
النشرة الدورية للهالل للمشاريع 
العدد 51

ديسمبر 2022

الهالل للمشاريع
التطويرية

الهالل للمشاريع
االستثمارية

الهالل للمشاريع
االبتكارية

الهالل للمشاريع
الناشئة



07

في هذا العدد

الهالل للمشاريع 01
االستثمارية 02 الهالل للمشاريع

التطويرية

الهالل للمشاريع 03
االبتكارية

 الرؤية05
 المؤسسية

04 الهالل للمشاريع 
الناشئة

06 المواطنة 
المؤسسية



3

حققت محطة حاويات الشارقة مستوى قياسياً جديداً من اإلنتاجية بلغ 35 حركة إجمالية في 
القطاع في  وأكثر من معدل   21% بنسبة  السابق  القياسي  أكثر من مستواها  أي  الساعة، 
المنطقة البالغ 30 حركة إجمالية في الساعة. وتنعكس هذه الزيادة باإلنتاجية بصورة إيجابية 
على جهود االستدامة للشركة، إذ انخفض استهالك الوقود بنسبة %7 لكل حاوية، وارتفعت 

جودة خدمة العمالء المتصلة بمستويات اإلنتاجية وقلّت التكاليف التشغيلية.

الشركة  إلبراز  األمثل  المساحة  المتحدة  العربية  اإلمارات  في  غلفتينر  محطات  كانت  لطالما 
فعالية مبادرات التميز التشغيلي التي تنفذها لتعزيز اإلنتاجية والسالمة وضمان أعلى مستويات 

الخدمة للعمالء، ما يؤمن لها استدامة أعمالها ونجاحها على المدى البعيد.

الهالل للمشاريع التطويرية 01

غلفتينر هي شركة تابعة للهالل للمشاريع وهي أكبر الشركات العاملة تحت منصة الهالل للمشاريع التطويرية.

محطة حاويات الشارقة تحقق مستوى قياسياً جديداً في اإلنتاجية

الهدف من مبادرات التميز التشغيلي هو مواصلة 
والتقدم،  للتحسن  األمثل  الطرق  عن  البحث 
وتمكينهم  الموظفين  توعية  على  ذلك  وينطوي 
من تبني وسائل جديدة لحل المشكالت وتحسين 
أداء األعمال والحرص على مواءمة ثقافة العمل 
مع األهداف واالستراتيجيات المؤسسية. فالتميز 
وعادات  راسخة  ثقافة  هو  فعل،  مجرد  ليس 

متًأصلة.

جونثان جريس
 المدير اإلداري لغلفتينر في اإلمارات
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الهالل للمشاريع االستثمارية 02

الهالل للمشاريع االستثمارية تمتلك حصة أقلية في جاما للطيران ش.م.ع.

بوند  بيتر  مع شركة  في شراكة  دخولها  عن  العالمية  للطيران ش.م.ع.  جاما  كشفت شركة 
الستطالع فرص إدخال خدمات طائرات المحركات الدوارة ضمن قسم المهمات الخاصة للمجموعة. 
وحصلت الشراكة على عقدها األول الذي ستقدم في إطاره الدعم للعمليات البحرية لشركة 
نفط وغاز دولية جنوب بحر الشمال لمدة خمس سنوات. وتشكل هذه الشراكة والعقد المبرم 
أهمية فائقة الستراتيجية جاما للطيران التي تتبعها لتعزيز مهماتها الخاصة بطائرات الروتاري براً 

وبحراً.
 

واستحوذت جاما للطيران أيضاً، من خالل شركتها األمريكية المملوكة لها بالكامل "جِت إيست"، 
على منشأة صيانة وإصالح في مدينة ستيتسفيل في والية كاروالينا الشمالية، مُوَسعة بذلك 
شبكتها لخدمات الصيانة الممتدة من الساحل إلى الساحل. وتحتوي هذه المنشأة الممتدة 
على 90 ألف قدم مربع حظيرة طائرات مساحتها 55 ألف قدم مربع تقريباً وورش عمل ومكاتب 
وتتوقع استثمار  نقداً.   تقريباً، وذلك مقابل 3.5 مليون دوالر  ألف قدم مربع   35 على مساحة 
1.5 مليون دوالر إضافي إلعداد المنشأة بالمعدات واألجهزة والسعة المناسبة، وستمول هذه 
التعزيزات من الموارد النقدية الحالية للمجموعة. وبالتوازي مع ذلك، حصلت الشركة على عقد 
تأجير طويل األمد من مطار ستيتسفيل ألرض الحظيرة المتعاقد عليها، ما سيتيح للمجموعة 

تنمية المنشأة وتطويرها مستقبالً.

