ميلكن" للعطاء اإلســتراتيجي ومقره الواليات 

المتحدة. 

ونظــًرا لكونــه مؤمًنــا بالــدور الرئيســي الــذي تلعبــه الفنون في اقتصاديات االبتكار، أســس بدر 
أكاديمية مســرح الشــرق األوســط غير الربحية لتشــجيع الشــباب في المنطقة على التعبير عن 
مواهبهــم مــن خــالل الكتابــة، واإلخــراج، واإلنتاج، والتمثيل. كما شــارك في تأســيس مجموعة 

Global Gumbo Group مع المنتج الشــهير كوينســي جونز لســد الفجوات بين الثقافات 
ن عن منطقة الشــرق األوســط فــي دائرة داعمي الفنون  مــن خــالل الترفيــه. وهــو عضــو معيَّ

فــي متحــف غوغنهايــم، فضــاًل عــن عضويتــه فــي دائرة المدراء الفنيين في مســرح أولد فيك، 
وكذلك في الدائرة المئوية في مركز كينيدي، وهو مؤســس أكاديمية الشــرق األوســط 

لفنــون المســرح. فــي عــام 2014، حصــل بــدر علــى الميدالية الذهبية للفنــون من لجنة مركز 
كينيــدي الدوليــة للفنــون تكريًمــا لــدوره في مد جســور التواصل بيــن الثقافات من خالل 

الموســيقى والفنون المســرحية.

يحمــل بــدر عضويــة منظمــة الرؤســاء الشــباب منــذ 2005 وهو رئيــس فرعها في اإلمارات، وقد 
منحــه المنتــدى االقتصــادي العالمــي لقــب "قائــد عالمي شــاب" في عام 2011، وهو الرئيس 

المشــارك لمجتمــع الشــركات العائليــة التابــع للمنتــدى، كما أنه عضو في مجلس اإلشــراف 
علــى االقتصــاد الرقمــي وخلــق القيمــة الجديدة، ومجلس اإلشــراف علــى االقتصاد والمجتمع 

الجديد، ومبادرة الشــراكة ضد الفســاد.

درس بــدر فــي كليــة إيتــون، وحصــل على درجة الماجســتير في الهندســة مــن جامعة كامبريدج. 
كمــا يحمــل درجــة الماجســتير مــن كلية "َجْدج لألعمــال بجامعة كامبريدج". 

المناصــب القيادية الرئيســية:

• عضــو مجلــس اإلدارة، مجموعــة الهالل
• عضــو المجلــس التنفيذي، الهالل للمشــاريع

• مدير تنفيذي للشــؤون المؤسســية وخدمات األعمال، نفط الهالل

رافــي كومــار هــو المديــر التنفيــذي، وهو يتولى مســؤولية إدارة عمليات المكاتب 
الدوليــة للهــالل للمشــاريع مــن خــالل خدمات األعمال المشــتركة الفعالة والمبتكرة 

بمــا فــي ذلــك الحســابات، والموارد البشــرية والتطوير التنظيمــي، وتقنية المعلومات 
واالتصاالت، وإدارة سلســلة التوريد.

كمــا يتولــى مســؤولية تطويــر التوجيه اإلســتراتيجي ألنظمــة تخطيط الموارد 
ل المؤسســة واســتعدادها لمواجهة  المؤسســية )SAP ERP( للشــركة وضمان تحوُّ

تحديــات نمــو األعمــال وديناميكيــات الســوق. كما يتولى أيًضا مســؤولية التوجيه 
اإلســتراتيجي واإلشــراف اإلداري فيما يتعلق بعمليات الشــركة واســتثماراتها، 

ويشــارك كذلك في أنشــطة تطوير األعمال.

بــادر رافــي كومــار بتطويــر إطار عمل لتحديد إســتراتيجية وأهداف شــركة الهالل 
للمشــاريع الخاصة باالســتدامة بهدف إحداث التغيير وضمان ترســيخ مبادئ الصحة 

البيئيــة، والرفــاه االجتماعــي، واألداء االقتصادي في إســتراتيجية المؤسســة، 
وعملياتهــا، وتقاريرها.

وبصفتــه عضــو مجلــس إدارة مجموعــة الهالل يتولى رافي مســؤولية اإلشــراف على 
الشــؤون المؤسســية وخدمات األعمال، حيث يلعب دوًرا رئيســًيا في وضع إطار 

عمل الحوكمة المؤسســية للمجموعة والشــركات الرئيســة التابعة لها.

قبــل انضمامــه إلــى مجموعــة الهــالل عــام 1991 عمل رافي في قســم التدقيق في 
كلٍّ من شــركة "إرنســت آند يونغ" في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وشــركة "أيه 

إف فيرغوســون" في الهند.

حصــل رافــي علــى درجــة البكالوريــوس في التجارة مع مرتبة الشــرف من جامعة دلهي، 
وهو محاســب قانوني معتمد، كما أنه عضو المعهد القانوني للمحاســبين اإلداريين 

فــي لنــدن فضــاًل عــن عضويته في معهد محاســبي التكاليف واإلدارة في الهند.

المناصــب القيادية الرئيســية:

• عضــو المجلــس التنفيذي، الهالل للمشــاريع
• عضــو مجلــس إدارة، جــروث جيت كابيتال

• عضــو المجلــس االستشــاري لصنــدوق "تــي في إم كابيتــال هيلثكير بارتنرز"
• عضو مجلس الشــركاء المحدودي المســؤولية، صندوق ســراج فلســطين

• 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 نيابًة عن الهالل للمشــاريع، وُيدير شــركات 

المحفظة الحالية من خالل التطوير المؤسســي واإلســتراتيجي. يلعب توشــار دوًرا مهًما 
فــي تطويــر الفــرص المؤسســية المتاحــة، كما أنه ســاهم في تطوير الخطط التشــغيلية 
واإلســتراتيجية للهالل للمشــاريع في قطاعات إدارة الموانئ والخدمات اللوجســتية، 

وطيــران رجــال األعمــال، والرعاية الصحية، واألســهم الخاصة.

يمتلــك توشــار خبــرة عالميــة تمتــد إلــى أكثــر من 17 عاًما من العمل في إدارة االســتثمار 
والتطوير المؤسســي والتطوير اإلســتراتيجي وإدارة المشــاريع في مختلف القطاعات، 

منهــا الطاقــة والخدمــات اللوجســتية، والنفــط والغاز، والرعاية الصحيــة، وتطوير البنية 
التحتيــة. قــام توشــار بتنفيــذ نطــاق مــن المعامالت بما في ذلك الدمج واالســتحواذ، 

وجمع رأس المال، واستشــارات نقل األصول، واستشــارات الديون وإعادة الهيكلة.

عمل توشــار قبل انضمامه إلى شــركة الهالل للمشــاريع في شــركة "كيه بي إم جي" 
لتمويل الشــركات في دبي، وشــركة اســتثمار مصرفي في لندن، المملكة المتحدة. 

وقــد عمــل قبــل ذلــك لخمس ســنوات فــي مجال الطاقة والبنية التحتية في آســيا 
وأفريقيا.

حصل توشــار على بكالوريوس الهندســة من جامعة بيون في الهند، وعلى ماجســتير 
إدارة األعمــال بدرجــة امتياز من جامعة أوكســفورد.

يشــارك توشــار في عضوية مجلس المســتقبل العالمي للنمو االقتصادي واإلشــراك 
االجتماعــي التابــع للمنتــدى االقتصــادي العالمــي، وهــو عضو في العديد من الشــبكات 

األخــرى الخاصــة بهذا القطاع.

بدر جعفر 
الرئيــس التنفيذي

المناصــب القيادية الرئيســية:

• الرئيــس المالــي وعضــو مجلــس اإلدارة، مجموعة الهالل 
• عضــو المجلــس التنفيذي، الهالل للمشــاريع 

• عضــو المجلــس التنفيــذي ورئيــس لجنة االســتثمار، مجموعــة "غلفتينر" 
• عضــو مجلــس اإلدارة، "أوروك للهندســة والمقاوالت" 

• عضــو مجلــس اإلدارة، إكس كاث
• عضــو مجلــس اإلدارة، كولوبريــس إم إكس

يشــرف نيراج أغرافال على عمليات الهالل للمشــاريع واســتثماراتها. وكان 
ــِعها من خالل  لها خالل أعوام توسُّ لدعمــه دور مهــم فــي تطــور الشــركة وتحوُّ
رعايــة االســتثمارات الجديــدة وتنميــة قطاعات عملهــا المتنوعة في مجاالت 

الموانــئ والخدمــات اللوجســتية، والتعديــن، والرعاية الصحية، وهندســة محطات 
توليــد الطاقــة والبنــاء، ومؤخًرا االســتثمارات المرتبطــة بالتكنولوجيا. 

وبصفتــه عضــًوا فــي اللجنــة التنفيذية لشــركة "غلفتينر" -وهي شــركة تابعة 
لشــركة الهالل للمشــاريع تعمل في مجال الموانئ والخدمات اللوجســتية- 

يقدم نيراج اإلشــراف والدعم في جميع القرارات والسياســات الرئيســية 
للشــركة، ويضطلع بدور رئيســي في أنشــطة التوســع والتنوع واألنشــطة المالية 

ذات الصلــة، ومؤخــًرا كان لــه دور فعــال فــي تنفيــذ اســتثمارات "غلفتينر" بقيمة 
تبلــغ 600 مليــون دوالر فــي مينــاء ويلمنغتــون بوالية ديالوير.

وبصفتــه أحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة والرئيــس المالــي لمجموعة الهالل يتولى 
نيــراج أغرافــال مســؤولية العمليــات الماليــة وكذلك بنــاء العالقات مع مجتمع 

االســتثمار واألعمال المصرفية.

تشــمل اإلنجــازات العديــدة التــي حققها طــوال فترة عمله مع المجموعة على 
مدار 32 عاًما تنفيذ العديد من المشــاريع المشــتركة في صناعة الطاقة 

الدولية، كما قاد تنفيذ عمليات الشــركة المتعلقة بالطاقة في منطقة الشــرق 
األوســط وشــمال أفريقيا. كان لنيراج دور مهم في تأســيس ورســملة شــركة دانة 

غاز بنجاح، وعملية التمويل واالســتحواذ على ســينتوريون الدولية 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 هيكلة لعام 2013 خالل حفل توزيع 

جوائز مجلة مراجعة القانون المالي الدولي في منطقة الشــرق األوســط.

عمــل نيــراج قبــل انضمامــه إلــى مجموعة الهالل مستشــاًرا إدارًيا لدى برايس 
 ووترهاوس كوبرز، وفي قطاع استشــارات التدقيق واإلدارة في إرنســت 

آند يونغ.

حصــل نيــراج علــى درجــة البكالوريــوس فــي التجارة مع مرتبة الشــرف من جامعة 
دلهــي، كمــا أنــه حاصــل على شــهادة محاســب قانوني معتمــد، وهو عضو معهد 

المحاســبين القانونييــن فــي الهنــد، وعضــو المجلــس الهندي لرجال األعمال 
والمهنيين.

يســاهم نيــراج بفاعليــة فــي المجتمــع من خالل الخدمــات التطوعية في دولة 
اإلمــارات العربيــة المتحدة والهند.

نيراج أغرافال
مدير تنفيذي 

فــي. رافي كومار
مدير تنفيذي

توشار سينغفي
مدير الهالل للمشــاريع الناشــئة 
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اإلدارة العليــا

يرأس ســامر شــقير الهالل للمشــاريع االبتكارية؛ وهي 
منصــة الهــالل للمشــاريع المعنيــة بتطوير واحتضان أعمال 

تتصــدى للتحديــات االقتصاديــة واالجتماعية والبيئية 
مدفوعــًة بإيمــان قــوي بأن هذا النهــج الثالثي المتكامل 

فــي ممارســة األعمــال هو الطريق األكثــر فاعليًة لتحقيق 
قيمــة مشــتركة لجميــع أصحاب المصلحة.

يمتلك ســامر شــقير خبرة تمتد إلى أكثر من 20 عاًما في 
الشــركات الناشــئة العاملــة في مختلــف القطاعات، منها 

الترفيــه، واألغذيــة والمشــروبات، والتجارة اإللكترونية، 
واإلعــالم، والرعايــة الصحيــة وذلــك في عدة دول منها 

كنــدا، واإلمــارات العربية المتحــدة، والمملكة العربية 
الســعودية، وُعمان، وسنغافورة.

قبــل انضمامــه إلــى الهالل للمشــاريع عام 2014 تولى 
ســامر شــقير منصب رئيس العمليات لدى جروبون 

الشــرق األوســط، حيث لعب دوًرا مهًما في بناء الشــركة 
والوصــول بهــا إلــى المركــز القيادي الــذي تحتله حالًيا في 

السوق.

حصل ســامر على شــهادة الماجســتير في إدارة األعمال 
في جامعة إنســياد. يشــارك ســامر في عضوية القيادات 

العربية الشــابة، ويقدم التوجيه واإلرشــاد للشــركات 
الناشــئة على المســتوى الشــخصي، وكذلك من خالل 

المســابقات والجامعات مثل "اندفور"، و"ســتارت 
أب بووت كامب" وشــراع. كما يشــغل عضوية لجنة 

االســتثمار في "دبي إنجيل انفيســتورز".

المناصــب القيادية الرئيســية:

• عضو مجلس إدارة، "ترانســكورب إنترناشــيونال"

تتولى غادة عبد القادر مســؤولية مراقبة الشــركات 
الحاليــة التــي تنــدرج ضمن محفظة الهالل للمشــاريع، 

والعاملــة فــي عــدة قطاعات منهــا الموانئ والخدمات 
اللوِجســتية، وطيــران رجال األعمــال، والتكنولوجيا، 
واألســهم الخاصة إلى جانب تقييم االســتثمارات 
الجديــدة، وهيكلتهــا، وتنفيذهــا، وإدارتها ما بعد 

االستحواذ.

تمتلــك غــادة 14 عاًمــا مــن الخبرة في مجال االســتثمار 
المصرفي، والتمويل المؤسســي، وخدمات االستشــارات 

المالية في مختلف أنحاء منطقة الشــرق األوســط 
وشــمال أفريقيــا. عقــدت غادة عدًدا مــن الصفقات تقدر 

بمليــارات الــدوالرات على نطاق واســع من عمليات 
الطــرح لالكتتــاب العام والخــاص، وعمليات الدمج 

واالســتحواذ، والمشــاريع التأسيسية الجديدة.

قبــل انضمامهــا إلــى الهالل للمشــاريع، عملت غادة في 
قســم االســتثمار المصرفي لدى شــركة "المال كابيتال" 

فــي اإلمــارات العربية المتحدة، حيث شــاركت في 
مجموعــة متنوعــة مــن المعامالت ضمــن القطاعين العام 

والخــاص، ويتضمــن ذلك مشــاركتها فــي الطرح المبدئي 
ألســهم شــركة "دريك آند ســكل" لالكتتاب العام بقيمة 
325 مليــون دوالر. عملــت غــادة قبل ذلك لدى شــركة 

"أســيك لألســمنت" في مصر؛ وهي إحدى الشــركات 
التابعة لشــركة القلعة القابضة، حيث شــاركت في بناء 

المحفظــة الخاصــة بالشــركة من خــالل إنجاز عمليات 
اســتحواذ متعددة، إضافًة إلى العديد من المشــاريع 

التأسيســية لمصانع أســمنت جديدة وأخرى مبنية على 
منشــآت قديمة، وذلك في جميع أنحاء الشــرق األوســط 

وشمال أفريقيا.

بــدأت غــادة حياتهــا المهنية مع شــركة "برايس 
ووترهــاوس كوبــرز" مصر، حيث شــاركت في عمليات 

تقييــم األعمــال والعنايــة المالية الواجبة على مســتوى 
العديــد مــن القطاعــات بما في ذلــك التصنيع، والخدمات، 

والقطاعــات الصناعية.

حصلــت غــادة علــى بكالوريــوس االقتصاد من جامعة 
القاهــرة، وهــي محلــل مالــي معتمد )CFA(، كما أنها 

عضــو معهــد المحلليــن المالييــن المعتمدين، وجمعية 
المحلليــن المالييــن المعتمديــن في دولة اإلمارات.

بخبــرة امتــدت إلــى عقدين في اإلدارة ووضع 
اإلســتراتيجيات وجمع األموال لمشــاريع التنمية تعمل 

عــال علــى إدارة وتطويــر ملف وإســتراتيجية المواطنة 
المؤسســية لشــركة الهالل للمشــاريع، وتشــرف أيًضا على 
تطوير الشــراكات التي تعقدها الشــركة مع المؤسســات 

التنمويــة واإلنســانية اإلقليمية والدولية.

تمتــد خبــرة عــال إلــى أكثــر من 19 عاًمــا عملت خاللها في 
مجاالت تصميم ومتابعة وإدارة المشــاريع اإلنســانية 
فــي القطــاع الخــاص وقطاع المؤسســات غير الربحية 

في الشــرق األوســط. قادت عال خالل فترة عملها عدة 
مبــادرات رائــدة فــي مجاالت الثقافة والتعليم والمشــاريع 

االجتماعية.

