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أهالً بكم في العدد الثاني من نشرتنا الدورية لهذا العام، والتي تغطي آخر تطورات أقسامنا املؤسسية األربعة. 

غــلفتينر األمــريــكية ويــلمينغتون تســتقدم أولــى أســاطــيلها الكهــربــائــية بــإطــارات 
مطاطاية في ميناء ويلمينغتون

اسـتقدمـت غـلفتينر األمـريـكية ويـلمينغتون املحـدودة، وهـي شـركـة تـابـعة لـغلفتينر الـتي تـعد أكـبر شـركـة خـاصـة لـتشغيل املـوانئ 
فـي الـعالـم، تـسعَ رافـعات قـنطريـة كهـربـائـية بـإطـارات مـطاطـايـة وثـالث شـاحـنات رفـع مـن أسـطول "لـيفتيس ريـتش سـتاكـرز" مـن 
شـركـة الخـدمـات الـذكـية لـلموانئ "كـونـكريـنز"، وذلـك تـعزيـزاً للخـدمـات الـتي تـقدمـها غـلفتينر فـي مـيناء ويـلمينغتون فـي الـواليـات 

املتحدة. 

وســـتعمل هـــذه الـــرافـــعات الـــقنطريـــة ذات اإلطـــارات املـــطاطـــايـــة عـــلى الـــطاقـــة الكهـــربـــائـــية املـــزودة مـــن نـــظام قـــضبان الـــتوصـــيل 
الكهـــــربـــــائـــــي busbar واملجهـــــزة بـــــنظام الـــــتحكم بـــــاألوزان 
Active Load Control الــــخاص بشــــركــــة "كــــونــــكريــــنز"، 
مــــــما ســــــيمكن غــــــلفتينر مــــــن التخــــــلص مــــــن حــــــركــــــة تــــــأرجــــــح 

الحاويات. 

وســــــتستلم غــــــلفتينر أســــــطولــــــها األول مــــــن هــــــذه الــــــرافــــــعات 
الكهــربــائــية فــي الــُربــَعنْي األول واألخــير مــن 2020 وتــمتلك 
هـــذه الـــرافـــعات قـــوة لـــرفـــع 41 طـــناً وحـــزم حـــاويـــات بـــارتـــفاع 

واحدة على خمسة وخط يتسع لسبع شاحنات أفقياً.  

وسـيكون مـن شـأن رافـعات "لـيفتيس ريـتش سـتاركـرز" الـتي 
تـــصنعها "كـــونـــكريـــنز" واملجهـــزة بـــأنـــظمة مـــكافـــحة الحـــرائـــق 
ومــيزة الــتشحيم الــداخــلي وحــساســات الــعكس والــتي تــتميز بــإمــكانــية رفــع 45 طــناً، تــعزيــز كــفاءة عــمليات املــيناء عــلى نــحو 

مراعٍ لسالمة البيئة، ويُتَوقع أن يتم استالمها في الربع الثاني من 2019. 

وقـال الـرئـيس الـتنفيذي لـغلفتينر األمـريـكية ويـلمينغتون إريـك كـايـسي فـي هـذا الـصدد: "سـيكون اسـتالمـنا ألسـطول الـرافـعات 
الكهـربـائـية بـالـكامـل سـابـقة هـي األولـى مـن نـوعـها لـغلفتينر، كـما أن إضـافـة هـذه األسـاطـيل املـتطورة ملـيناء ويـلمينغتون هـو خـير 
دلــيل عــلى الــتزامــنا بــتطويــر عــملياتــنا فــي املحــطة وعــلى الــكفاءة الــعليا للمحــطة الــتي تــعتبر املــدخــل األمــثل لــواردات الــفاكــهة 

الطازجة ومستخلصات العصائر في أمريكا الشمالية."

يُــشغِّل مــيناء ويــلمينغتون فــي الــوقــت الــحالــي أســطوالً مــن رافــعات "غــوتــوالــد" لــلموانئ املتحــركــة الــتابــعة لــكونــكريــنز، وتــوظــف 
غلفتينر أيضاً نطاقاً من معدات كونكرينز في ميناء كانافيرال  في فلوريدا وفي موانئها في الشرق األوسط. 