جاما للطيران تدخل في مشروع 
مشترك، وتستحوذ على منشأة جديدة 

أعلنت شركة أفيردا وجامعة الملك عبد هللا للعلوم والتقنية )كاوست(، عن توقيع عقد جديد لبناء 
مرفق وخدمات إدارة النفايات المستدامة داخل الحرم الجامعي بهدف تصفير النفايات الناتجة 
عن األنشطة المختلفة في الجامعة بحلول عام ٢٠٢٥. ستدير أفيردا جميع العمليات من معالجة 

النفايات الصلبة والخطرة، إلى إعادة التدوير والفرز ونقل النفايات والتخلص منها. 

يشار إلى أن أفيردا عملت مع الجامعة منذ عام ٢٠١٥ لتصميم خدمة إدارة النفايات المتكاملة 
وتقديمها لمرافق الحرم الجامعي واألحياء السكنية التي تتوافق مع احتياجات الجامعة وأهدافها 
المستدامة. وخالل هذه المدة، أعيد تدوير أكثر من ٣٥٠٠ طن من النفايات، بما في ذلك ١٣٣٢ 
طنًا من ورق الكرتون المقوى، و٢٢٧ طنًا من الورق، و٣٥٧ طنًا من البالستيك، و٦١٤ طنًا من 

المعادن و٢٤٣٠٠٠ لتر من الزيوت المختلفة. 

أفيردا،  مع  الجديد  العقد  سيدعم 
سنوات،   ١٠ مدته  تبلغ  الذي 
في  المتمثل  الجامعة  هدف 
إلى  المتجهة  النفايات  تصفير 
المكبات بشكل أكبر، وإعادة تدوير 
المنتجات  من   ٪١٠٠ واستعادة 
ال  التي  البلدية  للنفايات  الثانوية 
يمكن تجنبها من خالل تطوير مرفق 
المواد  الستعادة  ومتكامل  سريع 
النفايات  جمع  عمليات  وإتمام 

وفرزها وتجميعها بخطوة واحدة. 

أفيردا تبرم شراكة مع جامعة الملك 
عبد هللا للعلوم والتقنية لتزويدها 
بخدمات إدارة النفايات المستدامة

الهالل للمشاريع االستثمارية مساهم مؤسس في جروثجيت كابيتال، وأفيردا إحدى
شركات محفظة جروثجيت كابيتال.
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الهالل للمشاريع الناشئة  03

شراكات  بتنفيذ  السعودية  العربية  المملكة  في  حضورها  تعزيز   " ترابط  "بوابة  شركة  تُواصل 
وأعمال تدعم سوق الخدمات المصرفية المفتوحة في المملكة. يقف قطاع التكنولوجيا المالية 
في المملكة على مشارف فرصة عظيمة مع انطالق سوق الخدمات المصرفية المفتوحة في 
المملكة في الربع األول من 2023، ذلك ألن الخدمات المصرفية المفتوحة وسيلة ممتازة تُمكِّن 
المطورين الخارجيين من ربط التطبيقات والخدمات بالمؤسسات المالية بتوفير منصة تقوم على 
شفافية البيانات. وتتميز بوابة ترابط بكونها الرائدة في تأسيس البنية التحتية للحلول المصرفية 

المفتوحة للقطاع الخاص اإلقليمي، ولها عمليات في اإلمارات والبحرين والسعودية.

وفي مقابلة حصرية مع عرب نيوز، صرح عبد هللا المؤيد مؤسس بوابة ترابط ورئيسها التنفيذي، 
عن إبرام الشركة لعدة شراكات مع شركات تكنولوجيا مالية ومصارف في السعودية، وتخطط 

لتأسيس مقر في السعودية بحلول مارس 2023. 

ويرى المؤيد أن الخدمات المصرفية المفتوحة تركز في المقام األول على العميل وتسمح لألفراد 
التحكم بالكامل ببيانتهم المالية وإمكانية الوصول إليها. واستطرد: "نطاق خدماتنا في السوق 
المصرفية  البيئة  لهذه  االستعداد  في  للمصارف  الدعم  فيه  نقدم  وشامل،  واسع  السعودية 
الثالثة  األطراف  مع  للتفاعل  تحتاجها  التي  التحتية  البنية  تأسيس  على  ونساعدها  الجديدة 
12 شركة  من  ألكثر  قد صرّح  المركزي  السعودي  البنك  أن  وأوضح  طلباتها."  وتلبية  المصرحة 
تكنولوجيا مالية وأكثر من 80 شركة بالتسجيل في صندوق االختبارات التنظيمي الخاص بالبنك.

بوابة ترابط تعتزم دخول محيط 
التكنولوجيا المالية السعودي مع 
افتتاح سوق الخدمات المصرفية 

المفتوحة في المملكة 

سنؤسس عمليات مخصصة بالكامل 
للسوق السعودية تلبي طلباتها المحددة. 
ونحن متشوقون جداً لخدمة هذه السوق 
الكبيرة ونتطلع إلى الفرص الكبيرة التي 

تقدمها لنا

عبد هللا المؤيد
المؤسس والرئيس التنفيذي، بوابة ترابط 
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بناءً على الشراكة المبرمة بين كوهيسيتي ولينوفو في 2021، تتعاون الجهتان في الوقت الحالي 
خوادم  على  والمصرّحة  المُثبَتة  المعلومات  ألمن  الحديثة  كوهيسيتي  منصة  حلول  طرح  في 
ThinkSystem التابعة للينوفو. تقدم هذه الشراكة الموسعة حلوالً مثبتة الفعالية ومصرّحة لحماية 
البيانات المؤسسية من المقر إلى السحابة، وتعالج أهم ثالثة قضايا بالنسبة إلى األعمال اليوم: 

األمن والسحابة وإدارة البيانات. 