بــدأت عــال مســيرتها المهنية فــي تصميم وتنفيذ 
ومراقبــة وجمــع التمويــل لمشــاريع اجتماعية واقتصادية 

عبــر مختلــف المجتمعــات الديموغرافية في ســوريا، ثم 
اتجهــت بعــد ذلــك إلى المســاهمة فــي تنمية مجال ريادة 

األعمــال االجتماعيــة في ســوريا مــن خالل عملها في 
برنامــج الخليــج العربــي للتنميــة، حيث عملت في مشــاريع 
للتمويــل الصغيــر وذلــك قبــل التحاقهــا بالعمل في برنامج 

األمــم المتحــدة اإلنمائــي واليونيســيف في مجال جمع 
التمويــل ومراقبة األداء.

ُتكمــل عــال حالًيــا دبلوم الدراســات العليا في األعمال 
المســتدامة من معهد كامبريدج لألعمال المســتدامة، 

جامعــة كامبريدج.

عــال حاصلــة على شــهادة في القيــادة واإلدارة التنفيذية 
من جامعة أكســفورد في بريطانيا، وماجســتير في 

الدراســات التنمويــة التطبيقيــة مــن جامعة ريدينغ في 
بريطانيــا، وعلــى دبلــوم في الترجمة العربية-الفرنســية من 

جامعة ليون الثانية في فرنســا، وشــهادة البكالوريوس 
في العلوم اإلنســانية من جامعة دمشــق.

يتولى أنانت أشــانتا مســؤولية حفظ الحســابات والتقارير 
المالية لدى الهالل للمشــاريع، كما أنه ســاعد في وضع 

إطار عمل الحوكمة المؤسســية الخاص بالشــركة.

يمتلــك أنانــت أكثــر مــن 15 عاًما من الخبــرة العالمية في 
تحليــل االســتثمارات وإعداد التقارير. 

قبل التحاقه بشــركة الهالل كان له دور رئيســي في 
مجموعــة دامــاس للمجوهــرات فــي دبي اإلمارات العربية 

المتحدة، في قطاع إدارة الشــراكات واالســتثمارات، 
نــت مســؤولياته مراقبــَة األداء المالي لمختلف  حيــث تضمَّ

األعمــال مثــل صناعــة المجوهرات، ووحــدات بيع التجزئة 
فــي إيطاليــا والهنــد، وكذلك وحــدات المجوهرات ونمط 

الحيــاة، وبيــع التجزئــة، والضيافــة في اإلمارات العربية 
المتحــدة، والبحريــن، والكويــت، وتايالند، وتركيا.

أنانــت عضــو في معهد المحاســبين القانونيين 
المعتمديــن فــي الهنــد، وعضو في معهد المحاســبين 

اإلدارييــن في لنــدن، المملكة المتحدة.

سابياساشــي تشــاترجي هو كبير المستشــارين القانونيين 
في شــركة الهالل للمشــاريع، وهو يتولى مســؤولية 

إدارة وتقديــم الدعــم فيمــا يتعلــق بمجموعــة متنوعة من 
المســائل واألمور القانونية للشــركة، ووحدات عملها، 

وفروعهــا، والشــركات التابعة لها.

لقــد ســبق لــه اإلقامــة والعمل في دولة اإلمارات، 
وســنغافورة، والهند وهو يمتلك خبرة واســعة النطاق 
في المعامالت التجارية والشــركات الدولية، وتســوية 

النزاعات، وعمليات االندماج والشــراء، والمشــاريع 
المشــتركة، ورأس المال االســتثماري، وتمويل األســهم 

الخاصة.

قبل انضمامه إلى الشــركة عمل ســابيا في ســنغافورة 
لــدى واحــدة من أكبر شــركات المحاماة األمريكية، 

وواحــدة مــن أكبر أربع شــركات محامــاة يابانية، وعمل 
قبــل ذلــك فــي الهند مع شــركة محامــاة هندية كبيرة.

ســابيا مؤهــل فــي إنجلترا وويلــز والهند، وحاصل على 
درجــة البكالوريــوس فــي القانون مــن جامعة بون، الهند. 
وهــو عضــو فــي مجلس نقابة المحاميــن ونقابة محامي 

المحكمــة العليــا فــي دلهي، الهند.

انضم ديميتريس تســوروبليس إلى شــركة الهالل 
للمشــاريع فــي فبرايــر 2020 بوصفــه مديًرا للموارد 
البشــرية ومســؤواًل عن تنمية رأس المال البشــري 

للشركة.

قبل ذلك، شــغل مناصب إدارية عليا في الموارد البشــرية 
للعديد من الشــركات المتعددة الجنســيات بما في ذلك 

بــي بــي، وشــركة كوكا كــوال، وفودافون، وليبرا جروب. 
ولديــه خبــرة دولية واســعة النطــاق في جميع أنحاء 

أوروبا، والبلقان، والشــرق األوســط، إضافًة إلى خبرته 
المميــزة فــي المكافــآت، والموارد، وإدارة المواهب، 

والدمج واالســتحواذ/ اعتبــارات إعادة الهيكلة. 

كانت بداية مســيرته المهنية مع بي بي إكسبلوريشــن 
فــي أبرديــن، واســتمر مع بي بــي هيالس وبانافون، ثم 
كوكا كوال فرع الشــرق األوســط وجنوب شــرق أوروبا، 

وفودافون، وترأس في فودافون قســم الموارد البشــرية 
)باليونــان(، ثــم بعــد ذلك رئيس المــوارد بالمجموعة 

فــي لنــدن. عمــل مؤخًرا مع ليبــرا جروب؛ وهي مجموعة 
شــركات عائلية تعمل في مجال الشــحن والطيران 

والطاقة، حيث شــغل فيها منصب مدير الموارد البشــرية 
فــي لندن ونيويورك.

درس ديميتريــس إدارة األعمــال واالقتصــاد، وهو حاصل 
علــى درجــة الماجســتير فــي األعمال واإلدارة من جامعة 
أبردين، وشــهادة دراســات عليا في الموارد البشــرية من 

المعهــد الدولــي للتنمية اإلدارية.

سامر شقير
مديــر الهالل للمشــاريع االبتكارية 

غــادة عبد القادر
نائبة الرئيس، الهالل للمشــاريع االســتثمارية

عال الحاج حســن
مديرة المواَطنة المؤسســية

أنانت أشانتا
رئيس قســم الحسابات

سابياساشــي تشاترجي
كبيــر المستشــارين القانونيين

ديميتريس تســوروبليس
مدير الموارد البشــرية
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التزامنــا بأخالقيات األعمال 
يقــف الفســاد عائًقــا أمــام تنفيــذ التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة، وفيمــا يخــص الشــركات تكون ممارســات األعمــال غير األخالقية هي العائق أمــام نمو األعمال، وُتزيد من 

التكلفة، وتتســبب في مخاطر قانونية ومخاطر تمس ســمعة هذه الشــركات؛ مما يزعزع اســتقرار األعمال.

لــذا تتبنــى شــركة الهــالل للمشــاريع اتبــاع معاييــر عمــل أخالقيــة ال تهــاون فيهــا، وُتطبقهــا فــي مختلــف الدول التي تمارس أنشــطتها فيها، فضاًل عن التزامها بسياســة عدم 
التســامح مطلًقــا فــي حالتــي الرشــوة والفســاد، وينطبــق هــذا علــى جميــع درجات التسلســل الهرمي المؤسســي، بغــض النظر عن موقع العمليــات، ويجري إبالغ جميع 

الموظفيــن بذلــك وتطبيقــه فيمــا بينهم بانتظام.

بفضل عقد اتفاقيات الشــركات تتمكن الشــركات من إنجاز أكثر مما تســتطيع إنجازه بمفردها؛ ولذلك فقد عقدت شــركة الهالل للمشــاريع شــراكة مع العديد من 
عت على العديد من المبادرات لترســيخ إطار الحوكمة المؤسســية. تشــمل هذه المبادرات شــراكات مع االتفاق العالمي لألمم المتحدة، ومبادرة بيرل،  المؤسســات، ووقَّ

والمنتــدى االقتصــادي العالمــي، وغيــر ذلك من المبادرات األخرى.

فضاًل عن ذلك، يمثل توشــار ســينغفي، مدير 
الهالل للمشــاريع الناشــئة، شــركَة الهالل للمشاريع 

فــي "مجلــس المســتقبل العالمــي لالقتصاد الرقمي 
وخلــق القيمــة الجديدة"، كما أن توشــار أيًضا 

عضــو فــي العديــد من مجموعــات العمل العليا 
المشــاركة في المشــاريع المتعلقة بالتحول الرقمي 

واإلشــراك الرقمي. تعمل مجالس المســتقبل 
العالميــة التابعــة للمنتــدى االقتصادي العالمي 

علــى تعزيــز التفكير اإلبداعي لضمان مســتقبل 
مســتدام وشــامل، وهي تضم أكثر من 700 من 

قــادة الفكــر من األوســاط األكاديمية والحكومية، 
وقطــاع األعمــال، والمجتمع المدني الذين 

يقدمــون رؤى حــول التحديــات العالمية، وتأثير 
التقنيــات الناشــئة، وكيفية إدارتها.

كما تعد شــركة الهالل للمشــاريع عضًوا فاعاًل في 
منصــة عمــل مواجهة تداعيــات "كوفيد" التابعة 

للمنتــدى االقتصــادي العالمــي، وتوحد قواها مع 
أصحــاب المصلحــة اآلخريــن بما في ذلك مؤسســات 
القطاع العام والشــركات العالمية للمســاعدة في 
الحــد مــن تعطل الحيــاة وتوقف االقتصادات حول 

العالم.

بناء شــراكات للتأثير 

االتفــاق العالمــي لألمم المتحدة
االتفــاق العالمــي لألمــم المتحدة هو دعوة للشــركات 

الملتزمــة بمواءمــة عملياتها وإســتراتيجياتها 
وسياســاتها وإجراءاتها مع عشــرة مبادئ تغطي 

المجــاالت األربعــة لحقوق اإلنســان والعمل والبيئة 
ومكافحــة الفســاد، والعمــل على دعــم أهداف التنمية 

المستدامة.

قامت شــركة الهالل للمشــاريع -بصفتها مشــارًكا 
فــي االتفــاق العالمــي لألمــم المتحدة منذ يوليو 

-2013 بدمــج هــذه المبــادئ المقبولــة عالمًيا في 
عملياتهــا وإدارتهــا وإســتراتيجيتها. ينعكس التزام 

الشــركة بالمبدأ العاشــر -الذي يركز على مكافحة 
الفســاد- فــي تركيزهــا على إطار عمــل الحوكمة، ويعد 

هذا التقرير الســنوي وتقرير االســتدامة التحديث 
الســنوي الســادس لتوضيح مدى تقدم شــركة الهالل 

للمشــاريع في تنفيذ المبادئ العشــرة للمبادرة.

المنتــدى االقتصادي العالمي 
ُتعد الهالل للمشــاريع شــريًكا في المنتدى 

االقتصــادي العالمــي وعضــًوا فــي العديد من منصاته 
بما في ذلك "تشــكيل مســتقبل االقتصاد الرقمي 

وخلق القيمة الجديدة" و"تشــكيل مســتقبل التنقل".

يشــارك بدر جعفر كعضو في مجلس اإلشــراف على 
منصــة "االقتصــاد الرقمي وخلــق القيمة الجديدة"، 

وتســاعد هذه المنصة الشــركات في االســتفادة من 
التكنولوجيــا للتغلــب علــى حاالت انقطاع األعمال 

وإنشــاء نمــاذج األعمــال الجديــدة الممّكنة رقمًيا بما 
يتناســب مع الوضع الذي يشــهده االقتصاد مؤخًرا. 

عــالوة علــى ذلــك، فإن بدر أيًضــا عضو في مجلس 
اإلشــراف علــى منصة "االقتصــاد والمجتمع الجديدة"، 

التــي تهــدف إلى تعزيز االقتصــادات والمجتمعات 
المزدهــرة والشــاملة والمنصفــة والتي توفر الفرصة 

للجميــع لتحقيــق إمكانياتهــم، وهــو أيًضا عضو في 
مبادرة "الشــراكة في مكافحة الفســاد".

فــي االجتمــاع الســنوي للمنتدى االقتصادي 
ــر بدر عن آرائه  العالمــي المنعقــد فــي ينايــر 2020، عبَّ
بشــأن التطورات الرئيســية واالتجاهات االقتصادية 
التــي تشــكل جداول األعمــال العالمية واإلقليمية 

والصناعيــة مــع قــادة القطاعين العام والخاص، 
وذلــك خالل مشــاركته فــي حلقة النقاش حول 

"نماذج جديدة لألعمال الشــاملة". كما شــارك في 
اســتضافة حــدث بعنوان "أصحــاب المصلحة من 

أجل عالم متماســك ومســتدام: دور العطاء في 
االقتصادات الناشــئة" مع البروفيســور ســتيفن توبي، 
ط بدر الضوء على  نائــب رئيــس جامعــة كامبريدج. ســلَّ
دور العطــاء فــي إضفــاء تأثيــر اجتماعي إيجابي وقابل 

للتطوير ومســتدام، والمســاهمة في أهداف التنمية 
المســتدامة. كما شــدد على الحاجة إلى تطبيق 

البحــوث القائمــة علــى األدلة لتحســين تأثير العطاء.

أبــرز معالــم الحوكمــة المحققة منذ إطالق 
برنامج الشــركات المتناهيــة الصغر والصغيرة 

والمتوسطة 

 450+
مشارًكا 

 14
فعالية 

 36
متحدًثا رفيع المســتوى 

 13
شــريًكا متعاوًنا 

 16
مقطع فيديو 

 22
مجموعــة أدوات ونمــاذج وأدلة مصورة 

تعمل شركة الهالل للمشاريع من َكَثب مع فريق 
مبادرة بيرل وتقدم الدعم ألداء مهامهم، وفي 

الوقت نفسه تعمل بجد مع األعضاء اآلخرين من خالل 
مجلس تكامل المؤسسة لتوفير اإلشراف والتوجيه.

الحوكمة المؤسسية للشركات المتناهية الصغر 
والصغيرة والمتوسطة:

دخلت شركة الهالل للمشاريع في شراكة مع مبادرة 
بيرل إلطالق برنامج الحوكمة المؤسسية في 

الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في 
عام 2017 لتعزيز قدرة هذه الشركات على الصمود 

في منطقة الخليج من خالل تطبيق ممارسات 
الحوكمة الرشيدة. قام البرنامج منذ إطالقه ببناء 
شبكة تضم الشركات المتناهية الصغر والصغيرة 

والمتوسطة، والشركات المبتدئة، والجهات الفاعلة 
في ريادة األعمال والتي تمثل حجر الزاوية القتصاد 

المنطقة.

التنــوع فــي قيادة األعمال

الحوكمــة في المشــروعات المتناهية 
الصغر والصغيرة والمتوســطة

الحوكمــة في الشــركات العائلية

د األعمال تعهُّ

35
فعالية إســتراتيجية 

 5
منشورات 

870
شــخًصا مشــارًكا من بينهم 

389 طالًبا 

مبادرة بيرل
شــركة الهالل للمشــاريع هي الشــريك المؤسس 
والقائــد لمبــادرة بيــرل، وهي مؤسســة غير ربحية 

تــم تأسيســها بالتعــاون مــع مكتب األمم المتحدة 
للشــراكات فــي عــام 2010 لتعزيــز معايير الحوكمة 

المؤسســية القوية والممارســات التجارية األخالقية 
فــي جميــع أنحــاء منطقة الخليــج. تعمل مبادرة بيرل 

مــع الشــركات من جميــع األحجام، ومع الجامعات 
والطــالب. احتفلــت مبــادرة بيرل عام 2020 بعيدها 

العاشر.

البرامــج الرئيســية لمبادرة بيرل وإنجازات 2019

 آراء أصحــاب المصلحــة في برنامج 
الحوكمة المؤسســية 

"يــا لــه مــن موضوع مهــم يفتقده الكثيرون؛ إذ 
تتعلــق الحوكمــة المؤسســية بكيفيــة بناء ثقافة 
الشــركة، وكيف لهذه الشــركة أن تقدم نفســها 

علــى الصعيديــن الداخلــي والخارجي مًعا".

"لهذا البرنامج إفادة بالغة بالنســبة للشــركات 
المتناهيــة الصغــر والصغيرة والمتوســطة أمثالنا؛ 

فبمرور الوقت ننســى ماهية الحوكمة المؤسســية 
ونؤجــل تطبيقهــا، فضــاًل عن أنــه من األمور البالغة 

األهمية للشــركات الناشــئة االهتمام بالحوكمة 
المؤسســية والتحســن في تطبيقها وهي في 

طريقهــا لتحقيق النمو".

"أرى أن ]ورشــة عمل الحوكمة[ ســتعينني على 
القيام بأدوار حوكمة، وستســاعدني في اســتيعاب 

كيفيــة التعامــل مــع النقــاط الثمانية األكثر ضعًفا".

"أعتزم تغيير سياســاتي". 

التنــوع فــي قيادة األعمال والشــركات العائلية: 
أطلقــت مبــادرة بيــرل مشــروًعا بحثًيا جديًدا ضمن 

برامــج التنــوع فــي قيادة األعمال والشــركات العائلية. 
يركــز برنامــج التنــوع في قيادة األعمــال على طبيعة 

ومــدى خبــرة المــرأة ضمن الكوادر البشــرية الخليجية، 
وذلــك بالتعــاون مع مؤسســة نمــاء لالرتقاء بالمرأة. 