وأضـاف كـايـسي قـائـالً: "تـقوم عـالقـة غـلفتينر بشـركـة كـونـكريـنز عـلى شـراكـة مـتينة نـصبو إلـى تـرسـيخها وإلـى اسـتدامـة تـعاونـنا 
لسنني مديدة."

أبــرمــت شــركــة مــنزل للخــدمــات الــصحية الــتي يــقع مــقرهــا فــي اإلمــارات فــي فــبرايــر 
مــذكــرة تــفاهــم ســتوفــر بــموجــبها مجــموعــة مــن الخــدمــات الــصحية املــنزلــية ملــراجــعي 

مجموعة مستشفيات ثومبي. 

سـتتضمن بـاقـة الخـدمـات الجـديـدة خـدمـة تـقديـم الـرعـايـة ملـا بـعد تسـريـح املـرضـى، 
ورعــــايــــة األطــــفال وكــــبار الــــسن، والــــعالج الــــفيزيــــائــــي، ورعــــايــــة األمــــهات وحــــديــــثي 

الوالدة، وإدارة الجروح والرعاية املرتبطة بأجهزة التنفس الصناعي. 

وســيعزز هــذا الــتعاون بــني الــطرفــني مــن خــبرة مــنزل الــطبية إذ سيســتفيد كــادرهــا الــطبي مــما ســيقدمــه مــختصو ثــومــبي مــن 
خبرات واستشارات طبية متعددة املجاالت. 

وعــّلق الــدكــتور ســاربــر تــانــلي، الــرئــيس الــتنفيذي ملجــموعــة مــنزل للخــدمــات الــصحية قــائــالً: "نــحن مــلتزمــون بــتوفــير خــدمــاتــنا 
املــنزلــية الــصحية بــأعــلى املــعايــير لــسكان دولــة اإلمــارات، وهــذا الــتعاون هــو خــير دلــيل عــلى تــوجــهنا. إن تــوفــر رعــايــة صــحية 
مـنزلـية مـتخصصة هـو مـن أهـم الـحاجـات الـحالـية حـيث أن الـطلب عـلى هـذه الخـدمـات قـد زاد بنسـبة تـفوق 20 بـاملـئة مـقارنـة 
بـعام 2017-2018. وكـلي ثـقة بـأن سـكان اإلمـارات الـشمالـية سيحـظون بخـدمـات صـحية مـكيفة لـتناسـب حـاالتـهم الـصحية 
واحـتياجـاتـهم وتـوفـر لـهم خـدمـات شـامـلة إلدارة األمـراض فـي كـنف دارهـم، وهـذا بـفضل تـعاونـنا مـع مجـموعـة ثـومـبي الـتي تـعد 

رائدة في تقديم الخدمات الطبية في اإلمارات."

شـاركـت الهـالل لـلمشاريـع الـناشـئة، وهـي ذراع 
رأس املـال االسـتثماري املـؤسـسي لـدى الهـالل 
 C لـلمشاريـع، بـقيادة جـولـة تـمويـل مـن السـلسلة
لـــــصالـــــح مـــــنصة فـــــرلـــــينكو اإللـــــكترونـــــية لـــــتأجـــــير 
املـــــــفروشـــــــات ومـــــــقرهـــــــا فـــــــي بـــــــينغالـــــــورو والـــــــتي 
جــــــــــمعت نــــــــــحو 17.5 مــــــــــليون دوالر أمــــــــــريــــــــــكي 
ضــمن هــذه الــجولــة الــتي شــارك فــيها املســتثمر 
الـحالـي "اليـتبوكـس فينشـرز" ومجـموعـة مسـتثمريـن جـدد ضـمت "إيـنوفـيتيف كـويسـت" الـتي تـمتلك شـركـة "فـيذراليـت" ألثـاث 

املكاتب. 