لدى  وأفريقيا  األوسط  الشرق  في  اإلقليمي  المدير  بيترسون،  غريغ  قال  الصدد،  هذا  وفي 
كوهيسيتي: "شراكتنا مع لينوفو هي اجتماع لشركتين رائدتين في المجال، ستنبثق منه خدمات 
متميزة للعمالء تقدم لهم تجربة سهلة وسلسلة. وستمكن هذه الشراكة المستخدمين من تعزيز 
واسترجاعها  المؤسسية  بيانتهم  الثقة من خالل حماية  من  عالية  بدرجة  السيبرانية  مرونتهم 
بسرعة إن لزم األمر أينما كانت، سواء من منصات محلية أو هجينة أو متعدد السحابات أو حوسبة 
الحافة." وسيستفيد العمالء من عمليات الطلب المبسطة ويتمكنوا من االستفادة منها بسرعة، 

إذ سبق وأن صُرّحت فعالية حلول الشركتين المدمجة وتوافق خدماتهما المشتركة.

كوهيسيتي ولينوفو توسعان شراكتهما لتعزيز المرونة السيبرانية وتسهيل إدارة 
البيانات 

الهالل للمشاريع الناشئة مستثمر في كوهيسيتي.

إن حماية الشركات لبياناتها المهمة 
واستخالصها للقيمة من بياناتها بما يخدم 

أعمالها هما أمران معقدان وتحقيقهما 
صعب على الشركات. تقوم المنهجيات 

التقليدية ألمن البيانات على طرق وحلول 
مجزأة تؤدي إلى تعقيد العمليات وتعريض 

المنصات اإللكترونية للمخاطر وزيادة 
التكاليف ومخاطر االمتثال.

غريغ بيترسون
المدير اإلقليمي في الشرق األوسط وأفريقيا، كوهيسيتي 
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الهالل للمشاريع االبتكارية 04
وورلد اوف فارمينغ و الزراعة الدائرية 

منذ تأسيسها في وقت سابق هذا العام، أنجزت وورلد أوف فارمينج أول نموذج لمنهجية الزراعة 
المنهجية تكنولوجيا برمجية  براءة اختراع. تستخدم هذه  الحصول على  التي في صدد  الدائرية 
التعقب العاملة بالذكاء االصطناعي. وحصلت الشركة مؤخراً على أول عقد لبناء زراعة متكاملة 
دائرية بالكامل في اإلمارات وتشغيلها وإدارتها، ويبلغ إجمالي إنتاجها 3000 طن متري من العلف 

الحيواني الطازج على مدار السنة. 

“نشهد حالياً تزايداً في إقبال المستثمرين وارتفاع مستوى الوعي واالهتمام بتغير المناخ والرغبة 
باالستثمار في مجاالت االستدامة، ولكننا ما نزال نرى تحديات علينا التغلب عليها، منها الحاجة 
الوعي بأهمية هذا  التقليدي وتعزيز  الجديد غير  الحيواني  العام للعلف  إلى زيادة تقبل السوق 

التوجه وتأثيره.” وليد سعد، الرئيس التنفيذي، وورلد أوف فارمينج. 

وتطمح الشركة إلى الحصول على المزيد من 
اإلمارات  في  عملياتها  نطاق  وتوسيع  التمويل 
بما  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  ومنطقة 
وتعمل  السعودية.  العربية  المملكة  ذلك  في 
الجامعات  من  مجموعة  مع  الوقت  نفس  في 
األبحاث  برامج  في  الشباب  إلشراك  المحلية 
الشباب  هذا  دور  تعزيز  إلى  وتهدف  والتطوير، 
محلية  البتكار حلول  الفرصة  وإعطائهم  المبدع 
لتحقيق  الوطنية  اإلمارات  استراتيجية  تدعم 

األمن الغذائي. 

كافا آند تشاي شركة تابعة ومملوكة بالكامل للهالل للمشاريع اإلبتكارية.

كافا آند تشاي تطرح قائمة الشتاء 
الموسمية 

طرح كافا آند تشاي قائمته الموسمية لفصل الشتاء ولفترة محدودة، ويقدم فيها مشروبات التيه 
وفرابيه اليقطين، والتيه الكراميل المملح، وشراب الشوكوالتة الساخنة المُنكَّه بتوت العليق، مع 
مجموعة من الحلويات الشهية ذات المذاق الرائع وخصوصاً مع خيارات القهوة أو الشاي المتميزة 

التي يقدمها المقهى.