عرضــت مبــادرة بيــرل نتائجها الرئيســية في قمة 
التمكيــن االقتصــادي للمــرأة لعــام 2019. فضاًل عن 
ذلك، يبحث برنامج الشــركات العائلية في مســتقبل 

الشــركات العائليــة فــي منطقة الخليج.

لقد دعمت شــركة الهالل للمشــاريع برنامج التنوع 
فــي قيــادة األعمــال من خالل المســاهمة في اجتماع 
ألصحــاب المصلحــة ُعقــد في يونيو 2019 واســتطلع 

آراء القيــادات النســائية مــن مختلف القطاعات 
االقتصادية. كما وزعت شــركة الهالل للمشــاريع 
اســتبياًنا تــم إعــداده لبرنامــج التنوع بهدف قياس 

طبيعــة ومــدى خبــرة المرأة فــي االقتصاد اإلقليمي.

تعهــد قطــاع األعمال: واصــل برنامج تعهد قطاع 
األعمــال -منــذ نشــأته عام -2016 الحصول على 

التــزام كبــار قــادة األعمال فــي الخليج باتباع مبادئ 
الممارســات األخالقية والمســؤولة بالحوكمة 

المؤسســية. كانت شــركة الهالل للمشــاريع أحد 
الموقعيــن علــى تعهــد قطــاع األعمال الذي أطلقته 

مبــادرة بيــرل منــذ نشــأتها. واعتباًرا من نهاية عام 
2019 وصــل عــدد الموقعيــن على تعهد قطاع 

ع. أشــرك التعهد  األعمــال إلــى مــا يزيد على 200 موقِّ
أكثــر مــن 242 طالًبــا من خالل 13 محاضرة إســتراتيجية 

جعلتهــم يتواصلــون مــع قادة األعمال من خالل 
المناقشــات بشــأن األعمال األخالقية والمســتدامة. 

الحوكمــة فــي قطاع العطاء االجتماعي: أسســت 
مبــادرة بيــرل برنامــج الحوكمــة في قطاع العطاء 

االجتماعي عام 2017 بالشــراكة مع مؤسســة بيل 
وميلينــدا غيتــس ومؤسســة الملك خالد، ويعزز 

البرنامج معايير الحوكمة الُمحّســنة وتحســين األثر 
فــي بيئــة العطــاء لمنطقــة الخليــج من خالل البحث عن 

أفضل الممارســات والترويج لها.

انصــبَّ تركيــز المرحلــة األولى مــن البرنامج على جمع 
البيانــات عــن الحالــة الحاليــة للحوكمة في قطاع 

العطــاء االجتماعــي، وقــد تم نشــر نتائجها في تقرير 
قيــادة الفكــر بعنــوان "حالــة الحوكمة في قطاع 

العطــاء االجتماعــي". وجاءت المرحلــة الثانية لتركز 
علــى الدعــوة لتطبيق أفضل الممارســات على 

الشــفافية، وإعــداد التقاريــر، وتقييم األثر. لدعم 
هذه المرحلة عقدت شــركة الهالل للمشــاريع 

جلســة بعنوان تقديم برامج االســتثمار االجتماعي 
المدفوعــة بالتأثيــر فــي منتدى االســتثمار االجتماعي 

لمؤسســة اإلمارات في أبوظبي. ســلطت الجلســة 
الضــوء علــى المجاالت الرئيســية التــي يتعين على 

الشــركات تحســينها من أجل تحســين تأثير برامج 
االســتثمار االجتماعي.

وفي سبيل المساعدة في تقديم الحلول المتكاملة 
للشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة 

من حيث تلبية احتياجات الحوكمة المؤسسية الخاصة 
بها، كما طورت مبادرة بيرل أيًضا سلسلة من أدوات 

الحوكمة المؤسسية ومنصة إلكترونية مخصصة 
للشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة 

التي تعرضها في فعالياتها اإلستراتيجية.
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منطقة الشرق 
األوسط وشمال 

أفريقيا

587

أفريقيا

53

أمريكا الشــمالية

77
آسيا

1,900

أوروبا

39

رعاية مواردنا البشرية

توفر شــركة الهالل للمشــاريع بيئة عمل تشــاركية لقوتها العاملة المتنوعة، وترعى 
ثقافــة إيجابيــة تدعــم جميــع الموظفيــن بغــض النظر عــن الخلفية، أو العرق، أو الجنس، أو 
ــن مســاهمات الجميــع؛ إذ نعي أن الموظفين الذين لديهم شــعور  ر وُتثمِّ الديــن، حيــث ُتقــدِّ
باالنتمــاء يمنحــون عملهــم قيمــة هائلــة؛ ولهذا الســبب فإننا نجتمع بانتظــام مع موظفينا 

مــن خــالل اجتماعــات فرديــة، وورش عمــل، واجتماعات كبرى، واجتماعات ســنوية لفهم 
وجهــات نظرهــم ودمجهــم بشــكل أكبر فــي ثقافة عملنا. كما تتطــرق مبادرات التعلم 

والتطويــر لدينــا إلى أهميــة وقيمة التنوع واالندماج".
ديميتريس تســوروبليس - مدير الموارد البشــرية شــركة الهالل للمشــاريع

تتمثــل األصــول األكثر قيمة ألي مؤسســة في 
موظفيهــا؛ ولهــذا يتحتــم على كل شــركة أن تعمل 

علــى جــذب أفضــل المواهــب ودمجهم بها والحفاظ 
علــى اســتمرار عملهــم بهــا لتحتفظ بمزيتها التنافســية؛ 

ممــا يــؤدي فــي النهاية إلى نجاح الشــركة. ندرك أن 
تعزيز ثقافة الشــركات التي تشــجع الموظفين على 

إحــراز التفــوق فــي العمــل وتحقيق أهدافهم في 
التنميــة الذاتيــة أمــر بالغ األهميــة لتحقيق أهداف 

المؤسسة.

ولذلــك نعمــل على تحديث سياســات الموارد 
البشــرية لدينــا باســتمرار لتزويــد الموظفين ببيئة 

عمــل مواتيــة، حيــث نقر بجهودهــم ونكافئهم عليها، 
وبذلــك ندعــم أهداف التنمية المســتدامة التالية:

تعزيز التنوع واإلشــراك بين كوادرنا 
البشرية

يمثل التنوع واإلشــراك عوامل تمكين رئيســية للنمو، 
حيــت ُيثــري المــزج بيــن الخلفيات واآلراء والمواهب 
نها من  المتنوعــة النظــاَم البيئــي للمؤسســة وُيَمكِّ

تحقيــق النجــاح، وكذلــك يرتبط التنوع واإلشــراك أيًضا 
بالوصــول إلــى عائــدات ماليــة أعلى؛ مما يعزز من 

يهمــا فــي حالة العمل.  تبنِّ

تعــي شــركة الهالل للمشــاريع القيمــة الكبيرة للتنوع 
وتســعى جاهدة لتوفير مكان عمل عادل وشــامل 

لجميــع موظفيهــا، فضــاًل عــن تقديرنا لدور الكوادر 
البشــرية المتنوعــة بوصفهــا الُمحفز نحــو تحقيق المزيد 

من االبتكار وتحســين األداء.

لهذا تضم الكوادر البشــرية المتنوعة بشــركتنا 
مجموعــة كبيــرة مــن الجنســيات والخلفيات الثقافية 
فنــا فــي عام 2019 نحو 2661  والخبــرات، وقــد وظَّ

موظًفا من 29 جنســية بما في ذلك تعيينات شــركاتنا 
التابعــة. نحــن نــرى أننا مــن أصحاب األعمال الذين 

يؤمنــون بمبــدأ تكافــؤ الفــرص، ونعتقد أن الجدارة 
والقيمــة همــا العامــالن األساســيان لترقية الموظفين 

وتحقيق نمو مؤسســي.

تحث سياســة الشــركة الموظفين على اإلبالغ عن أي 
ســلوك تمييــزي دون خــوف مــن رد الفعل أو االنتقام، 

وجدير بالذكر أن شــركة الهالل للمشــاريع لم تســجل 
أي حــادث تمييــز فــي مــكان عملها في عام 2019.

تتكــون الكــوادر البشــرية لدينــا دوًما من مجموعة 
متنوعــة مــن المواهــب من العديد من الجنســيات، في 

حيــن يســاهم الموظفون المحليــون الذين نوظفهم 
فــي مختلــف أنحــاء الدول التي نباشــر فيهــا عملياتنا 

فــي الجهــود الوطنيــة لتطوير المواهب. بلغت نســبة 
الكــوادر البشــرية لدينــا من المواطنيــن المحليين ٪23 

مقارنة بنســبة ٪17 في العام الســابق.

الكوادر البشــرية العاملة في الهالل للمشــاريع لعام 2019

 2,661
إجمالي القوة 

العاملــة، 16٪ منها 
أقــل من 30 عاًما

عــدد الموظفين من 
حيث الجنسية

كما ترســخ شــركة الهالل أيًضا في سياســاتها 
وممارســاتها المتعلقة بالموارد البشــرية التنوع 

مــن حيــث أعمــار الموظفيــن؛ إذ يضمن قبول جميع 
الفئــات العمريــة ضمــن الكوادر البشــرية لدينا إتاحَة 

وجهــات نظــر وخبرات ومعلومــات مختلفة؛ مما 
يــؤدي إلــى قاعدة معرفية أوســع وتبادل األفكار 

األكثــر ابتــكاًرا. وتوافًقــا مع التزامنــا ببناء فرق عمل 
متنوعة ومتماســكة نســعى جاهدين للحفاظ على 

قيمــة الكــوادر البشــرية المتنوعــة من حيث العمر 
واالستفادة منها.

الموظفــون وفًقــا للفئة العمرية

أقــل من 30 عاًما
30- 50 عاًمــا

أكبــر من 50 عاًما

٪19٪18

٪63

29
جنسية 

 286+
عمليــة توظيف جديدة

أمريــكا الجنوبية

5
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تدعــم بيئــة العمل بشــركتنا تحقيــق التقدم المهني 
للمــرأة علــى جميــع المســتويات المهنية، حيث تعهدت 

شــركة الهالل للمشــاريع بمناصرة المســاواة بين 
الجنســين فــي مختلــف أعمالهــا بصفتها دولة موقعة 
علــى مبــادئ األمــم المتحــدة لتمكين المرأة، وتعمل 

علــى تنفيــذ مبــادئ تمكيــن المرأة الســبعة. يضم نهجنا 
لتحقيق المســاواة بين الجنســين في مراكز العمل 
ثالثة جوانب رئيســية هي: إســتراتيجيات التوظيف 

لجــذب المواهــب النســائية، والتدريب وبناء القدرات، 
والفوائــد والمكافآت.

تعزز سياســة التوظيف لدينا التنوع بين الجنســين 
فــي قوائــم الوظائف المختصــرة والمقابالت التي 

ُتجــرى للمناصــب الجديــدة. وقــد أدى ذلك إلى زيادة 
هامشــية في النســبة المئوية لتوظيف اإلناث من 
٪12 فــي 2018 إلــى ٪14 فــي 2019 فــي الكوادر 

البشــرية لدينا على مســتوى العالم، إضافًة إلى 
قيامنــا بتوجيــه وتدريــب موظفاتنــا من خالل التدريب 

المنتظــم وبرامــج بنــاء القــدرات، بحيث نوفر فرص 
تدريب متســاوية للنســاء والرجال على حد ســواء.

مــن بيــن التدابيــر التي نطبقها "سياســة األم والعافية" 
ال في الرجوع مرة  لدعــم األمهــات الجــدد بشــكل فعَّ
أخــرى إلــى العمــل بعد الوضع. وقد اســتفادت جميع 

موظفاتنــا المؤهــالت مــن هذه السياســة في عام 
2019 وُعــدن إلــى العمــل بعد ذلك. تــم تقدير الجهود 
التــي نبذلهــا فــي هــذا الصدد من جانب مؤسســة نماء 
لالرتقــاء بالمــرأة وهيئــة األمم المتحــدة للمرأة لقيادة 

التغييــر في السياســة لدعــم تمكين المرأة.

ُترجمت إنجازاتنا في تحقيق المســاواة بين الجنســين 
إلــى مســتوى أكبــر من تمثيــل المرأة في المناصب 

القياديــة العليــا واإلدارة الوســطى ضمن الكوادر 
البشــرية العالميــة لدينــا فــي عــام 2019، غير أننا ندرك 

الحاجــة إلــى تحقيــق توازن أقوى بين الجنســين بين 
الكوادر البشــرية لدينا.

النســبة المئوية لمشــاركة اإلناث في الكوادر 
البشــرية العالمية بشركتنا

اإلدارة العليا
اإلدارة الوسطى

طاقم العمل

2019٪7

٪2٪4٪4

٪11٪4

2018

2017٪4٪2

إســتراتيجية الموظفين 
تســعى شــركة الهالل للمشــاريع إلى اســتقطاب أبرز 

المواهــب وتطويرهــا واالحتفــاظ بهــا، وذلك بما يتفق 
مــع ثقافــة األداء العالــي والنزاهــة لدينا، وتدعمنا 
في ذلك الســعي إســتراتيجيتنا القوية للتوظيف، 

حيــث يقــوم فريــق توظيف المواهــب بعمل تقييمات 
شــاملة لقياس خبرة وقدرات المرشــحين المحتملين 

إلى جانب ســماتهم الســلوكية. إضافًة إلى ذلك، 
يتضمــن تعريــف الموظفيــن الجدد إجراء تأهيل شــامل 

ــف واالندماج في الشــركة دون  يدعــم الموظــف للتكيُّ
عناء.

فضاًل عن ذلك، تشــجع الهالل للمشــاريع الحوار 
المفتوح والتواصل بشــفافية على جميع مســتويات 

المؤسســة، ويتيــح لنــا هذا النهــج فهم احتياجات 
الموظفيــن وتوقعاتهــم بصــورة أعمق، والتأكد من 

اســتمرارهم في العمل.

التعلم والتطوير
تلعــب فــرص التعلــم والتطوير دوًرا رئيســًيا في 

االحتفــاظ بالموظفيــن؛ إذ تســاعد الدورات التدريبية 
الدوريــة الموظفيــن في اكتســاب المعارف والمهارات 

الجديــدة إضافــًة إلــى تعزيز ما ســبق تعلمه. تلتزم 
شــركة الهالل للمشــاريع برفع مســتويات الكفاءة 

لموظفيهــا، ويوفــر إطــار عمل فــرص التعلم والتطوير 
المنظــم لدينــا ثــروة من فرص التعلم المنســقة 

للموظفيــن؛ ممــا يســاهم في نموهم على 
المســتويين الشــخصي والمهني.

يشــتمل إطار عمل فرص التعلم والتطوير لدى شــركة 
الهــالل للمشــاريع علــى ٪70 مــن التدريب الوظيفي، 
و٪20 دراســة ذاتية، و٪10 فرص التعلم الرســمية. 

ــُم االحتياجــات التدريبيــة لموظفينــا مع بداية دورة  ُنَقيِّ
ن الشــركة من إعداد  إدارة األداء الســنوية؛ مما ُيَمكِّ

برامــج تعلــم وتطويــر مناســبة تحديًدا لهذا العام.

شــهر الهالل للتعلم 

 13
دورة تدريبية وورشــة عمل

 137
ساعة تدريبية 

 ٪64
مشاركة للمرأة 

 ٪83
إجمالــي معدل الرضا

 ٪70
تدريب وظيفي، و٪20 دراســة ذاتية، 

و٪10 فرص تعلم رســمية 

 15,000+
ســاعة تدريبية مقدمة لكوادرنا البشــرية 

حــول العالــم في عام 2019

أظهر موظفو شــركة الهالل للمشــاريع الذين خضعوا 
لتدريــب معنــا فــي عام 2019 مســتًوى عالًيا من 

المشــاركة والتفانــي. وبصفتنا مــزوًدا لخدمات التعلم 
ع  وتعليــم إدارة األعمــال فقد أســعدنا وجود تجمُّ

للمواهــب التــي لديهــا اهتمام حقيقــي بالتطوير المهني 
ورغبــة فــي تحديث قاعــدة معارفهم ومهاراتهم، 

حيث كان مســتوى مشــاركة الموظفين وتفاعلهم 
فــي دوراتنــا التدريبيــة رائًعا. نحــن نتطلع إلى العمل مع 

الكوادر البشــرية المتنوعة في شــركة الهالل للمشــاريع، 
وتقديــم مزيــد من الدورات التدريبية في المســتقبل، 
ومســاعدتهم فــي تلبية الطلبــات الفورية لوظائفهم 

الحاليــة، وتعزيــز آفاقهــم المهنية علــى المدى البعيد".
مــاري بوروميــو، مديــرة أولــى - العمليات اإلقليمية وإدارة المشــاريع، أكاديمية 

برايــس ووترهاوس كوبرز

دعــم صحة الموظفيــن وتحقيق رفاهيتهم 
نعتقــد أن رفاهيــة موظفينــا تؤثــر على األداء العام 
ألعمالنــا؛ لــذا فإننا نســعى جاهدين إلــى توفير بيئة 
عمــل آمنــة وصحيــة لجميــع الموظفين، وقد قمنا 

بزيادة امتثال الموظفين لسياســات الصحة والســالمة 
المتبعة بشــركتنا عن طريق التواصل الدوري بشــأن 

سياســاتنا وتقديــم التدريب ذي الصلة. 