تــطمح الشــركــة إلــى أن تــوفــر لــعمالئــها مــن جــيل األلــفية مــفروشــات عــالــية الــجودة واملــعايــير تــرضــي أذواقــهم عــبر االشــتراك 
بـــمنصتها اإللـــكترونـــية. وتـــقدم فـــرلـــينكو املـــختصة بـــتصميم وتـــصنيع املـــفروشـــات خـــدمـــاتـــها لـــقاعـــدة عـــمالئـــها فـــي بـــينغالـــورو 

ومومباي وبيون وديلهي-إن إس آر وحيدرآباد وتشيناي. 

وفــــي إطــــار هــــذا االســــتثمار، ســــتنضم الهــــالل لــــلمشاريــــع الــــناشــــئة ملجــــلس إدارة فــــرلــــينكو لــــتقدم الــــتوجــــيه االســــتراتــــيجي، 
وسـتوظـف فـرلـينكو املـبلغ الـذي حـصدتـه لـتعزيـز نـموهـا فـي سـوقـها املحـلي فـي الـهند ولـدعـم مـساعـي تـوسـعها فـي اإلمـارات 

العربية املتحدة. 

وفــي 2018، صُــــــــــنِّفت فــرلــينكو بــاملــرتــبة الــتاســعة عــلى قــائــمة األلــف شــركــة ذات مــعدالت الــنمو املــرتــفعة فــي آســيا واملــحيط 
الـهادئ الـتابـعة لـصحيفة فـايـنانـشال تـايـمز حـيث قـدرت الـصحيفة نـمو عـائـدات الشـركـة بنسـبة 3,941 بـاملـئة مـا بـني 2013 

و 2016.

ومضة كابيتال

أوبر تستحوذ على كريم مقابل 3.1 مليار دوالر أمريكي

صـرحـت شـركـة أوبـر الـرائـدة فـي مـجال خـدمـات طـلب الـنقل 
ومــــقرهــــا فــــي أمــــريــــكا فــــي شهــــر مــــارس اســــتحواذهــــا عــــلى 
شــركــة كــريــم اإلمــاراتــية فــي صــفقة بــقيمة 3.1 مــليار دوالر 

أمريكي نقداً وبصيغة أسهم. 

سـتقدم أوبـر لـكريـم بـموجـب هـذه الـصفقة 1.4 مـليار دوالر 
نــقداً وســتسد مــا تــبقى مــن مــبلغ الــصفقة بــصورة ســندات 

الــقرض الــقابــلة لــلتحويــل، وذلــك فــي أكــبر عــملية تــخارج لشــركــة تــكنولــوجــية نــاشــئة عــلى اإلطــالق فــي الشــرق األوســط. ومــن 
املتوقع أن تتم الصفقة في الربع األول من 2020. 

وقـال مـدثـر شـيخة، الـرئـيس الـتنفيذي لشـركـة كـريـم ومـؤسـسها الشـريـك تـعليقاً عـلى الـصفقة: "سـيساعـدنـا تـعاونـنا مـع أوبـر 
عـــلى تســـريـــع جـــهودنـــا الـــرامـــية لـــتحقيق هـــدفـــنا الـــرئـــيسي املـــتمثل بـــتسهيل حـــياة الـــناس وتـــحسينها وبـــناء مـــنظمة اســـتثنائـــية 
مـلهمة." وأضـاف: "فـي مـنطقتنا مـقومـات وإمـكانـيات هـائـلة لتحسـني مـجال الـنقل والخـدمـات الـتكنولـوجـية وعـلينا أن نسـتفيد 

منها إذ ستمكننا من االرتقاء بمنطقتنا بعزم وقوة نحو املستقبل الرقمي." 

سـتبقى كـريـم مـملوكـة بـالـكامـل لشـركـة أوبـر، وسـتعمل كشـركـة مسـتقلة تـحت عـالمـة كـريـم الـتجاريـة وبـقيادة مـؤسـسيها، كـما 
سـيعزز االسـتحواذ مـن مـكانـة أوبـر فـي الشـرق األوسـط حـيث تـعمل فـي ثـمانـية بـلدان وتـقدم مجـموعـة مـن الخـدمـات األخـرى 

مثل أوبر إيتس، وأوبر سكوتر، وخدمة الحافالت عند الطلب.