الموسمية  قائمتنا  بتقديم  “نحن سعيدون  آند تشاي:  لكافا  التنفيذي  الرئيس  باتلر،  مايك  وقال 
نُضفي على  احتفاالت شهر ديسمبر.  بهجة  نكهاتها  بتنوع  التي ستزيد  الشتاء  لفصل  الجديدة 
قهوتنا األصيلة نكهات مرحة مفعمة بروح األعياد، لنمتع ذائقتكم ونزيد مشروباتكم المفضلة مرحاً 

ولذة.”

االحتفالية  القائمة  هذه  وتتوفر 
المقهى  فرع  في  الموسمية 
أفرعه  وجميع  اإلمارات  مول  في 
ودبي  الشارقة  في  األخرى 
التوصيل  تطبيقات  عبر  وكذلك 

طلبات وكريم وديليفيروو.

 وورلد اوف فارمينج شركة تابعة ومملوكة بالكامل للهالل للمشاريع اإلبتكارية.



8

أعلنت الهالل للمشاريع الناشئة، منصة الهالل للمشاريع المختصة برأس المال االستثماري المؤسسي، 
عن شراكتها مع مركز الشارقة لريادة األعمال )شراع( لدعم الدورة السادسة من “مهرجان الشارقة لريادة 
والتكنولوجيا واالبتكار”.  للبحوث  الشارقة  18-17 ديسمبر في “مجمع  أقيم يومي  الذي   ،“  2022 األعمال 
مركز  رئيسة  القاسمي،  بنت سلطان  بدور  الشيخة  رعاية  تحت  العام  اقام هذا  الذي  المهرجان،  ويهدف 
الشارقة لريادة األعمال )شراع(، وتحت شعار “حيث ننتمي”، إلى توفير منصة ينخرط فيها رواد األعمال 
واستضاف  الخاّلقة.  األفكار  وابتكار  التعاون  خالل  من  التأثير  إحداث  بهدف  التغيير،  وصانعي  والمبدعين 
المهرجان أيضاً مجموعة متنوعة من األنشطة والنقاشات التي هدفت إلى تزويد رواد األعمال الطموحين 

بالمعرفة واألدوات الضرورية لتوجيه أعمالهم نحو النجاح.

وقالت غادة عبد القادر، نائبة رئيس أولى في الهالل للمشاريع: “يعد مهرجان الشارقة لريادة األعمال داعماً 
أساسياً لتحفيز منظومة الشركات الناشئة، ويسعدنا أن نكون جزءاً من هذه المبادرة التي ترتقي بريادة 
األعمال واالبتكار في جميع أنحاء المنطقة. ونحن نتطلع إلى المشاركة والتواصل مع الشركات الناشئة التي 

تسعى إلى مواجهة أكبر التحديات التي تواجه العالم بما فيها تغير المناخ واالستدامة والمساواة”.

ويتضمن المهرجان أيضاً العديد من المنصات التي تتيح ألصحاب الشركات الناشئة فرصة عرض مشاريعهم 
في  المشاركة  الناشئة  الشركات  بين  ومن  والمستثمرين.  الشركات  كبرى  ممثلي  من  مجموعة  أمام 
المهرجان “وورلد أوف فارمينغ”، وهي شركة إماراتية محلية تعمل في مجال التقنيات الزراعية وتبتكر حلوالً 
زراعية ذكية لمساعدة ودعم تحديات األمن الغذائي وجعل القطاع أكثر استدامة، و”بريك برد”، المنصة التي 
تقدم للعمالء تجربة خاصة لتناول الطعام في ملتقيات الموائد المنزلية، باإلضافة إلى تسهيل التواصل بين 

األشخاص الذين يتشاركون شغف تناول الطعام ورواد األعمال في مجال الطعام. 

المواطنة المؤسسية 05
الهالل للمشاريع الناشئة تتعاون مع مركز “شراع” ضمن مهرجان الشارقة لريادة 

األعمال 2022
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أقامت الجامعة األمريكية في الشارقة حفل العشاء السنوي لشركائها الداعمين في 2 نوفمبر 
لتكريم المؤسسات التي تدعم تقدمها وإبراز مساهماتهم القيمة.

دولية  رائدة  والتنفيذيين، مؤسسات  األعمال  قادة  100 من  أكثر من  الذي حضره  الحفل  وكرّم 
وإقليمية ومحلية، من بينها شركة الهالل للمشاريع، التي قدمت دعمها للجامعة بكافة أقسامها 

طوال السنة األكاديمية 2021-2022.

وعبرت الدكتورة سوزان مام مديرة الجامعة األمريكية في الشارقة عن تقديرها وامتنانها للشركات 
والمنظمات المشاركة في الحفل قائلة: “تقدم الشراكات المنفعة المتبادلة لطرفيها، وبتكثيفنا 
لمجاالت التعاون والشراكات، نقدم لطلبتنا وأساتذتنا فرصة المشاركة في مؤسسات ومنظمات 
التي  الفريدة  واالبتكارات  لألبحاث  بيئة خصبة  المتبادلة  المبادرات  مثلكم. وستكون هذه  رائدة 

ستسرع مسارات التنمية االقتصادية وتطرح في السوق قوى عمل ذات مهارة وكفاءة.”