مــن المزايــا التــي يحصل عليهــا موظفونا جميًعا 
التأميــن الطبــي، والتأميــن علــى الحياة وضد الحوادث، 

فضــاًل عــن قيامنــا بتعزيز صحــة موظفينا عن طريق 
مجموعــة مــن البرامج التدريبية وجلســات التوعية. 

كما نظمنا في عام 2019 سلســلة من المناقشــات 
لزيــادة الوعــي حــول الوقاية من الســرطان بين الرجال 
والنســاء. يخضع مخطط المزايا التي تقدمها شــركتنا 

إلــى الموظفيــن لمراجعــات دورية، حيث تقوم إدارة 
المــوارد البشــرية بإجــراء التحديثــات الالزمة بما يواكب 

الظروف المســتجدة في ســوق العمل واحتياجات 
موظفينا. 

إدارة األداء 
نحــرص علــى تعزيــز مشــاركة الموظفين والتزامهم من 

خالل عملية إدارة األداء التي تنشــر آليات راســخة 
لتقييــم وإدارة األهــداف الســنوية والتطوير المهني، 
ونتعــاون مــع المديريــن التنفيذيين لتحديد األهداف 

المطلوبــة مــن كل موظــف فــي بداية العام، ومراقبة 
التقــدم بشــكل دوري مــع تقديم مالحظات بصورة 

مستمرة.

نحــن نــدرك قيمــة الموظفيــن الذين يخدمون طوياًل 
ونســعى إلــى مكافــأة والئهــم أثناء عملية إدارة األداء 

الســنوية. نحــن نكافــئ الموظفيــن عن كل خمس 
ســنوات من الخدمة وحتى 30 ســنة بمزايا تتناســب 

مــع مــدة الخدمة؛ تقديًرا الســتمرار والئهم.

أقل من 10 ســنوات

10 – 20 ســنة
أكثر من 20 ســنة
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مــدة عمل الموظفين

٪71
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٪20

2018

يتفــاوت التدريــب الداخلــي والخارجي الُمقدم من 
قســم التدريب بالتنســيق مع رؤســاء األقسام 

والموظفيــن بيــن الكفــاءات التقنية التــي يتطلبها 
كل منصــب مــن مناصبهم، والمهارات الشــخصية، 

والكتابــة والتواصــل فــي مجال األعمال، ودروس اللغة 
العربيــة، وفــرص التعلــم اإللكتروني، والعديد من 

البرامــج المهنيــة األخــرى. يتم توفيــر التدريب الداخلي 
لجميــع الموظفيــن بوصفــه جزًءا من جلســات تهيئة 

الموظفيــن الجــدد علــى العمــل، ويغطي هذا التدريب 
القيم األساســية للشــركة، والسياســات والعمليات 

الداخليــة، ومعايير الصحة والســالمة.

يعــزز أيًضــا منهجنــا المتبــع في فــرص التعلم والتطوير 
روَح المبــادرة التــي تنطــوي على خوض المخاطرة، 
وتســهيل العمــل الجماعــي، واالحتفاء باإلنجازات، 

ودعــم اإلبــداع، وتشــجيع طرح األفكار الجديدة. 
إضافــًة إلــى ذلك فإننا نســعى إلــى تحفيز موظفينا 

باســتمرار القتراح وتنفيذ مشــاريع جديدة حتى وإن 
انطــوت علــى مخاطر عدم النجاح.

فــي عــام 2019 أطلقنــا مبــادرة تدريبية جديدة في 
مقرنــا بعنــوان شــهر الهــالل للتعلــم لتعزيز روح التعلم 

فــي جميــع أنحــاء الشــركة، حيث نظمنا 13 دورة 
تدريبية وورشــة عمل تركز على القيم األساســية 

للشــركة واكتســاب المعرفة والكفاءات المعتمدة 
علــى المهــارات علــى مدى شــهر. حضر الموظفون 

على مدار يومين جلســتين اســتمرت كل جلســة منهما 
يوًمــا كامــاًل، وتناولت الجلســتان موضوعات مثل 

التمويــل للموظفيــن غيــر المالييــن، والكتابة وإعداد 
التقاريــر فــي مجال األعمــال، والذكاء العاطفي. 

ــن شــهر التعلــم أيًضا تدريــب الموظفين على  تضمَّ
البنيــة التحتيــة التكنولوجيــة وحلــول البرمجيات مثل 

ت هذه الدورات  مايكروســوفت تيمــز، كمــا أمدَّ
التدريبيــة موظفينــا بالمعرفــة التقنية واألدوات 

ــَر لهم  واالســتعداد الالزم في وقت مبكر؛ مما َيسَّ
التكيــف مــع سياســة العمــل الحالي من المنزل.
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فــي عــام 2019، وصلــت مبادرات المواطنة 
المؤسســية لدى الهالل للمشــاريع إلى قرابة 

60,000 مــن أفــراد المجتمــع، مــا يزيد على العام 
الماضي بنســبة %72.

تعــي شــركة الهــالل للمشــاريع الــدوَر الذي يلعبه المجتمــع العالمي المزدهر في 
بناء بيئة عمل مواتية ومســتدامة واقتصاد شــامل. وبوصفها مؤسســة مســؤولة 

فهــي تلتــزم بالمســاهمة فــي المجتمعــات التــي تعمل فيها وخلــق تأثير إيجابي على 
المجتمع عموًما. تســتثمر الشــركة في المشــاريع التي تتفق مع إســتراتيجية أعمالها 

واحتياجات المجتمعات المحلية وأهداف التنمية المســتدامة. تســتفيد شــركة الهالل 
للمشــاريع أيًضا من خبرتها للمســاعدة في تشــكيل برامج شــركائها".

عال الحاج حســين، مديرة – المواطنة المؤسســية

"نحن في الجامعة األمريكية بالشــارقة َنُعدُّ شــركة الهالل للمشــاريع واحدًة من أبرز 
الداعمين الرئيســيين على مدى األعوام؛ فلســنوات طويلة قامت بدور رئيســي في رعاية 

ودعــم العديــد مــن مبادراتنــا مثــل مبادرة الشــباب المبتكر، ومنتدى الوظائــف التابع للجامعة 
األمريكية؛ وهو ما ســاعد في بناء مهارات شــبابنا وقدراتهم، وعالوة على ذلك فلقد ســاعد 
التوجه التعاوني والمشــاركة المســتمرة التي تطبقها الهالل للمشــاريع في تحســين برامجنا 

ومنهجيــة التقديــم؛ مما أثمــر عن نتائج أفضل".
تشــارلز أ. ديــاب، المديــر التنفيــذي – مكتــب التطويــر وشــؤون الخريجين بالجامعة األمريكية في الشــارقة.

تفاصيــل اإلنفــاق على مبادرات المواطنة 
المؤسسية

المواطنة المؤسسية

اًل جوهرًيــا فــي رؤيــة أصحــاب المصلحــة فيمــا يتعلق بأداء الشــركة؛ فباإلضافة إلــى المقاييس المعتادة مثــل األداء المالي والعائد  شــهدت اآلونــة األخيــرة تحــوُّ
النقــدي للمســاهمين انصــبَّ التركيــز بشــكل كبيــر علــى القيمــة المضافــة لجميــع أصحــاب المصلحة، بما في ذلك الموظفون، والعمالء، وشــركاء سلســلة التوريد، 

واالتجــاه للتعامــل مــع التحديــات االجتماعيــة والبيئيــة. إدراًكا لهــذا النقلــة النوعيــة طورت شــركة الهالل للمشــاريع برامج المواطنة المؤسســية التي تســتهدف 
أربعــة مجــاالت تركيــز وهــي: ريــادة األعمــال والتوظيف، والفنون والثقافــة، والبيئة، والحوكمة.

مجــاالت تركيز مبادرات المواطنة المؤسســية 

تمكين الشــباب ورواد األعمال 
مــن النمــو واالزدهار من خالل 
تطوير مهاراتهم الشــخصية 

وصقــل المواهب في 
المؤسســات التعليمية. 

دعــم اإلبداع واالبتكار عن 
طريــق تعزيــز التفاهم الثقافي 
عبــر الفــن وصناعة جيل جديد 

مــن ُصناع األفالم.

التصــدي لقضيــة تغير المناخ 
وتقليــل البصمــة البيئيــة مع صون 

الموائــل البحرية والبرية.

تشــجيع ممارسات الحوكمة 
الرشــيدة في الشركات.

الحوكمة البيئة الفنون والثقافة ريــادة األعمال والتوظيف

ريــادة األعمال والتوظيف
الفنــون والثقافة

البيئة
الحوكمة

 58,846
فــرًدا تــم الوصول إليهم من 

أفراد المجتمع

 22,096
منهــم من اإلناث

 1,246
منهــم مــن الطالب ورواد األعمال 

٪60
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شــراكات المواطنة المؤسســية العالمية
تتعاون شــركة الهالل للمشــاريع مع المؤسســات 

األكاديميــة والدوليــة وغيرها من المؤسســات 
غيــر الربحيــة مــن أجل تيســير تنفيــذ برامج المواطنة 

المؤسسية.

تتضمــن المعاييــر الرئيســية التي يتم على أساســها 
اختيار هذه المؤسســات خبرتها الســابقة، وســجلها، 
والمصداقيــة، وقــدرات تقييــم النتائج، وكذلك فإننا 
نتعاون مع شــركائنا من خالل المشــاركة في وضع 

أهــداف ســنوية طموحة وقابلــة للقياس لبرامجنا.

مــن خــالل مجموعــة األنشــطة المنفذة ضمن مجاالت 
التركيز األربعة تســاهم شــركة الهالل للمشــاريع في 

أهــداف التنمية المســتدامة التالية:

وتقديــرًا لجهودنــا، قامــت الجامعة األمريكية في 
الشــارقة بمنحنا جائزة "الداعم االســتثنائي" لمســاهمتنا 
في إعادة تشــكيل برامجها للشــراكة، بما يســمح بتطوير 

مهارات وإمكانيات الشــباب. 
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تنميــة ريادة األعمــال في المنطقة 
تلعــب مســاعي ريــادة األعمال دوًرا محورًيا في 

النمــو االقتصــادي، وخلق فرص العمل، وتحســن 
الثــروة والدخــل القومــي، وتحســين نوعية الحياة. تركز 

األجنــدة الوطنيــة لدولة اإلمــارات العربية المتحدة 
علــى غــرس ثقافة ريادة األعمال بين الشــباب 

لتنشــئة جيــل جديــد ثري بالقــدرات القيادية، واالبتكار، 
واإلبداع، والمســؤولية، والطموح. 

تمكيــن ريــادة األعمال االجتماعية
الشــريك: مركز الشــارقة لريادة األعمال )شــراع( 

هدف البرنامج: ُأطلق مركز "شــراع" عام 2016 
بهــدف تطويــر نظــام بيئي نشــط لريادة األعمال 

يعزز من إنشــاء ونمو مشــروعات ناشــئة مبتكرة في 
الشــارقة، وهــو بذلك يدعــم رواد األعمال الطموحين 
عن طريق ربطهم بشــبكة من المســتثمرين والعمالء 

المحتمليــن مــع تقديــم التوجيه الالزم لهم لتســويق 
أفكارهــم، وجــذب االســتثمار، وتعزيز النمو. من 

مبادرات مركز "شــراع" الرئيســية برامج مختبر األفكار 
"أيديــا الب"، وجولــة التمويــل ما قبل التأسيســي، 

وجولــة التمويــل التأسيســي، وجولة التمويل األولى. 

تنظم شــراع أيًضا مهرجان الشــارقة لريادة األعمال، 
فتجمــع بذلــك لفيًفــا من رواد األعمــال في المنطقة 

للتواصــل والتعاون مًعا.

دور الهالل للمشــاريع: واصلت شــركة الهالل 
للمشــاريع شــراكتها اإلســتراتيجية مع مركز "شراع" 

لدعم المســتفيدين من مســار ريادة األعمال 
االجتماعيــة فــي المركــز من خالل مشــاركة خبراتها في 
مجــال ريــادة األعمــال في المنطقة مع الشــباب ورواد 

األعمال.

ــن مركز "شــراع" بفضــل الدعم المقدم من  األثــر: تمكَّ
شــركة الهالل للمشــاريع من االســتمرار في تنفيذ 
برامــج بنــاء المشــاريع: مختبــر األفكار "أيديا الب"، 

وجولــة التمويــل مــا قبل التأسيســي، وجولة التمويل 
التأسيســي، وجولــة التمويل األولــى، وتقديم التوجيه 
للشــركات الناشــئة حول موضوعات مثل إســتراتيجية 

األعمــال، وأبحاث الســوق، والتدريب بالعروض 
المخصصة للشــركات الناشــئة وتجربة العمالء، وما 

إلى ذلك. وبدعم من شــركة الهالل للمشــاريع قدم 
مركز "شــراع" منًحا إلى 12 شــركة ناشــئة لتســويق 

أفكارهــا والمشــاركة فــي الفعاليات العالمية 
الرئيســية. 

خالل العام المعني، أطلق مركز شــراع مســابقة "ابدأ 
فــي الشــارقة"؛ وهــي فعالية لمــدة يومين للطالب 
والخريجين الجدد، حيث يجري تشــجيع المشــاركين 

علــى تطويــر األفــكار في المحتوى الرقمي والنشــر، 
وقد فازت ثالث شــركات ناشــئة من بين 15 شــركة 

ناشــئة مشــاركة في عام 2019.

يوفــر مهرجــان الشــارقة لريادة األعمــال منصًة لتطوير 
عقليــة ريــادة األعمــال وإلهــام الجيل الصاعد من 
صانعــي التغييــر. شــهد المهرجــان الذي ُعقد عام 

2019 حضور أكثر من 4000 شــخص، وانضم له 100 
شــركة ناشــئة و100 متحدث محلي ودولي.

مســار الشــركات الناشئة في إطار 
الريادة االجتماعية 

إنجليز
القطــاع: التعليم

برنامــج اللغــة اإلنجليزيــة التدريجي والمنظم الذي 
يســتهدف بشــكل أساســي العمال المهنيين. 

مشروع مودة
القطــاع: التعليم

سلســلة من برامج المشــاركة المجتمعية لبناء 
المهارات لدى األطفال، التي ستســاعد في تنشــئتهم 

ليصبحوا قادة المســتقبل.

موجز
القطــاع: التعليم

منصــة عبــر اإلنترنت للطالب لمشــاركة المالحظات، 
وتعليــم بعضهــم بعًضــا، وتقديــم الدعم خارج نطاق 

الفصل الدراسي.

كويدز
القطــاع: التعليم الترفيهي

تطبيــق للهاتــف المتحــرك متكامل يعمــل على تمكين 
اآلباء من العثور على األنشــطة المناســبة لألطفال، 
والتخطيــط لهــا، وحجزهــا، وشــرائها في جميع أنحاء 

اإلمــارات العربية المتحدة.

فارمــا في جيت أكاديمي 
القطــاع: التعليــم والرعاية الصحية

أكاديميــة عبــر اإلنترنت مخصصــة لتدريب الصيادلة 
وزيــادة مهاراتهــم باســتخدام تقنيات األلعاب 

التحفيزية.

نوتريبوكس 
القطــاع: رعاية صحية

منصــة مخصصــة لحيــاة صحية تفاعلية وشــخصية 
تســاعد الشــعوب في العالم العربي على عيش حياة 

أكثر صحة.

ياالدوك

القطــاع: رعاية صحية
منصــة مخصصــة للمرضــى واألطباء تقدم دلياًل شــاماًل 

وموثوًقــا ألطباء األطفال.

ماماز بوكس
القطــاع: رعاية صحية

خدمة اشــتراك تقدم المنتجات شــهرًيا حســب مرحلة 
حمــل العميلــة أو مرحلــة نمو الطفل.

فليكسبيز
التوظيف القطاع: 

منصــة عــروض ترويجيــة وفعاليات تقدم وظائف 
بــدوام جزئــي عنــد الطلب، بحيــث توفق كل وظيفة 

مع المرشــحين المناسبين.

كونســلت آند كوتش فور كوز 
القطــاع: ريادة األعمال

تســاعد شــركة كونســلت آند كوتش فور كوز "ســي 3" 
رواد األعمال االجتماعيين في الشــرق األوســط على 

إطــالق إمكانياتهــم وتعظيــم تأثيرهم اإليجابي في 
المجتمع.

رايز
القطــاع: التكنولوجيــا المالية 

منصــة إلدارة الثــروات للمهاجرين إلدارة شــؤونهم 
الماليــة، وتعلــم مهارات جديدة، وبناء مســتقبل 

أفضل.

سمارت كراود
القطــاع: التكنولوجيــا المالية 

منصــة رقميــة لالســتثمار العقــاري تخفف من العوائق 
التــي تحــول دون دخــول األفــراد لبناء األصول المالية 

وتحقيق الدخل االســتثماري.

نتائج شــراع: 2019-2016

 104
شــركات ناشــئة متخرجة من شراع 

 ٪50
شــركات ناشــئة تقودها المرأة 

+50 مليــون دوالر
زيادة في االســتثمار

 ٪19
من إجمالي االســتثمار ناتج عن 
شــركات ناشــئة تقودها المرأة 

+35 مليــون دوالر
عائدات الشــركات الناشئة 

747,000 دوالر
منــح وجوائــز موزعة على 

الشــركات الناشئة 

600+
فرصــة عمل جديدة 

2,500+
ســاعة إشــرافية مقدمة لرواد 

األعمال والشــركات الناشئة 
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تعزيــز مهــارات وقدرات ريادة األعمال 

الشــريك: هارفارد بزنــس ريفيو العربية 

د هارفارد بزنــس ريفيو العربية  هــدف البرنامــج: تزوِّ
المهنييــن بالمعرفــة اإلدارية والرؤى من األوســاط 

األكاديميــة والممارســين الــرواد في جميع أنحاء 
العالــم مــن خالل رســالتها اإلخبارية والمحتوى 

الرقمي؛ لمســاعدتهم في قيادة شــركاتهم 
ومؤسســاتهم بشــكل أكثر فاعلية والمســاهمة في 

م بالمجتمع. إحراز تقــدُّ

دور الهالل للمشاريع: تساعد شركة الهالل للمشاريع 
في تمكين رواد األعمال المنتسبين إلى شركائها في 
المجتمع، بما في ذلك مؤسسة شراع ونماء لالرتقاء 

بالمرأة، وبرنامج المسؤولية االجتماعية لمجموعة 
األهلي، إضافًة إلى المجتمع العربي األكبر، وذلك من 
خالل شراكتها اإلستراتيجية مع برنامج شركاء النهضة 

التابع لهارفارد بزنس ريفيو العربية، حيث يتيح الدعُم 
لهارفارد بزنس ريفيو العربية تقديَم اشتراكات لرواد 

األعمال والمبتكرين.

النتيجة: أسفرت هذه الشراكة عن إجمالي 1,112 
اشتراًكا مجانًيا في هافارد بزنس ريفيو العربية، من 

بينهم 234 من اإلناث، وقد جرى تزويد هؤالء الرواد 
-وهم أساًسا من المملكة العربية السعودية ومصر- 

باالشتراكات المطبوعة والرقمية.

الشــريك: كليــة كولومبيــا لألعمــال 

هــدف البرنامج: ُييســر برنامــج الكلية "التفاعل 
العالمــي: النمــو االقتصــادي في اإلمارات العربية 

المتحدة" زيارات الطالب إلى الشــركات والمؤسســات 
الحكوميــة المنتشــرة فــي جميــع أنحاء اإلمارات العربية 

المتحــدة؛ األمــر الــذي ُيتيح لهم اكتســاب معرفة 
مباشــرة بممارســات األعمال المحلية واالقتصاد.

دور الهــالل للمشــاريع: لتطويــر مهارات الطالب 
ومشــاركة المعرفة والخبرة تعاونت شــركة الهالل 
للمشــاريع مــع كليــة كولومبيــا لألعمال على مدى 

الســنوات الخمسة الماضية.

النتيجة: اســتضافت الهالل للمشــاريع 30 طالَب 
ماجســتير في إدارة األعمال خالل عام 2019 في 
مكتبها الرئيســي في الشــارقة، حيث أبدى فريقنا 

آراؤه حــول عمليــات الشــركة والتزامها بأفضل 
الممارســات الدولية.

تعزيــز اإلدراك والوعــي بيــن الثقافات المختلفة
م الفنــون والتــراث الثقافي والتنوع واإلبداع  تقــدِّ

نموذًجــا رائًعــا لتعليــم ريادة األعمال؛ إذ يســهم التبادل 
الثقافــي فــي تمكيــن وتعزيز عملية إشــراك جميع 

األفــراد بغــض النظــر عــن العمر، أو الجنس، أو الِعرق، 
أو األصــل، أو الديــن، أو الوضــع االجتماعــي. كما تقر 
أهــداف التنمية المســتدامة بــدور الفنون والثقافة 

كعامــل تمكين للتنمية المســتدامة.

الشــريك: مهرجان الشــارقة الســينمائي الدولي 
لألطفال والشباب

هدف البرنامج: يرمي مهرجان الشــارقة الســينمائي 
الدولــي لألطفــال والشــباب إلــى تعزيز محو األمية 

اإلعالميــة لــدى األطفال والشــباب، إضافًة إلى تعزيز 
إبداعهــم واهتمامهــم بالفنــون مــن خالل عرض أفالم 

لألطفــال والشــباب، كمــا أنه يعــزز فهمهم للثقافة 
العالمية وقيم التســامح من خالل إشــراكهم في 

المناقشــات وورش العمل.

دور الهالل للمشــاريع: شــاركت شــركة الهالل 
للمشــاريع في المهرجان للســنة السادســة على 

التوالي، وشــجعت األطفال والشــباب على اكتشــاف 
مواهبهــم ومتابعــة اهتمامهــم بالفنــون والتعرف على 

الثقافــات العالمية.

النتيجة: كان شــعار مهرجان الشــارقة الســينمائي 
الدولي لألطفال والشــباب لعام 2019: "أفالم 

مســتوحاة من الكتب". تم تنســيق الموضوع مع 
إعــالن الشــارقة عاصمــًة للكتــاب العالمي لعام 2019 
من ِقبل اليونســكو. ُعرض بهذه النســخة 136 فيلًما 

مــن 86 دولــة فــي 13 مكاًنــا فــي المهرجان. كما تم 
تنظيــم ورش عمــل فنيــة مختلفــة ركزت على محو 

األمية اإلعالمية.

منــذ بدايــة المهرجــان في عام 2013 زادت مشــاركة 
األطفال والشــباب بصورة مســتمرة حتى بلغت 

إجمالًيــا تراكمًيــا قــدره 163000 هذا العام. يهدف 
المهرجــان أيًضــا إلــى الترويج لصانعي األفالم 

المحلييــن وتحفيزهــم علــى تطوير أفالم لألطفال 
والشــباب في اإلمارات العربية المتحدة. شــارك في 

المهرجــان الــذي ُعقــد عام 2019 نحو 27000 مشــارك 
منهــم 18900 مــن دولة اإلمــارات العربية المتحدة.

كما اســتضافت شــركة الهالل للمشــاريع ورشــة العمل 
الســنوية الثانية حول تقنيات إيقاف حركة الرســوم 
المتحركــة ألطفــال موظفيها، وكانت هذه الورشــة 

مــن ابتــكار مؤسســة الفن اإلعالمــي لألطفال وتنظيم 
مهرجان الشــارقة الســينمائي الدولي لألطفال 

والشــباب. تم تعليم األطفال التقنيات األساســية 
مثــل خلــق وهــم حركة األجســام من خالل التقاط إطار 

واحــد في كل مرة.

إن قــراءة مقــاالت هارفــارد بزنــس ريفيو العربية جزء أساســي من عاداتي 
اليوميــة، ولقــد ســاهمت األفــكار المحفزة للتفكيــر واألمثلة الواقعية 

المذكــورة فــي المقــاالت بشــكل كبير في تنميتي الشــخصية والمهنية، 
كمــا ســاعدني ذلــك فــي زيادة إنتاجيتي وكفاءتي وتحســين مهاراتي في 

إدارة الفريق".
عمر أ.، مســتفيد من برنامج شــركاء النهضة

147
فيلًمــا تم تصويره 

29,600
مشــارًكا في مهرجانات األفالم 

21,862
مشــاركة من اإلناث في 

مهرجانات األفالم 
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تمكيــن المجتمع اإلماراتي
يبــذل المجلــس الوطنــي االتحادي لدولة اإلمارات 

العربيــة المتحــدة مســاعيه لتعزيز ثقافــة التطوع لبناء 
مســتقبل أفضــل لألجيــال الصاعدة، وقد أطلقت 

شــركة الهالل للمشــاريع برنامج التطوع للموظفين 
فــي عــام 2018 مســتلهمة الفكــرة من هذه الحاجة 

ــة؛ فنحــن فــي الهالل للمشــاريع َنُعدُّ التطوع  الُمِلحَّ
نشــاًطا لبناء الشــخصية يتوافق مع نهجنا تجاه 

المواطنة المؤسســية، حيث يســمح البرنامج لكل 
موظــف يعمــل بــدوام كامل بتخصيص يومين ســنوًيا 
مــن أجــل القيام باألنشــطة التطوعيــة مع المنظمات 

غيــر الحكوميــة أو المنظمــات الدولية المعتمدة. 
لقــد قمنــا أيًضــا بدمج تطــوع الموظفين في عملية 

إدارة األداء الســنوية. في إطار هذا البرنامج اســتطاع 
موظفونــا دعــم أعمــال العديــد من المنظمات ذات 

المصداقيــة بمــا فــي ذلك جمعية اإلمــارات للطبيعة، 
ودبي العطاء، ومدينة الشــارقة للخدمات اإلنســانية.

119 ساعة 
شــارك خاللها الموظفون في األعمال 

التطوعية 

الشــريك: مهرجان "أربين ســايتس فيلم فاســتيفال"

هــدف البرنامــج: ُيعد مهرجان "أربين ســايتس" أحد 
المهرجانــات المميــزة التــي يجري تنظيمها ســنوًيا 

تحت مظلة مهرجان واشــنطن الســينمائي الدولي، 
حيــث ُيتيــح الفرصــة للجمهور في واشــنطن العاصمة 
لمشــاهدة الســينما العربية المعاصرة ذات الجودة 
والتــي تعكــس القضايــا واالهتمامات المعقدة في 

المنطقــة كمــا هــي في أعيــن صانعي األفالم العرب. 
يعــرض المهرجــان ســنوًيا مجموعــة متنوعة من المزايا 

الســردية، واألفــالم الوثائقية، واألفالم القصيرة.

دور الهالل للمشــاريع: تدعم الهالل للمشــاريع 
مهرجــان "أربيــن ســايتس" المنعقد في الواليات 

المتحدة للســنة الخامســة على التوالي، وذلك في 

إطــار جهودهــا لدعم اإلبداع واإلثــراء الثقافي عبر 
األعمال الفنية؛ إذ تقدر الهالل للمشــاريع رســالة 

المهرجــان المتمثلــة فــي تقديم نظــرة ثاقبة للتراث 
والتنــوع والثقافــة الغنيــة فــي العالم العربي من خالل 

تقديــم أفــالم مســلية ومثيرة للفكــر من المنطقة. 

النتيجــة: عــرض المهرجــان 11 فيلًمــا من 7 دول عربية 
)مصــر، والعــراق، ولبنان، والمغرب، وفلســطين، 

وتونس، واإلمارات( على أكثر من 2600 مشــاهد، 
ودار موضــوع هــذه األفــالم حول الصــراع بين الثقافات 

ودور المــرأة فــي العالــم العربــي اليوم. كما أتيح 
للجمهــور أيًضــا فرصــة تجربــة أفالم الواقع االفتراضي 

وذلــك في 2019.

في محاولة لرفع مســتوى المعيشــة لالجئي 
الروهينغا تعاونت شــركة الهالل للمشــاريع مع 

مؤسســة القلب الكبير لدعم مشــروع المياه 
والصــرف الصحــي والنظافــة الصحية في منطقة 

كوكــس بازار فــي جنوب بنغالديش.

اتخذت الشــراكة طابًعا رســمًيا بعد زيارة رئيســنا 
التنفيــذي -بــدر جعفر- إلــى بنغالديش، حيث 

شــاهد بنفســه الظروف المعيشــية الشاقة على 
أرض الواقع.

يشــمل المشــروع تركيب أو إصالح 114 بئر مياه، 
فــي ســبيل تزويد 28,000 الجــئ من الروهينغا 

بالميــاه النظيفــة وكذلــك المرافق الصحية 
ومرافق النظافة.

تدعم مؤسســة القلب الكبير -وهي مؤسســة 
معنية بالمســاعدات اإلنســانية العالمية، 

س جهودها  ويقــع مقرهــا في الشــارقة، وتكرِّ
لمســاعدة المحتاجيــن حــول العالم- تنفيذ 

المشــروع بالشــراكة مع منظمة بناء الموارد عبر 
المجتمعــات "بــراك" الكائنــة في بنغالديش.

المســاعدات اإلنســانية لالجئي الروهينغا

إن أزمــة الجئــي الروهينغــا هــي واحــدة من أكثر القضايا اإلنســانية إلحاًحا اليوم؛ لذا 
فهــي تتطلــب جهــوًدا متضافــرة من المجتمع الدولي: القطاع العام، والشــركات 

ن كرم  الخاصــة، والهيئــات التــي تقــدم تبرعــات، وغيرها. وفي هذا الصــدد، فإننا نَثمِّ
شــركة الهالل للمشــاريع في االســتجابة لدعوة مؤسســة القلب الكبير للعمل 

على تخفيف معاناة عدد كبير من الســكان الذين َيْحَيْوَن حياة بائســة. لم تســاهم 
المســاهمات من المؤسســات مثل شــركة الهالل للمشــاريع في توفير المســاعدة 

العاجلــة للعائــالت واألفــراد الذيــن طردوا من منازلهم فحســب، بل عززت أيًضا 
لنا اإلســتراتيجي لقيادة مشــروعات جديدة لها أثرها اإلنســاني الطويل األمد  تحوُّ

والمستدام".
مريــم الحمــادي، مديرة مؤسســة القلب الكبير
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اإلشراف البيئي

تتبنى شــركة الهالل للمشــاريع نهًجا متعدد 
التخصصــات لتعزيــز العمليــات المســتدامة بيئًيا. نؤكد 

علــى الحفــاظ على الموارد واإلدارة المســؤولة 
للنفايــات فــي عملنــا اليومي ورعاية اإلشــراف البيئي 

لموظفينــا مــن خالل النقاشــات التوعوية الدورية 
والرحــالت الميدانية.

يمثــل االمتثــال للمتطلبــات التنظيميــة الحد األدنى 
من االلتزام لدى شــركة الهالل للمشــاريع، فال نمتثل 

لجميــع األطــر التنظيميــة المعمــول بها في الدول 
التــي نجــري فيهــا عملياتنا فحســب، ولكننا ندعم 

أيًضــا الجهــود الوطنيــة الرائــدة المبذولة في مجال 
اســتدامة البيئة بالشــراكة مع المؤسســات ذات 

الصلة.

تســاهم شــركة الهالل للمشــاريع في أهداف التنمية 
المســتدامة التالية من خالل جهود اإلشــراف البيئي

مكان عمل خاٍل من البالســتيك
ُفــُه التلوث البالســتيكي من عواقب  نــدرك مــا ُيَخلِّ

ســلبية علــى البيئــة، ومــدى تأثيره علــى النظم البيئية 
وكذلــك دوره فــي تعريــض الحيــاة البرية للخطر، بل 
تهديــد صحــة اإلنســان، حيث ُيفضــي تراكم النفايات 

البالســتيكية فــي المحيطــات إلى تكبــد تكاليف بيئية 
وصحيــة واقتصاديــة باهظــة. وقد تعهدت اإلمارات 
العربيــة المتحــدة بتطوير نمــوذج لالقتصاد الدائري 
لمعالجــة التلــوث الناجــم عن نفايات البالســتيك من 
خــالل تعزيــز إعــادة تدوير نفايات البالســتيك ومواد 

التغليــف وذلــك فــي ضوء حجم أزمة البالســتيك التي 
نشهدها اليوم.

النتيجــة: فــي أعقــاب انضمام الهالل للمشــاريع إلى 
الحركــة العالميــة للتغلــب على التلوث البالســتيكي 

ص التــام من المنتجات  التزمــت الشــركة بالتخلُّ
البالســتيكية المســتعملة لمرة واحدة في مقرها 

ْعَنا االســتهالك  في الشــارقة. وخالل عام 2019 َتَتبَّ
اليومــي للزجاجــات البالســتيكية بهــدف إلغائها في 
نهايــة عــام 2020. فضــاًل عن ذلك، قللنا اســتخدام 

المنتجات البالســتيكية في االجتماعات والمناســبات 
عــن طريق اســتخدام أكــواب زجاجية وموزعات مياه، 

كما اســتبدلنا باألواني البالســتيكية المســتخدمة مرة 
ــوك،  واحــدة -بمــا في ذلك األطباق، والمالعق، والشُّ

والســكاكين، وأدوات التقليــب، واألكواب- بدائل 
قابلــة للتحلل.

وفــي ســبيل ســعينا لتحفيز موظفينــا على تقليل 
بصمتهــم البيئيــة واإلســهام في االقتصاد الدائري 

فــي كلٍّ مــن مــكان العمل والمنزل نظمت شــركة 
الهالل للمشــاريع مناقشــة االســتدامة السنوية 

م هذه  الرابعــة بعنــوان االقتصــاد الدائري 101، وقدَّ
المناقشــة إيلي رنتون، مدير المشــروع األول في 

مبــادرة إعــادة التفكيــر في البالســتيك التي أطلقتها 
جمعيــة اإلمــارات للطبيعــة - الصندوق العالمي 

ــز الحديــث في هذه المناقشــة على  للطبيعــة، وركَّ
الوضــع الحالــي إلعادة التدويــر في اإلمارات العربية 

المتحدة.