أقيم الحفل بتنظيم من مكتب شؤون الخريجين في الجامعة، وكرَّمت فيه الدكتورة مام المانحين 
في  واألبحاث  للمنح  الموجهة  السخية  ومساهماتهم  المتواصل  دعمهم  شاكرةً  والمتبرعين 
الجامعة. وكرمت غادة عبد القادر، نائبة رئيس أولى في الهالل للمشاريع، كإحدى قادة التأثير 

لما قدمته من مساهمات شخصية لتحسين العالقات بين شركة الهالل للمشاريع والجامعة.

الهالل للمشاريع تتكرم ضمن حفل 
عشاء الشركاء الداعمين للجامعة 

األمريكية في الشارقة

شاركت الهالل للمشاريع في تحدي دبي السنوي للياقة 30x30، بإكمال اكثر من 700 ساعة 
رياضة خالل شهر نوفمبر. وجسدت مشاركة الفريق في المسابقة ما توليه الشركة من أهمية 
الثالثة  المراتب  في  الفائزين  للمشاريع مشاركيها  الهالل  وكرمت  والنفسية،  البدنية  للصحة 
األولى اللتزامهم والجهود التي بذلوها للتوعية بأهمية اللياقة المواظبة على التمارين والعيش 
بصورة صحية، مشجعين الجميع على ذلك بتذكيرهم أن كل ما يحتاجونه هو 30 دقيقة من 

التمرين في اليوم لتحقيق نتائج صحية!

الهالل للمشاريع تشارك في تحدي 
دبي للياقة 30×30
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أعلنت مبادرة العمل الخيري االستراتيجي التابعة لجامعة نيويورك أبوظبي، عن استضافة جلسة 
حوار تفاعلية لمناقشة منهجيات األعمال الخيرية، بالتعاون مع مبادرة بيرل، وهي مؤسسة مستقلة 
غير ربحية تعزز ثقافة مؤسسية للمساءلة والشفافية في منطقة الخليج. وسلطت جلسة الحوار 
الضوء على تحقيق أثر اجتماعي مستدام وقابل للتوسيع، وزيادة تعزيز وتشجيع العطاء االستراتيجي 

في منطقة الخليج وجنوب آسيا.
الخليج  منطقة  من  الخيري  العمل  مجال  في  البارزة  الشخصيات  من  عدداً  الجلسة  واستضافت 
العربي وجنوب آسيا، بمن فيهم سعادة هدى الخميس كانو، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة 
والفنون والمؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي؛ وبدر جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة الهالل 
للمشاريع ومؤسِّس مبادرة بيرل؛ ومارييت ويسترمان، نائب رئيس جامعة نيويورك أبوظبي؛ وناندان 
نيليكاني، المؤسِّس المشارك ورئيس مجلس اإلدارة في شركة إنفوسيس؛ وروهيني نيليكاني، 
رئيس مؤسسة  مكافري،  وجون  الخيرية؛  نيليكاني  روهيني  اإلدارة في مؤسسة  رئيس مجلس 
جاليليو؛ وشوشانا ستيوارت، رئيس شركة الجبل الفيروزي. وأبرز النقاش أيضاً األهمية المتزايدة 
للتعاون في العمل الخيري في منطقة الخليج العربي وجنوب آسيا كعنصر رئيسي لتحقيق العطاء 

الفعال.
وفي هذا الصدد، قالت سعادة هدى الخميس كانو: “إنه لمن دواعي سروري أن أكون عضواً ضمن 
التأثير االجتماعي المستدام. وقد  مجموعة فاعلي الخير الملهمين الذين يساهمون بدفع عجلة 
عززت هذه المناقشة إيماني بالدور الرئيسي الذي يلعبه العمل الخيري في دعم الفنون والثقافة، 

ودفع الفنانين نحو االبتكار، واألجيال نحو اإلبداع، والمجتمعات نحو االتحاد واالزدهار”.
ووفقاً لتقرير صدر مؤخراً عن المركز االستراتيجي لألعمال الخيرية في جامعة كامبريدج، يقدّر العطاء 
 “ نيليكاني:  ناندان  وعلق  سنوياً.  أمريكي  دوالر  مليارات   210 بمبلغ  الخليج  منطقة  في  الخيري 
تُحدِث المنظمات الخيرية والعطاءات الفردية في جميع أنحاء العالم تأثيراً استثنائياً. ومن خالل تبادل 

الخبرات والتجارب، يمكننا العمل بشكل جماعي بهدف دعم المؤسسات والمجتمع ككل”.
ومن جانبها، قالت روهيني نيليكاني: “من المهم جداً تقليل االحتكاك وإزالة العقبات التي تقف في 
طريق التعاون بين فاعلي الخير أنفسهم، وكذلك بين األسواق والدولة والمجتمع الخيري. إن كنا 
نأمل بإحداث تأثير على نطاق أوسع، يتعيّن على المنظمات الخيرية االستمرار في مشاركة خبراتها 

وتجاربها، لتكتسب المجتمعات القدرة على معالجة قضاياها.”
وبدوره تحدث بدر جعفر عن أهمية تمكين الجيل القادم، قائالً: “يتسم العمل الخيري في ثقافة 
منطقتي الخليج العربي وجنوب آسيا بطابع من التواضع وعدم المباهاة، إال أن ذلك ال يتعارض مع 

أهمية أن يتحدث أصحاب األعمال الخيرية بانفتاحٍ عن أنشطتهم في هذا المجال. 