جهودنــا المبذولــة لتقليل النفايات 
تــزداد كميــة النفايــات التي ُتنتــج عالمًيا بقدر هائل، 

حيــث ُيلقــى الكثيــر منها فــي مدافن النفايات أو 
يجــد طريقــه إلى المســطحات المائية والمحيطات، 
وكان للتطور االقتصادي الســريع والنمو الســكاني 
أثــر واضــح علــى تخليف النفايــات، وهنا تصبح إعادة 

االســتخدام وإعادة التدوير هي الســبيل لتقليل 
النفايــات وبنــاء اقتصاد دائري. وبحســب رؤية اإلمارات 

لعــام 2021 تهــدف الحكومــة اإلماراتيــة إلى تغيير 
مســار ٪75 مــن النفايــات البلديــة بعيًدا عن مدافن 

النفايــات، وتدعــو القطــاع الخاص إلى إطالق مبادرات 
للحــد مــن النفايات وإعادة اســتخدامها وإعادة 

تدويرها.

النتيجة: في ســياق إعادة تدوير الورق، والبالســتيك، 
واأللومنيــوم، وغيــر ذلــك مــن النفايات غير الخطرة 
دخلت مجموعة الهالل للمشــاريع في شــراكة مع 

"بيئــة" الشــركة الرائــدة فــي مجال البيئة وإعادة 
التدويــر وإدارة النفايــات المتكاملــة في اإلمارات 

العربيــة المتحــدة، ودأبــت على الترويج المســتمر لثالثة 
ل االســتخدام، وأِعد االســتخدام،  مبادئ هي: قلِّ

وأعد التدوير بين كوادرها البشــرية. وفي ســياق هذه 
الجهــود ُأعيــد تدويــر 2661 رزمــة ورق في عام 2019؛ 

ممــا ينقــذ 187 شــجرة. غيــر أن النفايات اإللكترونية 
-التــي تشــمل المعــدات الكهربائية أو اإللكترونية 

المهملــة مثــل أجهــزة الكمبيوتــر، والهواتف المتحركة، 
وأجهزة الشــحن- ال تزال واحدة من أســرع مصادر 

النفايــات المتزايــدة فــي العالم؛ ولهــذا نقوم بانتظام 
بإعــادة تدويــر النفايــات اإللكترونية بالشــراكة مع مركز 

إنفيروســيرف إلعادة التدوير لتعزيز إعادة اســتخدام 
المــواد الثمينــة والخطــرة مــن المنتجات اإللكترونية 

مًعا.

391 كج 
مــن النفايــات غير الخطرة أعيد 
تدويرهــا فــي مجموعة الهالل 

1,075 كج
مــن النفايــات اإللكترونية أعيد 
تدويرهــا فــي مجموعة الهالل 

2,661
رزمــة من الــورق ُيعاد تدويرها من 

جانب الهالل للمشــاريع

187
شــجرة تــم الحفــاظ عليها نتيجة إعادة 

تدويــر الــورق من جانب الهالل للمشــاريع

لطالمــا كان الحفــاظ علــى البيئــة جــزًءا ال يتجزأ من أخالقيات شــركة الهالل للمشــاريع، 
وإدراًكا منــا للتأثيــر المحتمــل لعملياتنــا علــى البيئــة فإننــا لم نكتــِف باتخاذ إجراءات مهمة 

لحمايــة البيئــة، ولكــن قمنــا أيًضــا بنشــر الوعي البيئي بيــن موظفينا، عالوًة على ذلك 
فإننــا -تماشــًيا مــع الجهــود الوطنيــة للحفاظ على البيئة والبحث- نســعى جاهدين 

لتــرك أثــر إيجابــي علــى البيئــة والمجتمعــات التي نقدم خدماتنا فيها من خالل مشــاركة 
الموظفيــن وتوعيتهم".

شــاوريك ميهتا، مدير إدارة - شــركة الهالل للمشــاريع 

  71 الـهــالل للـمشـاريـع - الــتـقـريـــر الــسـنـوي وأثـر االسـتــدامــة لـعـام 2020-2019



تشــجيع االســتهالك المسؤول للموارد 
شــهدت العقود القليلة الماضية اســتخداًما مفرًطا 

للمــوارد الطبيعيــة؛ األمــر الذي أدى إلى ندرتها بشــكل 
خطير، وتســبب ذلك في تدهور بيئي واســع النطاق 
إضافــًة إلــى الطلــب المطــرد عليها. تعد ندرة الموارد 

تحدًيــا متصاعــًدا فــي اإلمارات العربيــة المتحدة نتيجة 
للنمو الســكاني وزيادة معدالت االســتهالك؛ ولهذا 
ُتضاعــف حكومــة اإلمارات العربيــة المتحدة جهودها 

فــي مجــال كفــاءة الطاقة، كمــا يمثل الحفاظ على 
الميــاه أيًضــا أولويــة للحكومة اإلماراتية. 

النتيجة: تلتزم شــركة الهالل للمشــاريع باالســتخدام 
الذكي للموارد، حيث تقوم بتحســين اســتخدام 

الطاقة في مقرها الرئيســي من خالل االســتفادة 
مــن التكنولوجيــا إلدارة عناصــر اإلضاءة بشــكل ذكي. 

كمــا أن ســلوك الموظــف قــد أدى إلى إحراز مزيد 
مــن التقــدم، وذلــك على ســبيل المثال من خالل 
اإلغــالق المســتمر لألضــواء، ومكيف الهواء، غير 

ذلــك مــن المعــدات واألجهــزة األخرى في حالة عدم 
استخدامها.

عــالوة علــى ذلــك، اســتبدلت مجموعة الهالل أيًضا 
بـــ3131 مصباًحــا أنبوبًيــا ألواَح الصمــام الثنائي الباعث 

للضــوء )مصابيــح ليــد( في ســبتمبر 2019، ومن 
المتوقع أن توفر ســنوًيا نســبة ٪16 في اســتخدام 

الكهرباء.

خــالل 2019 تعاونــت جمعية اإلمــارات للطبيعة 
- الصنــدوق العالمــي للطبيعــة مع شــركة الهالل 

للمشــاريع، وشــركة كوكاكوال، وهيئة البيئة 
والمحميــات فــي الشــارقة والمجتمع المحلي 

الســتعادة نظام الري التقليدي في وادي شــيش؛ 
ممــا أدى إلــى توفيــر مــا يقــرب من ٪30 من المياه 

المســتخدمة فــي الــري في مــزارع مختارة مع الحفاظ 
علــى التنوع البيولوجي.

تعمــل جمعيــة اإلمــارات للطبيعة - الصندوق 
العالمــي للطبيعــة -بدعم من شــركة الهالل 

للمشــاريع- علــى تعزيز اإلدارة البحريــة المتكاملة 
لضمــان الحفــاظ علــى مرونة النظــم البيئية البحرية، 

عــالوة علــى ذلــك فإنها تقود مبــادرات للحفاظ على 
األنــواع المهاجــرة المهــددة باالنقراض. من اإلنجازات 

الرئيســية للبرنامــج البحــري ما يلي:

عقــد الشــراكات للحفاظ على البيئة 
ُتعــد الشــراكات والتعاون أمــًرا بالغ األهمية في 

معالجــة تحديات االســتدامة التــي نواجهها اليوم؛ 
ولهذا تعد الهالل للمشــاريع شــريًكا مؤسســًيا ســنوًيا 

مــن فئــة البالتينيــوم لجمعية اإلمــارات للطبيعة – 
المركــز العالمــي للطبيعــة، بحيــث تقــدم لها الدعم في 

عملهــا بمجــاالت الطاقة المتجــددة، وتغير المناخ، 
والتنــوع البيولوجــي البــري والبحري، والتوعية.

معدل اســتهالك الموظــف للطاقة )كيلو 
وات في الســاعة( في الهالل للمشــاريع

معــدل اســتهالك الموظف للمياه 
)باللتــر( في الهالل للمشــاريع

2017

4,282

2018

3,295

2019

3,806

2017

931

2018

656

2019

759

٪13.4
انخفاض في اســتهالك الطاقة 

لكل موظف

ُترجــم ذلــك إلــى تجنب 414 كجم من 
انبعاثــات ثاني أكســيد الكربون عن 

الموظــف الواحد خالل 2019

أي ما يعادل امتصاص 6.8 شــجرة 
للكربون خالل 10 ســنوات )بداية من 

مرحلــة زرع البذور

٪13.6
انخفاض في اســتهالك المياه 

مــن كل موظف

عيــش حيــاة مســتدامة هــو أســلوب حياة تتبناه دولة اإلمارات العربيــة المتحدة بوتيرة 
مطــردة، وتدعــم جمعيــة اإلمــارات للطبيعــة - الصندوق العالمي للطبيعة جهود شــركة 

الهالل للمشــاريع في توعية وتحفيز فريقها لتبني ســلوك صديق للبيئة واســتخدام 
بدائــل قابلــة للتحلــل البيولوجي وتقليــل بصمتها الكربونية". 

ســرديان ســوزيتش- مديــر المحافظــة علــى الطبيعــة - جمعيــة اإلمــارات للطبيعة - الصندوق العالمــي للطبيعة

•  شــهد عام 2019 اإلنجاز الناجح لمشــروع الحفاظ 
على الســالحف لعشــر ســنوات، حيث قدم 

المشــروع بيانات دقيقة عن الســالحف البحرية، 
وتوزيعهــا، وســلوكها إلــى الحكومة وصناع القرارات 

السياســية التخاذ قرارات مســتنيرة لحماية هذه 
األنواع وموائلها. 

•  أجــرت جمعيــة اإلمــارات للطبيعة - الصندوق 
العالمــي للطبيعــة تقييًمــا للتنوع البيولوجي 
البحــري فــي جزيــرة صير بــو نعير بهدف جمع 

المعلومات األساســية المتعلقة بأســماك القرش، 
والطيور، والمرجان، واألســماك. سُتســتخدم هذه 

المعلومــات لتطويــر برنامــج طويل األجل إلدارة 
المحميــات البحرية. 

•  اعتراًفــا بــدور القطاع الخــاص في الحفاظ على 
البيئــة البحريــة تعاونــت جمعية اإلمــارات للطبيعة 

- الصنــدوق العالمــي للطبيعــة مع شــركات في 
قطاعــات مثــل الضيافة، والشــحن، وتحلية المياه، 

والتمويل بشــأن االقتصاد األزرق المســتدام. 

تماشــًيا مع إســتراتيجية المركبات المنخفضة 
االنبعاثــات الصــادرة عن المجلــس التنفيذي إلمارة 

أبوظبــي أطلقــت جمعية اإلمــارات للطبيعة - 
الصنــدوق العالمــي للطبيعة مشــروًعا جديًدا 
بالشــراكة مــع هيئــة البيئــة - أبوظبي لتحويل 

أســطول المركبــات الحكومية إلــى نموذج منخفض 
االنبعاثــات. كمــا دعمــت تنفيذ خطــة الطاقة الوطنية 

لدولــة اإلمــارات من خــالل تقييم حالة النظام 
الشمســي الكهروضوئي على األســطح في الدولة، 

وقدمــت توصيــات تعزيًزا لذلك.
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إطار عمل أهداف التنمية المستدامة 
الهالل للمشــاريع )على مســتوى المؤسسة(

أهداف 
التنمية 

المستدامة 

الفئة مؤشــرات األداء الرئيسية *االلتزامات مجاالت التأثير

•  المبــادرات المنفــذة لتعزيــز رفاهية الموظف )جلســات التوعية، الســعي لتحســين صحة الموظفين ورفاههمرفاه الموظفين
والمنافــع الطبيــة، وبيئــة العمــل المكتبية، وغير ذلك(

•  عــدد حــاالت إصابــة الموظفين باألمــراض )إلى جانب الحالة - 
معالــج وغير معالج(

الوعــي والتفاهم بين 
الثقافات

المصادقــة علــى اإلبــداع واالبتكار، وتعزيــز التفاهم بين 
الثقافــات مــن خــالل دعم الفعاليــات الثقافية، وبناء 

قــدرات الشــباب لتطويــر مهاراتهــم اإلبداعية، وطرح رؤى 
مختلــف الثقافات والتراث 

•  عــدد الفعاليــات الثقافيــة التي تم دعمها
•  عــدد المشــاركين فــي الفعاليات الثقافية

•  عدد المشــاركات اإلناث، إن وجدن
•  عــدد المشــاركين المحلييــن - إن وجدوا

التنوع والمساواة 
واإلشراك

احتضــان التنــوع واإلشــراك من خــالل توظيف موظفين 
متنوعيــن واالحتفــاظ بهــم، والدعوة إلى المســاواة بين 

الجنســين، وتعزيــز بيئــة عمــل يتم فيها إشــراك الموظفين

•  النســبة المئويــة للموظفــات اإلناث ضمــن القوى العاملة 
•  النســبة المئويــة للموظفــات اإلنــاث ضمن اإلدارة العليا 

والمتوسطة 
•  النســبة المئويــة للموظفيــن حســب الفئة العمرية 

•  عدد الموظفين حســب الجنســية 
•  النســبة المئويــة لفئــات التنــوع األخرى ضمــن القوى العاملة إن 
وجــد )مثــال: أشــخاص مــن ذوي الهمــم، أو أقلية، أو مجموعات 

مهمشة(

خلــق وتطوير فرص 
وظيفية 

توفيــر فــرص العمــل الالئقــة لألفراد ودعم تنمية 
المهــارات األساســية في مكان العمل

• عــدد الوظائــف التــي تم توفيرها 
• عــدد الموظفيــن المعينيــن محلًيا 

• انخفــاض معــدل الجهد 
• عــدد ســاعات التدريــب التي جرى توفيرهــا للموظفين 

ريادة األعمال 
والتوظيف

غــرس ثقافــة ريادة األعمال بين الشــباب وتطوير 
المهــارات الشــخصية المهمــة لتعزيــز قابلية التوظيف 

وتنشــئة جيل جديد من رواد األعمال

•  عــدد المســتفيدين المدعوميــن من خــالل البرامج والتفاصيل 
حسب الفئة 

•  عدد الشــركات الناشــئة التي تم دعمها مالًيا أو من خالل 
مبادرات المواطنة المؤسســية 

استهالك الموارد 
المستدامة وإدارة 

النفايات 

تقليــل البصمــة البيئيــة للعمليات من خالل تشــجيع 
االســتهالك المســؤول للموارد وإدارة النفايات بكفاءة

•  النفايــات التــي تم تدويرها 
•  النســبة المئوية لالنخفاض في اســتهالك البالســتيك 

•  النســبة المئوية لالنخفاض في اســتهالك الموارد لكل موظف 
)الطاقة والمياه(

•  عــدد مبــادرات التوعيــة البيئيــة المنظمــة للموظفين إلى جانب 
عدد المشاركين 

األخالقيات والنزاهة 
واالمتثال 

االلتــزام بأعلــى معاييــر الســلوك األخالقي، والقضاء على 
الممارســات الفاســدة، وتعزيز الشــفافية والمساءلة، 

وضمــان صنــع القرار التشــاركي والتمثيلي

•  عــدد حــوادث الفســاد المؤكــدة وطبيعتها – إن وجدت 
•  عــدد الموظفيــن الذيــن حصلــوا على تدريب وتمــت مخاطبتهم 

بشــأن سياســات المؤسســة لمكافحة الفســاد وإجراءاتها بما في 
ذلك إجمالي عدد ســاعات التدريب ونســبتها المئوية 

•  عــدد حــاالت عدم االمتثال للوائــح المعمول بها 

الشــراكات من أجل 
التنمية المســتدامة 

الدخول في شــراكات مع مؤسســات ذات مصداقية لدعم 
جهودنــا عبــر مختلــف مجــاالت التركيز للمســاهمة في تحقيق 

أهداف التنمية المســتدامة

• عدد الشــراكات بحســب مجال التركيز 
•  عــدد المســتفيدين المدعومين/ المشــاركين فــي مختلف مجاالت 

التركيز 
•  عــدد الفعاليــات/ ورش العمــل المنظمــة /المدعومة من خالل 

الشــراكات في مختلــف مجاالت التركيز 

* يجري تحديد األهداف لكل مؤشــر أداء رئيســي، على أن ُيســجل التقدم المحرز مقابل مؤشــرات األداء الرئيســية واألهداف ذات الصلة في تقرير 2020-21 وما بعده.