جامعة نيويورك أبو ظبي ومبادرة بيرل تستضيفان جلسة حوارية حول العمل 
الخيري االستراتيجي بمشاركة أبرز القادة من منطقة الخليج وجنوب آسيا

الرؤية المؤسسية 06

من المتوقع أن تشهد منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا خالل السنوات العشرين 

القادمة أكبر عملية لنقل الثروات عبر األجيال، 
والتي تصل قيمتها إلى 26 تريليون دوالر، مما 

يعني وفرًة في رأس المال الخيري وظهور 
جيل جديد من المهتمين بالعمل الخيري 

وإحداث تأثير إيجابي في المجتمع، ما يسلط 
الضوء على أهمية اعتماد منهجية موجهة 
في العمل الخيري وتعزيز هيكليات حوكمة 
الشركات لضمان أفضل تأثير ممكن لألعمال 

الخيرية في المنطقة.

بدر جعفر
الرئيس التنفيذي، الهالل للمشاريع
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لقد مضى عامين على اندالع الجائحة، وما تزال سالسل اإلمداد العالمية تترنح متأثرة بوطأة 
هذه األزمة العصيبة وضراوتها التي عطلت سير الحياة المعتاد في جميع أنحاء العالم. واجهت 
ثم  والمعيقات،  الحاويات  وضياع  العمالة  لنقص  نتيجة  تحديات شديدة  العالمية  الشحن  حركة 

جاءت النزاعات في أوكرانيا لتفاقم الوضع أكثر فأكثر.

تولد  الشدائد  “من خضم  آينشتاين:  ألبرت  قاله  ما  نتذكر  أن  إال  الظروف، ال يسعنا  وفي هذه 
الفرص”، وهذا بالتحديد ما نشهده بأعيننا اآلن. صحيح أن األزمات تأتي بالتغيرات، ولكنها، رغم 
صعوبتها، تتيح المجال لالبتكار والنمو، وتقدم للشركات في جميع أنحاء العالم الفرصة إلعادة 
حساباتها وإعادة صياغة رؤيتها بصورة تمكنها من تحريك االقتصادات المستقبلية نحو آفاق النمو 

والتقدم. 

أن نستفيد من موقعنا االستراتيجي ما  الحالية، علينا  اإلمداد  وللتعامل مع تحديات سالسل 
بين الشرق والغرب، ومن سمعتنا ومواردنا، لنرسّخ بالتالي مكانتنا كمحور صناعي عالمي رائد. 
استثمرت شركة غلفتينر، وهي أكبر شركة خاصة مستقلة لتشغيل الموانئ، أكثر من 50 مليون 
دوالر العام الماضي في ميناء الجبيل التجاري في المملكة العربية السعودية و37 مليون دوالر 
لتحسين البنية التحتية للموانئ في الواليات المتحدة األمريكية. وعلى نفس المنوال، استبدلت 
شركة مومنتوم لوجيستيكس للخدمات اللوجستية كطرف ثالث، أسطول النقل الخاص بها في 
مساعي  وتسريع  وفعاليتها  كفاءاتها  لرفع  للوقود،  مرشدة  جديدة  بشاحنات  بأكمله  اإلمارات 

التحول إلى قطاع نقل مستدام. 

إن تكثيف الشركات العالمية القوية الستثماراتها عامل أساسي، ولكن على نفس القدر من 
األهمية أن نزيد من جاذبية القطاع الخاص للمستثمرين وتحسين إمكانياته الريادية وتعطشه 

لالبتكار. 

ومع توقع وصول مبيعات التجارة اإللكترونية العالمية إلى 7.4 ترليون دوالر بحلول 2025، يتحتم 
أهبة  على  تكون  أن  اللوجستية  والخدمات  والتخزين  النقل  وقطاعات  اإلمداد  سالسل  على 
االستعداد لمواكبة تسارع وتيرة الطلب االستهالكي. ونظراً ألن نصف سكان دولة اإلمارات تقريباً 
دون سن ال35، أمامنا فرصة عظيمة للتقدم بتسخير قوى الشباب وإمكانياتهم الرقمية الفذة 

لتطوير القطاعات القائمة على التكنولوجيا، كالتصنيع والتجارة اإللكترونية. 

العام والخاص وقدرة هذه  القطاعين  التعاون بين  لنا هو قيمة  الجائحة  لعل من أهم ما أكدته 
الشراكات على حل أشد التحديات العالمية. ستكون الشراكات عبر القطاعات المختلفة محركاً 
قوياً وأساسياً للتنمية االقتصادية والتنافسية اإلقليمية، وسبيالً نحو تحقيق أهداف صافي الصفر 

لدول العالم.  

سلسلة اإلمداد: أين تكمن فرص التقدم في أعقاب األزمة؟

بتوفيرنا لبيئة مواتية تدعم الشركات 
الناشئة وتساعدها على النمو والتطور، 

سنقوّي القطاع اللوجستي الذي هو 
عماد االقتصاد وعصب حياته. وسيساهم 

االستثمار في التكنولوجيا الجديدة 
وتبنيها، مثل إنترنت األشياء وشبكة 

5G والذكاء االصطناعي، في تحسين 
العمليات العالمية وتسيير سالسل اإلمداد 

بسالسة.
نيراج أغرافال

مدير تنفيذي، الهالل للمشاريع
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القوة في الشباب – حقيقةٌ برزت جلياً في فعالية هاكاثون ابدأ في الشارقة، وهي شراكة بين 
150 شاب وشابة  أكثر من  األعمال “شراع” وجامعة خور فكان، جمعت  لريادة  الشارقة  مركز 
متقدي الذكاء إليجاد حلول لمشكالت يواجهها عالمنا في الوقت الحالي، منها تحديات قطاعات 
والجريئة  المبتكرة  الالمعة  األفكار  من  فيضاً  الحصيلة  فكانت  اللوجستية،  والخدمات  الموانئ 

والملهمة، أكدت لنا جميعاً عِظَمَ المواهب الريادية التي تغتني بها منطقتنا.

تقترب دولة اإلمارات أكثر فأكثر نحو تحقيق رؤيتها – اقتصاٌد قائمٌ على االبتكار، وتستثمر الدولة 
بزخم في التكنولوجيا والبنية التحتية والتعليم. ورغم تبوؤ المنطقة مكانة ريادية في االبتكارات 
التكنولوجية، وقعت مجتمعاتها ضحية أزمة سالسل اإلمداد العالمية الناتجة عن التقلبات وقيود 
وتركيزها على  للجهود  المتحدة  العربية  اإلمارات  واليوم، ومع حشد  الحاويات.  اإلغالق وضياع 
االستفادة من مركزها القيادي كمحور لوجيستي عالمي، عليها التعويل على شبابها المبتكر 
التكنولوجي التوجه واالهتمامات، للتغلب على تحديات سالسل اإلمداد التي تواجها دول العالم 

قاطبة.

اإلمارات العربية المتحدة قد وضعت نفسها بالفعل كرائد عالمي في التكنولوجيا واالبتكار، فإن 
في  الدولة  بقاء  للشباب سيضمن  واإلرشاد  والتعليم  التحتية  البنية  في  المستمر  االستثمار 
لتحقيق  والمساهمة  واالزدهار  للنمو  المالئمة  الظروف  يوفر  مما  التكنولوجي،  التطور  طليعة 
االستدامة االقتصادية. من خالل استفادة اإلمارات من المعرفة والموهبة التكنولوجية واالستفادة 
من مكانتها كمركز لوجستي عالمي، فإنها في وضع جيد للتغلب على المشكالت العالمية ذات 

الصلة، مثل تلك التي تعطل سالسل التوريد، والتصدي تكنولوجيا ألهم تحديات العالم.

االستثمار في الشباب مهم الستدامة وتيرة االبتكارات التكنولوجية العالمية

تضع الهالل للمشاريع تمكين الشباب 
وريادة األعمال المحلية في قلب 

استراتيجيتها للمواطنة المؤسسية، 
وتدعم استراتيجيتنا هذه جهود الحكومة 
اإلماراتية الرامية إلى توفير بيئة مواتية 
لألعمال، وتساهم مساعينا في جعل 

إمارة الشارقة مركزاً إقليمياً بارزاً لالبتكار 
واإلبداع وتنمية بيئة مزدهرة تزخر 

بالشركات الناشئة المثمرة.
توشار سينغفي

نائب الرئيس التنفيذي ورئيس االستثمارات، الهالل للمشاريع
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خالل فعالية نظمها مجلس اإلمارات للتوازن بين الجنسين، انضمت 18 شركة وطنية وعالمية، 
القطاع  في  الجنسين  بين  التوازن  تسريع  تعهد  على  للمشاريع،  الهالل  شركة  ضمنهم  من 
الخاص ليرتفع عدد الشركات المنضمة للمبادرة إلى 56 شركة. المجلس يكثف جهوده لالرتقاء 
الخامس  الهدف  بتسريع  للشركات  الطوعي  التعهد  عالمياً.  مكانتها  وتعزيز  اإلمارات  بتنافسية 
الرؤية  في  والخاص  الحكومي  القطاعين  بين  الفريدة  الشراكة  يعكس  المستدامة  للتنمية 
واألهداف وعلى ان االمارات ماضية في تحقيق التقدم واالزدهار بمختلف القطاعات والمساهمة 
والتي   ،2030 المستدامة  التنمية  أهداف  لتحقيق  الرامية  العالمية  الجهود  دعم  في  الفاعلة 
كانت اإلمارات من الدول الرائدة في االلتزام بها وأدمجتها ضمن المرتكزات الرئيسية لخططها 

االستراتيجية.