الهالل للمشــاريع التطويرية 

أهداف 
التنمية 

المستدامة 

الفئة مؤشــرات األداء الرئيسية *االلتزامات مجاالت التأثير

•  المبــادرات المنفــذة لتعزيــز رفاهية الموظف )جلســات التوعية، الســعي لتحســين صحة الموظفين ورفاههمرفاهيــة الموظفين
والمنافــع الطبيــة، وبيئــة العمــل المكتبية، وغير ذلك(

•  عــدد حــاالت إصابــة الموظفين باألمــراض )إلى جانب الحالة - 
معالــج وغير معالج(

•  تحديــد خريطــة للبصمة المائية تقليل اســتهالك المياه في عمليات التشــغيل استهالك المياه 
•  نســبة االنخفاض في اســتهالك المياه لكل حاوية 

إدارة االنبعاثات 
والطاقة 

الحــد مــن الطاقة وبصمة الكربــون للعمليات 
والمســاهمة فــي الجهــود المبذولــة لمكافحة تغير 

المناخ

•  عمل جرد الســتهالك الطاقة
•  النســبة المئويــة النخفــاض كثافــة الطاقة )اســتهالك الطاقة لكل 

وحدة مكافئة لعشــرين قدًما(
•  حصــة الطاقــة المتجــددة من إجمالي اســتهالك الطاقة

•  جــرد انبعاثــات الغازات الدفيئة
•  النســبة المئويــة للحــد مــن انبعاثات الغــازات الدفيئة )النطاق 1 

و2(

سياسات وممارسات 
السالمة

دمــج الســالمة في اإلجراءات اليوميــة للموظفين 
لتحســين أداء الســالمة وتوفير بيئة عمل آمنة

• عــدد الوفيــات، إن وجد
•  انخفــاض عــدد حــوادث العمل واإلصابــات غير المميتة

•  عدد ســاعات التدريب على الســالمة المقدمة للموظفين

التميز التشــغيلي 
واالبتكار 

الســعي لتحســين الخدمات وتعزيزها لصالح جميع 
العمالء

• إجمالي الرافعات في الســاعة 
• النســبة المئويــة لزيادة اإلنتاجية

خلــق وتطوير فرص 
وظيفية 

توفيــر فــرص العمــل الالئقــة لألفراد ودعم تنمية 
المهــارات األساســية في مكان العمل

• عــدد الوظائــف التــي تم توفيرها 
• عــدد الموظفيــن المعينيــن محلًيا 

• انخفــاض معــدل الجهد 
• عــدد ســاعات التدريــب التي جرى توفيرهــا للموظفين 

قيــادة النمــو االقتصــادي مــن خالل تطويــر البنية التحتية تطويــر البنية التحتية 
المســتدامة )الموانــئ والمرافق األخــرى المرتبطة بها(

• حجــم وتكلفــة ومدة االســتثمار فــي البنية التحتية

تقليــل البصمــة البيئيــة للعمليــات مــن خالل إدارة النفايات إدارة النفايات 
بكفاءة

فة • كميــة النفايــات )الخطــرة وغيــر الخطرة( الُمخلَّ
• النســبة المئويــة للنفايــات )الخطــرة وغيــر الخطــرة( التي تم تدويرها 

• النســبة المئويــة انخفــاض النفايات اإللكترونية 
• النســبة المئوية النخفاض اســتهالك الورق 

•  نســبة انخفاض االنبعاثات )أكاســيد الكبريت وأكاســيد النيتروجين( تقليــل انبعاثــات الهواء من الموانئهواء نقي 

•  عدد حاالت تســريب النفط التي لم يتم الســيطرة عليهامنــع وتقليــل التلــوث البحــري الناجم عن تســريب النفطتسريب النفط 

األخالقيات والنزاهة 
واالمتثال 

االلتــزام بأعلــى معاييــر الســلوك األخالقي والقضاء على 
الممارســات الفاســدة وتعزيز الشــفافية والمساءلة 

وضمــان صنــع القرار التشــاركي والتمثيلي

•  عــدد العمليــات التــي تــم تقييمها مقابل المخاطــر المتعلقة 
بالفســاد والمخاطــر الجســيمة المحــددة من خــالل عملية التقييم 

ونســبتها المئوية
•  عــدد حــوادث الفســاد المؤكــدة وطبيعتها – إن وجدت 

•  عــدد الموظفيــن الذيــن حصلــوا على تدريب وتمــت مخاطبتهم 
بشــأن سياســات المؤسســة لمكافحة الفســاد وإجراءاتها بما في 

ذلك إجمالي عدد ســاعات التدريب ونســبتهم المئوية 
•  عــدد حــاالت عدم االمتثال للوائــح المعمول بها 

الشــراكات من أجل 
التنمية المســتدامة 

الدخول في شــراكات مع مؤسســات ذات مصداقية 
لتعزيــز عمليــات طرح الخدمــات والدفع بالنمو 

االقتصــادي والمســاهمة في تحقيــق أهداف التنمية 
المستدامة

• عدد الشــراكات وتأثيرها 

* يجري تحديد األهداف لكل مؤشــر أداء رئيســي، على أن ُيســجل التقدم المحرز في مقابل مؤشــرات األداء الرئيســية واألهداف ذات الصلة في تقرير 2020-2021 وما بعده.

فرص مســتقبلية مجــاالت تركيز حالية 

مجــاالت تأثير حالية 
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الهالل للمشــاريع االستثمارية

أهداف 
التنمية 

المستدامة 

الفئة مؤشــرات األداء الرئيسية *االلتزامات مجاالت التأثير

التنوع والمساواة 
واإلشراك

تعزيــز التنــوع واإلشــراك من خــالل توظيف موظفين 
متنوعيــن واالحتفــاظ بهــم، والدعوة إلى المســاواة بين 

الجنســين، وتعزيز بيئة عمل يشــارك فيها الموظفون 

•  النســبة المئويــة للموظفــات اإلناث ضمــن القوى العاملة 
•  النســبة المئويــة للموظفــات اإلنــاث ضمن اإلدارة العليا 

والمتوسطة 
•  النســبة المئويــة للموظفــات اإلنــاث في مجلس اإلدارة/ جهاز 

الحوكمة
•  النســبة المئويــة لفئــات التنــوع األخــرى ضمــن القوى العاملة إن وجد 

)مثــال: مواطنــون، أو أقليــة، أو مجموعات مهمشــة(

سياسات وممارسات 
السالمة

دمــج الســالمة في اإلجراءات اليوميــة للموظفين 
لتحســين أداء الســالمة وتوفير بيئة عمل آمنة

•  عدد ســاعات تدريبات الســالمة المقدمة للموظفين
•  عــدد الوفيات إن وجد

•  انخفــاض فــي عــدد حوادث العمل واإلصابــات غير المميتة

األثر االجتماعي 
واالقتصادي

قيادة التنمية المســتدامة والشــاملة من خالل خلق 
فــرص العمــل، وتعزيــز االبتكار، وبنــاء البنية التحتية، 
وتوســيع نطــاق الوصول إلــى المنتجات والخدمات

•  عــدد الوظائــف التي تم توفيرها 
•  عــدد ســاعات التدريــب التي جرى توفيرهــا للموظفين

•  حجــم وتكلفــة ومدة االســتثمار فــي البنية التحتية
•  أي تأثيــر اجتماعــي واقتصــادي آخر )مثــل المعرفة والمهارات 

المعززة(

مواصلة تحســين عملية االســتثمار من خالل دمج االستثمار المسؤول 
العوامــل البيئيــة واالجتماعية وحوكمة الشــركات في 

قرارات االســتثمار والملكية النشــطة

•  النســبة المئويــة لمحافــظ الشــركات التــي تم التفاعــل معها بناء على 
المعاييــر البيئيــة واالجتماعية وحوكمة الشــركات 

•  النســبة المئويــة لمحافــظ الشــركات التــي تم فرزها من حيث 
المعاييــر البيئيــة واالجتماعية وحوكمة الشــركات 

قيادة التنمية المســتدامة والشــاملة من خالل تطبيق األثر البيئي
اإلشــراف البيئي وتعزيز اســتدامة سلســلة التوريد

•  عدد شــركاء سلســلة التوريد الذين تم فحصهم من أجل األداء 
البيئــي واالجتماعي

•  النســبة المئوية لشــركاء سلســلة التوريد المشــمولين ببرامج بناء 
القدرات بشــأن قضايا االســتدامة

•  النســبة المئويــة للنفايــات التــي تم نقلهــا بعيًدا عن مدافن 
النفايــات/ المعاد تدويرها

•  النســبة المئويــة للحــد مــن انبعاثــات الغــازات الدفيئة )النطاق 1 و2(

األخالقيات والنزاهة 
واالمتثال 

االلتــزام بأعلــى معايير الســلوك األخالقي، والقضاء 
على الممارســات الفاســدة، وتعزيز الشــفافية 

والمســاءلة، وضمان صنع القرار التشــاركي والتمثيلي

•  عــدد العمليــات التــي تــم تقييمها لمعرفــة المخاطر المرتبطة 
بالفســاد، والمخاطــر الجســيمة التــي تم تحديدهــا من خالل عملية 

التقييــم والنســبة المئويــة لهذه العمليات
•  عــدد حــوادث الفســاد المؤكــدة وطبيعتها – إن وجدت 

•  عــدد الموظفيــن الذيــن حصلــوا على تدريب وتم إخطارهم بسياســات 
المؤسســة لمكافحة الفســاد وإجراءاتها ونســبتهم المئوية 

•  عــدد حــاالت عدم االمتثال للوائــح المعمول بها 

* يجري تحديد األهداف لكل مؤشــر أداء رئيســي، على أن ُيســجل التقدم المحرز في مقابل مؤشــرات األداء الرئيســية واألهداف ذات الصلة في تقرير 2020-2021 وما بعده.

الهالل للمشــاريع الناشئة 

أهداف 
التنمية 

المستدامة 

الفئة مؤشــرات األداء الرئيسية *االلتزامات مجاالت التأثير

الوصول لخدمات 
الرعاية الصحية 

تســريع التقدم المحرز من خالل االســتثمار في 
الشــركات التــي تطور حلــول الرعاية الصحية

•  عــدد الشــركات المســتثمر فيهــا التي تقدم حلــول الرعاية الصحية
•  المبلــغ المســتثمر فــي الشــركات التــي تبتكر تقنيــات الرعاية الصحية 

المبتكرة

التنوع والمساواة 
واإلشراك

تعزيــز التنــوع واإلشــراك من خــالل توظيف موظفين 
متنوعيــن واالحتفــاظ بهــم، والدعوة إلى المســاواة بين 

الجنســين، وتعزيز بيئة عمل يشــارك فيها الموظفون

•  النســبة المئويــة للموظفــات اإلناث ضمــن القوى العاملة 
•  النســبة المئويــة للموظفــات اإلنــاث ضمن اإلدارة العليا 

والمتوسطة 
•  النســبة المئويــة للموظفــات اإلنــاث في مجلس اإلدارة/ جهاز 

الحوكمة
•  النســبة المئويــة لفئــات التنــوع األخرى ضمــن القوى العاملة إن 

وجــد )مثــال: المواطنــون، أو أقلية، أو مجموعات مهمشــة(

سياسات وممارسات 
السالمة

دمــج الســالمة في اإلجراءات اليوميــة للموظفين 
لتحســين أداء الســالمة وتوفير بيئة عمل آمنة

•  عدد ســاعات التدريب على الســالمة المقدمة للموظفين 
•  عــدد الوفيات إن وجد

•  انخفــاض فــي عــدد حوادث العمل واإلصابــات غير المميتة

األثر االجتماعي 
واالقتصادي

قيادة التنمية المســتدامة والشــاملة من خالل خلق 
فــرص العمــل، وتنمية مهارات العمل األساســية

•  عــدد الوظائــف التي تم توفيرها 
•  عــدد ســاعات التدريــب التي تم توفيرهــا للموظفين

•  أي تأثيــر اجتماعــي اقتصــادي آخــر مثل )تعزيــز المهارات والمعرفة(

تشــجيع االبتــكار لمواجهــة التحديــات المجتمعية أو تشجيع االبتكار 
البيئيــة وخلــق قيمــة طويلة المــدى ألصحاب المصلحة

•  عدد الشــركات الناشــئة المســتثمر فيها ولديها تقنيات مبتكرة 
•  المبلغ المســتثمر في الشــركات الناشــئة لتحفيز التقنيات المبتكرة 

مواصلة تحســين عملية االســتثمار من خالل دمج االستثمار المسؤول 
العوامــل البيئيــة واالجتماعية وحوكمة الشــركات في 

قرارات االســتثمار والملكية النشــطة

•  النســبة المئويــة للشــركات التــي تم فحصها بنــاًء على المعايير 
البيئيــة واالجتماعية وحوكمة الشــركات 

•  النســبة المئويــة لمحافــظ الشــركات التي تــم التعامل معها من 
حيــث المعاييــر البيئيــة واالجتماعية وحوكمة الشــركات 

قيادة التنمية المســتدامة والشــاملة من خالل تطبيق األثر البيئي
اإلشــراف البيئي وتعزيز اســتدامة سلســلة التوريد

•  عدد شــركاء سلســلة التوريد الذين تم فحصهم من أجل األداء 
البيئــي واالجتماعي

•  النســبة المئوية لشــركاء سلســلة التوريد المشــمولين ببرامج بناء 
القدرات بشــأن قضايا االســتدامة

•  النســبة المئويــة للنفايــات التــي تم نقلهــا بعيًدا عن مدافن 
النفايــات/ المعاد تدويرها

األخالقيات والنزاهة 
واالمتثال 

االلتــزام بأعلــى معاييــر الســلوك األخالقي والقضاء على 
الممارســات الفاســدة وتعزيز الشــفافية والمساءلة 

وضمــان صنــع القرار التشــاركي والتمثيلي

•  عــدد العمليــات التــي تــم تقييمها لمعرفــة المخاطر المرتبطة 
بالفســاد، والمخاطــر الجســيمة التــي تم تحديدهــا من خالل عملية 

التقييــم والنســبة المئويــة لهذه العمليات.
•  عــدد حــوادث الفســاد المؤكــدة وطبيعتها – إن وجدت 

•  عــدد الموظفيــن الذيــن حصلوا علــى تدريب وتم إخطارهم 
بسياســات المؤسســة لمكافحة الفســاد وإجراءاتها ونســبتهم 

المئوية 
•  عــدد حــاالت عدم االمتثال للوائــح المعمول بها 

خصوصية العمالء 
البيانات  وحوكمة 

ضمــان خصوصيــة وســرية بيانات العمالء وااللتزام 
باللوائــح ذات الصلــة بحمايــة البيانات

•  المبــادرات الُمتخــذة لضمــان خصوصية العميــل ومنع االنتهاكات/ 
فقــدان البيانــات )مثــل سياســة الخصوصية وإطار األمن الســيبراني 

ومــا إلى ذلك(
•  عدد الشــكاوى الواردة بشــأن انتهاكات خصوصية العمالء

•  عدد مرات تســريب بيانات العمالء المحددة أو ســرقتها أو 
فقدانها 

* يجري تحديد األهداف لكل مؤشــر أداء رئيســي، على أن ُيســجل التقدم المحرز في مقابل مؤشــرات األداء الرئيســية واألهداف ذات الصلة في تقرير 2020-2021 وما بعده.

مجــاالت تركيز حالية 

مجــاالت تركيز حالية 
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الهالل للمشــاريع االبتكارية 

أهداف 
التنمية 

المستدامة 

الفئة مؤشــرات األداء الرئيسية *االلتزامات مجاالت التأثير

توفيــر تجربــة نقــل آمنة وموثوقــة للعمالء وضمان الحد التنقل اآلمن 
مــن حوادث المــرور والقضايا الجنائية

• عدد الوفيات بســبب الحوادث إن وجدت
• عــدد الحــوادث والقضايــا الجنائية إن وجدت
• عدد ســاعات التدريب المقدمة للســائقين

صحة العمالء 
وسالمتهم 

•  المبادرات المتخذة لغرض تحســين صحة العمالء وســالمتهم توفيــر خيــارات طعام صحيــة أكثر للعمالء 

خلــق وتطوير فرص 
وظيفية 

توفيــر فــرص العمــل الالئقــة لألفراد ودعم تنمية 
المهــارات األساســية في مكان العمل

• عــدد الوظائــف التــي تم توفيرها 
• عــدد الموظفيــن المعينيــن محلًيا 

• النســبة المئويــة النخفــاض معدل الجهد 
• عــدد ســاعات التدريــب التي جرى توفيرهــا للموظفين 

التنوع والمساواة 
واالندماج

تعزيــز التنــوع واإلشــراك من خــالل توظيف موظفين 
متنوعيــن واالحتفــاظ بهــم، والدعوة إلى المســاواة بين 

الجنســين، وتعزيز بيئة يشــارك فيها الموظفون

• النســبة المئويــة للموظفات اإلناث 
•  النســبة المئويــة للموظفــات اإلنــاث ضمن اإلدارة العليا والمتوســطة 

•  النســبة المئويــة للموظفيــن حســب الفئة العمرية 
•  النســبة المئويــة للمشــتريات المصروفــة علــى موردين متنوعين 

الحفــاظ على المياه 
وإدارة الطاقة 

واالنبعاثات

تطويــر عمليــات أكثــر مراعــاة للبيئــة من خالل تقليل 
البصمــة البيئيــة بمــا في ذلك الحد من اســتهالك 

المياه، وتحســين اســتهالك الطاقة، وتطبيق حلول 
الطاقــة النظيفــة، والمســاهمة فــي الجهود المبذولة 

لمكافحــة تغير المناخ

•  تحديــد خريطــة للبصمة المائية 
•  النســبة المئويــة النخفــاض كثافــة المياه )المياه المســتهلكة لكل 

وحــدة من اإليرادات(
•  النســبة المئويــة النخفــاض كثافة الطاقة 

• إجراء جرد باســتهالك الطاقة 
• عدد األشــجار المزروعة والمحافظة عليها الســتهالك الكربون

المــدن والمجتمعات 
المستدامة 

جعل المدن في منطقة الشــرق األوســط وشــمال 
إفريقيــا مرنة ومســتدامة، ودعــم الجهود المبذولة 

لمكافحــة تغيــر المنــاخ مــن خالل توفيــر إمكانية الوصول 
إلــى التنقل األخضر بأســعار معقولة

• عدد المدن التي يتوفر بها وســائل مواصالت مســتدامة
•  عدد المركبات الكهربائية المســتخدمة )ســيارات / دراجات / ســكوتر(

•  انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربون المباشــرة التي تــم تجنبها بفضل 
الســيارات الكهربائية

•  عدد مرافق شــحن الســيارات الكهربائية

الصناعة واالبتكار 
والهياكل األساسية 

• عــدد الحلــول التــي تم تطويرها تعزيــز وتبنــي حلــول مبتكرة للوصول للتحضر المســتدام 

الوصــول لمصــادر مــواد خام 100٪ من مصادر المصادر المســتدامة 
مســتدامة وقابلة للتتبع 

•  النســبة المئويــة مــن سلســلة التوريــد التي تــم تحدديها مع إبراز عدد 
الموردين

تقليــل البصمــة البيئيــة للعمليــات من خالل إدارة إدارة النفايات 
النفايــات بكفــاءة ونشــر الوعي بإدارة النفايات 

•  النســبة المئوية لالنخفاض في اســتهالك البالســتيك
•  النســبة المئوية للمتاجر التي تخلت عن اســتعمال مواد بالســتيكية 

مخصصــة لالســتخدام لمرة واحدة فقط
•  النســبة المئويــة للنفايــات المعاد تدويرها

•  النســبة المئويــة النخفاض هدر األغذية 

خصوصية العمالء 
وإدارة البيانات

ضمــان خصوصيــة وســرية بيانات العمالء وااللتزام 
باللوائــح ذات الصلــة بحمايــة البيانات

•  المبــادرات الُمتخــذة لضمــان خصوصية العميــل ومنع انتهاكات/ 
فقــدان البيانــات )مثــل سياســة الخصوصية وإطار األمن الســيبراني 

ومــا إلى ذلك(
•  عدد الشــكاوى الواردة بشــأن انتهاكات خصوصية العميل

•  عــدد التســريبات أو الســرقات أو الفقــدان لبيانــات العمالء المعرفة

المجتمــع والنماء 
االجتماعي 

• عــدد ســاعات الخدمــة المجتمعيــة المقدمــة من المتاجرإعــداد المقاهي للمســاهمة فــي خدمة المجتمع

تجربة العمالء 
ورضاهم

إثــراء تجربــة ركــوب العمالء وتحســين رضا العمالء 
باستمرار

• عــدد شــكاوى العمــالء )التــي تم حلهــا/ لم يتم حلها(

الشــراكات من أجل 
التنمية المســتدامة 

الدخول في شــراكات مع شــركات وحكومات إلعداد 
نظــام بيئــي مســتدام وصديق للبيئة 

• عدد الشــراكات الصورية 
• عــدد المؤتمــرات التــي تمت المشــاركة فيها

• عــدد اللوائــح الملتزم بها 

* يجري تحديد األهداف لكل مؤشــر أداء رئيســي، على أن ُيســجل التقدم المحرز في مقابل مؤشــرات األداء الرئيســية واألهداف ذات الصلة في تقرير 2020-2021 وما بعده.

فرص مســتقبلية مجــاالت تركيز حالية 

قائمة محتويات المبادرة العالمية إلعداد التقارير
معيار المبادرة 

العالمية إلعداد 
التقارير

االستثناءاترقــم الصفحــة و/ أو الرابطاإلفصاح

اإلفصاحات العامة 
المعيار 102: 

 اإلفصاحات 
العامة 2016

بيانات المؤسسة
 الغالف األمامي102-1 اســم المؤسسة

 2 إلى 1025-2 األنشــطة والعالمــات التجاريــة والمنتجات والخدمات
 1022-3 موقع المقر الرئيســي للمؤسســة

 2 إلى 1023-4 مواقــع العمليات
 1022-5 نــوع الملكية والشــكل القانوني

 2 إلى 1023-6 األســواق التي تعمل فيها المؤسســة
 2 و3 و12 و13 و10259-7 مقياس المؤسســة

 58 إلى 10261-8 معلومــات عــن الموظفيــن وغيرهــم من العاملين
 7 و41 و45 و10248-9 سلســلة التوريد

 41 و45 و10248-10 التغييرات الرئيســية الطارئة على المؤسســة وسلســلة التوريد الخاصة بها 
 71 102-11المبــدأ أو النهــج الوقائي 

11 و56 و57 و60 و63 102-12 مبــادرات خارجية 
و72 و73

 

 63 102-13 عضويــة الجمعيات
اإلستراتيجية 

 6 إلى 1027-14 بيان من صانع القرار األساســي
األخالقيات والنزاهة

 8 و25 و28 و40 و10250-16 القيــم والمبــادئ والمعاييــر وقوانين التصرف
الحوكمة 

 51 إلى 10255-18 هيــكل الحوكمة
إشــراك أصحاب المصلحة

 10211-40: قائمــة بمجموعــات أصحــاب المصلحة 
اتفاقيــات التفاوض الجماعية ال ينطبق 102-41: اتفاقيــات التفــاوض الجماعية

محظــورة بموجب قوانين 
العمل اإلماراتية 

 10211-42: تحديــد أصحــاب المصلحة واختيارهم
 10211-43: منهج إشــراك أصحاب المصلحة
 10211-44: المواضيع والشــواغل الرئيســية

إجــراءات إعداد التقارير
12 إلى 10213-45: الجهــات الــواردة فــي القوائم المالية الُمدمجة للمؤسســة

داخــل الغالف األمامي102-46: تحديــد محتــوى التقريــر ونطاق المواضيع
11 و21 و31 و41 و10249-47: قائمــة بالمواضيــع الجوهرية

لــم يتــم إعادة إصدار التقارير ال ينطبق 102-48: إعــادة إصــدار البيانــات الواردة في التقارير الســابقة
خالل الفترة المشــمولة 

بالتقرير 
داخــل الغالف األمامي102-49: التغييــرات عــن فترات التقارير الســابقة

داخــل الغالف األمامي102-50: مــدة التقرير
.102https://www-51: تاريــخ آخر تقرير

crescententerprises.
com/resourcecentre/

reports.php
داخــل الغالف األمامي102-52: دورة إعــداد التقارير

داخــل الغالف األمامي102-53: القســم المســؤول عن تلقي األســئلة المتعلقة بالتقرير
داخــل الغالف األمامي102-54: اإلفــادة عــن االســتناد فــي إعــداد التقريــر لمعايير المبــادرة العالمية إلعداد التقارير

79 إلى 10283-55: قائمــة محتويــات المبــادرة العالميــة إلعداد التقارير
لــم يتــم طلب التدقيق ال ينطبق 102-56: التدقيــق الخارجي

الخارجــي لهذا التقرير 
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معيار المبادرة 
العالمية إلعداد 

التقارير

االستثناءاترقــم الصفحــة 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

10312-1 شــرح الجانب الجوهري ونطاقه

10312-2 المنهــج اإلداري ومكوناتــه

10351-3 تقييــم المنهــج اإلداري

مؤشر المبادرة 
العالمية إلعداد 

التقاريــر 201: األداء 
االقتصادي 2016

12 إلى 20113-1: القيمــة االقتصاديــة المباشــرة الناتجة والموزعة

الوجود في الســوق

مؤشر المبادرة 
العالمية إلعداد 

التقارير 103: 
توضيــح المنهج 
اإلداري 2016

 10359-1 شــرح الجانب الجوهري ونطاقه

 10359-2 المنهــج اإلداري ومكوناتــه

 10351-3 تقييــم المنهــج اإلداري

مؤشر المبادرة 
العالمية إلعداد 

التقارير 202: 
الوجود في الســوق 

2016

لتقديــم العمليــات العالمية 20259-2: 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 تحدًيا.

األثر االقتصادي غير المباشــر

مؤشر المبادرة 
العالمية إلعداد 

التقارير 103: 
توضيــح المنهج 
اإلداري 2016

15 و18 و30 و47 103-1 شــرح الجانب الجوهري ونطاقه

15 و18 و30 و47 103-2 المنهــج اإلداري ومكوناتــه

10351-3 تقييــم المنهــج اإلداري

مؤشر المبادرة 
العالمية 

إلعداد التقارير 
203: التأثيرات 

االقتصادية غير 
المباشرة 2016

15 و18 و30 و47 203-1: االســتثمارات فــي البنيــة التحتيــة والخدمات المدعمة

مكافحة الفساد

مؤشر المبادرة 
العالمية إلعداد 

التقارير 103: 
توضيــح المنهج 
اإلداري 2016

28 و40 و50 و10356-1 شــرح الجانب الجوهري ونطاقه

28 و40 و50 و10356-2 المنهــج اإلداري ومكوناتــه

10351-3 تقييــم المنهــج اإلداري

مؤشر المبادرة 
العالمية إلعداد 

التقارير 205: 
مكافحة الفســاد 

2016

28 و40 و50 و56 و20557-2: التواصل والتدريب على سياســات وإجراءات مكافحة الفســاد

56 إلى 57 205-3: حــوادث مثبتــة من الفســاد واإلجراءات المتخذة 

معيار المبادرة 
العالمية إلعداد 

التقارير

االستثناءاترقــم الصفحــة و/ أو الرابطاإلفصاح

مجموعــة المعيــار االجتماعــي 300 للمبــادرة العالمية إلعداد التقارير

الطاقة

مؤشر المبادرة 
العالمية إلعداد 

التقارير 103: 
توضيــح المنهج 
اإلداري 2016

 10372-1 شــرح الجانب الجوهري ونطاقه

 10372-2 المنهــج اإلداري ومكوناتــه

 10372-3 تقييــم المنهــج اإلداري

مؤشر المبادرة 
العالمية إلعداد 

التقارير 302:
الطاقة 2016

 30272-1: اســتهالك الطاقة داخل المؤسســة

 30272-4: تخفيض اســتهالك الطاقة

التنــوع البيولوجي

مؤشر المبادرة 
العالمية إلعداد 

التقارير 103: 
توضيــح المنهج 
اإلداري 2016

 10373-1 شــرح الجانب الجوهري ونطاقه

 10373-2 المنهــج اإلداري ومكوناتــه

 10373-3 تقييــم المنهــج اإلداري

مؤشر المبادرة 
العالمية إلعداد 

التقارير 304:

 30473-3: الموائــل المصونــة أو المعــاد إحيائها

المخلفات الســائلة والنفايات

مؤشر المبادرة 
العالمية إلعداد 

التقارير 103: 
توضيــح المنهج 
اإلداري 2016

 20 و 10371-1 شــرح الجانب الجوهري ونطاقه

 20 و 10371-2 المنهــج اإلداري ومكوناتــه

 20 و 10371-3 تقييــم المنهــج اإلداري

مؤشر المبادرة 
العالمية إلعداد 

التقارير 404: 
التدريــب والتعليم 

2016

 20 و 30671-2: المخلفــات حســب النــوع وطريقــة التخلص منها

البيئي االمتثال 

مؤشر المبادرة 
العالمية إلعداد 

التقارير 103: 
توضيــح المنهج 
اإلداري 2016

 10370-1 شــرح الجانب الجوهري ونطاقه

 10370-2 المنهــج اإلداري ومكوناتــه

 10351-3 تقييــم المنهــج اإلداري

مؤشر المبادرة 
العالمية إلعداد 

التقارير 307: 
االمتثــال البيئي 

2016

 30770-1: عــدم االمتثــال للوائــح والقوانين البيئية
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معيار المبادرة 
العالمية إلعداد 

التقارير

االستثناءاترقــم الصفحــة و/ أو الرابطاإلفصاح

مجموعــة المعيــار االجتماعــي 400 للمبــادرة العالمية إلعداد التقارير

مؤشر المبادرة 
العالمية إلعداد 

التقارير 103: 
توضيــح المنهج 
اإلداري 2016

 10358-1 شــرح الجانب الجوهري ونطاقه

 10358-2 المنهــج اإلداري ومكوناتــه

 10351-3 تقييــم المنهــج اإلداري

مؤشر المبادرة 
العالمية إلعداد 

التقارير 401:
التوظيف 2016

 يرجــى إضافة 
)التوظيف 2016(

 40159-1: تعيينــات الموظفيــن الجديــدة ومعــدل الدوران الوظيفي

40160-3: إجــازة األبوة واألمومة

الصحة والســامة المهنية

مؤشر المبادرة 
العالمية إلعداد 

التقارير 103: 
توضيــح المنهج 
اإلداري 2016

 10319-1 شــرح الجانب الجوهري ونطاقه

 10319-2 المنهــج اإلداري ومكوناتــه

 10319-3 تقييــم المنهــج اإلداري

مؤشر المبادرة 
العالمية إلعداد 

التقارير 403:
الصحة والسالمة 

المهنية 2016

403-1: تمثيــل العمــال فــي اللجــان الرســمية الخاصــة بالصحة والســالمة المهنية المكونة من 
العمال واإلدارة

19 

403-2: أنــواع اإلصابــات ومعــدالت اإلصابــات واألمــراض الناتجة عــن العمل واأليام المهدرة 
والتغيــب عــن العمــل وعدد الوفيات بســبب العمل

19

التدريــب والتعليم

مؤشر المبادرة 
العالمية إلعداد 

التقارير 103: 
توضيــح المنهج 
اإلداري 2016

 10360-1 شــرح الجانب الجوهري ونطاقه

 10360-2 المنهــج اإلداري ومكوناتــه

 10351-3 تقييــم المنهــج اإلداري

مؤشر المبادرة 
العالمية إلعداد 

التقارير 404: 
التدريــب والتعليم 

2016

 40460-1: متوســط ســاعات التدريب في الســنة لكل موظف

404-2: البرامــج المخصصــة لتطويــر مهــارات الموظفيــن وبرامج المســاعدة في الفترة 
االنتقالية

60 

 40461-3: نســبة الموظفيــن الذيــن يتلقــون مراجعــات منتظمــة حــول األداء والتطوير الوظيفي

التنــوع وتكافؤ الفرص

مؤشر المبادرة 
العالمية إلعداد 

التقارير 103: 
توضيــح المنهج 
اإلداري 2016

 58 إلى 10359-1 شــرح الجانب الجوهري ونطاقه

 58 إلى 10359-2 المنهــج اإلداري ومكوناتــه

 10351-3 تقييــم المنهــج اإلداري

مؤشر المبادرة 
العالمية إلعداد 

التقاريــر 405: التنوع 
وتكافؤ الفرص 

 31 و59 و60 405-1: تنــوع هيــاكل الحوكمة والموظفين

معيار المبادرة 
العالمية إلعداد 

التقارير

االستثناءاترقــم الصفحــة و/ أو الرابطاإلفصاح

عدم التمييز

مؤشر المبادرة 
العالمية إلعداد 

التقارير 103: 
توضيــح المنهج 
اإلداري 2016

 58 إلى 10359-1 شــرح الجانب الجوهري ونطاقه

 58 إلى 10359-2 المنهــج اإلداري ومكوناتــه

 10351-3 تقييــم المنهــج اإلداري

مؤشر المبادرة 
العالمية إلعداد 

التقارير 406:
عــدم التمييز 2016

 40659-1: حــوادث التمييــز واإلجــراءات التصحيحية المتخذة

تقييم حقوق اإلنســان

مؤشر المبادرة 
العالمية إلعداد 

التقارير 103: 
توضيــح المنهج 
اإلداري 2016

 10356-1 شــرح الجانب الجوهري ونطاقه

 10356-2 المنهــج اإلداري ومكوناتــه

 10351-3 تقييــم المنهــج اإلداري

مؤشر المبادرة 
العالمية إلعداد 

التقارير 412:
تقييم حقوق 

اإلنسان 2016

 56 إلى 41260-2: تدريب الموظفين على سياســات أو إجراءات حقوق اإلنســان

المجتمعــات المحلية

مؤشر المبادرة 
العالمية إلعداد 

التقارير 103: 
توضيــح المنهج 
اإلداري 2016

 10362-1 شــرح الجانب الجوهري ونطاقه

 10362-2 المنهــج اإلداري ومكوناتــه

 10351-3 تقييــم المنهــج اإلداري

مؤشر المبادرة 
العالمية إلعداد 

التقارير 413: 
المجتمعات 

المحلية 2016

 21 و63 و41369-1: إشــراك المجتمــع المحلــي فــي العمليــات، وتقييم التأثيــر، وبرامج التطوير

االمتثــال االجتماعي واالقتصادي

مؤشر المبادرة 
العالمية إلعداد 

التقارير 103: 
توضيــح المنهج 
اإلداري 2016

 25 و28 و51 و10356-1 شــرح الجانب الجوهري ونطاقه

 25 و28 و51 و10356-2 المنهــج اإلداري ومكوناتــه

 10351-3 تقييــم المنهــج اإلداري

مؤشر المبادرة 
العالمية إلعداد 

التقارير 419: 
االمتثــال االجتماعي 
واالقتصادي 2016

 25 و28 و51 و41956-1: عــدم االمتثــال للقوانيــن واللوائــح في المجــال االجتماعي واالقتصادي
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