خالل الحدث، قامت معالي شمسة صالح، أمين عام مجلس اإلمارات للتوازن بين الجنسين 
بالنيابة عن سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس  بإلقاء كلمة 
اإلمارات للتوازن بين الجنسين حيث أعربت عن شكرها لجميع الشركات على دعمهم وتعاونهم 
المتفاني مع المجلس لتحقيق رؤية دولة اإلمارات وأهدافها على الصعيدين المحلي والعالمي.

أساسيتان  ركيزتان  وهما  للمشاريع،  الهالل  لشركة  االساسية  القيم  من  والتنوع  الشمول 
لحوكمتنا المؤسسية.  نحن ملتزمون بتعزيز مشاركة المرأة وتمكينها في جميع أنحاء مؤسستنا. 
وبصفتنا من الموقعين على مبادئ هيئة األمم المتحدة لتمكين المرأة، فالدعوة إلى المساواة 
بين الجنسين والمساهمة في مستقبل أكثر إنصافا من خالل تمكين المرأة من أولوياتنا كشركة 
عالمية رائدة. إن نكون جزءا من هذا التعهد اليوم يؤكد إيماننا الراسخ بالدور المهم والمتساوي 

للمرأة في المساهمة في مستقبل مزدهر.

الهالل للمشاريع توقع على مبادرة 
مجلس اإلمارات للتوازن بين الجنسين

المستثمرات النساء يلعبن دوراً رئيسياً في توجيه االستدامة االقتصادية من خالل دعم رائدات 
الهالل للمشاريع،  أولى في شركة  نائبة رئيس  القادر،  الرؤية أكدت غادة عبد  األعمال، بهذه 
خالل مشاركتها في الدورة السادسة من “مهرجان الشارقة لريادة األعمال 2022”، أنه “يمكن 
احراز تقدم في معالجة التفاوت بين الجنسين في قطاع االستثمار، كون شركات رأس المال 
االستثماري عالمياً تركز على تحسين ممارسات التنوع والشمول الخاصة بها، على الرغم من 

أن وتيرة التغيير ال تزال بطيئة”.

للمشاريع  الهالل  منصة  وهي  الناشئة،  للمشاريع  الهالل  شركة  القادر  عبد  غادة  ومثلت 
المتخصصة برأس المال االستثماري المؤسسي، في “مهرجان الشارقة لريادة األعمال 2022”، 
وبينت خالل جلسة نقاشية، أن إجراء تغييرات جوهرية بشكل عام، يعد أمراً أكثر صعوبة عندما 
اتباعها لسنوات، وقالت: “على  التي تم  للعقلية واالستراتيجيات  التغيير تجديداً كامالً  يتطلب 
سبيل المثال، نقوم عادة بتقييم التمويل العالمي القائم على استراتيجية المساواة، ومع ذلك، 

نالحظ عند ظهور النتائج أن صانعي القرار هم غالباً هم من الذكور”.

األعمال  رائدات  من  كل  تتيحها  التي  الفريدة  الفرص  الضوء على  النقاشية  الجلسة  وسلّطت 
والمستثمرات لتحقيق االستدامة االقتصادية. وتواجه رائدات األعمال نقص في التمويل، حيث 
يتم توزيع %2 فقط من التمويل على اإلناث في الواليات المتحدة، و%1 في منطقة الشرق 
األوسط وشمال إفريقيا. وباإلضافة الى ما سبق، فان نسبة المستثمرات عالميا منخفض ايضا، 
التي تمثل فقط %10-8 من نسبة المستثمرين في الواليات المتحدة األميركية، و%2 فقط من 

النساء المؤسسات، وهي نسبة أقل من ذلك في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

دور رائدات األعمال والمستثمرات في 
زيادة القيمة االقتصادية
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عن الهالل للمشاريع:

الهالل للمشاريع هي شركة عالمية تتخذ من اإلمارات العربية المتحدة مقراً لها. وتعمل الشركة 
من خالل أربع منصَّات وهي: الهالل للمشاريع التطويرية، والهالل للمشاريع االستثمارية، والهالل 

للمشاريع الناشئة، والهالل للمشاريع االبتكارية، إذ تمتد أنشطتها عبر قطاعات متنوعة بما في ذلك 
الموانئ والخدمات اللوجستية، والطاقة واألعمال الهندسية، واألغذية والمشروبات، وطيران رجال 

األعمال، إضافة إلى مجاالت أخرى مثل األسهم الخاصة، ورأس المال االستثماري، واحتضان األعمال.
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