وصـــرح دارا خســـروشـــاهـــي، الـــرئـــيس الـــتنفيذي ألوبـــر، "لـــقد أثـــبتت كـــريـــم قـــدرتـــها عـــلى تـــطويـــر حـــلول محـــلية مـــبتكرة ودورهـــا 
الــرئــيسي فــي رســم مســتقبل قــطاع الــنقل فــي مــدن مــنطقة الشــرق األوســط حــيث أصــبحت إحــدى أنــجح الشــركــات الــناشــئة 
عـــلى املســـتوى اإلقـــليمي. وإنـــني عـــلى ثـــقة بـــأن تـــعاونـــنا جـــنباً إلـــى جـــنب مـــع مـــؤســـسي كـــريـــم ســـيمكننا مـــن تـــحقيق نـــتائـــج 

استثنائية تخدم الركاب والسائقني واملدن في هذا الجزء من العالم الذي يتميز بسرعة تطوره."

تـعمل كـريـم الـتي تـأسسـت فـي 2012 فـي 120 مـديـنة عـبر 15 دولـة ولـديـها 33 مـليون مسـتخدم ومـليون سـائـق. كـما أنـها 
توفر خدمات أخرى منها خدمة التوصيل وتسليم األغذية وتستطلع حاليًا حلول التكنولوجيا املالية.

الهالل للمشاريع شريك محدود في ومضة مينا فينشرز 

بي أو في كابيتال

ترافيل سبيندز تفوز في مسابقة فينشر إينجني السابعة في سريالنكا

اخـــتتم بـــرنـــامـــج ريـــادة األعـــمال فينشـــر إنـــجني دورتـــه 
الـسابـعة الـتي أقـيمت فـي "هـاتـش" الـذي يـعتبر أكـبر 
مــــــساحــــــة لــــــتشارك الــــــعمل فــــــي ســــــريــــــالنــــــكا يــــــوم 21 
فـبرايـر. فينشـر إيـنجني هـي مـسابـقة لـريـادة األعـمال 
شــــــــاركــــــــت فــــــــيها أبــــــــرز 11 شــــــــركــــــــة نــــــــاشــــــــئة لــــــــعرض 
خـــدمـــاتـــها املـــبتكرة، وكـــان تـــوشـــار ســـينغفي، املـــديـــر 
األول للهـــالل لـــلمشاريـــع الـــناشـــئة، عـــضواً فـــي لـــجنة 

التحكيم في املسابقة.  

وقــــد اخــــتيرت اإلحــــدى عشــــرة شــــركــــة املــــشاركــــة فــــي 
املــسابــقة عــقب ثــالث جــوالت تــرشــيح عُـــقدت عــلى مــدى 12 أســبوع عــلى الــتوالــي. وقــد فــازت فــي مــسابــقة هــذا الــعام شــركــة 
"تــرافــيل ســبيندز" وهــي مــنصة تــكنولــوجــية تــقدم خــدمــات الــسفر والخــدمــات التحــليلية الــفوريــة لــعمالئــها مــن كــبرى الشــركــات 

وتمنحهم أفضل األسعار لرحالت رجال األعمال. 

وجــــاءت شــــركــــة "بــــوروكــــي" الــــناشــــئة املــــختصة بــــتوظــــيف الــــروبــــوتــــات وحــــلول الــــذكــــاء االصــــطناعــــي ملــــعالــــجة مــــشكلة الــــتلوث 
الـــبالســـتيكي املـــائـــي، فـــي املـــرتـــبة الـــثانـــية، بـــينما جـــاءت "اليـــف روم"، مـــنصة الـــواقـــع املـــعزز لـــلتجارة اإللـــكترونـــية، فـــي املـــرتـــبة 

الثالثة. 

وقـــد حـــازت شـــركـــة "كـــيمبوال كـــيتول" الـــتي تـــدعـــم أعـــمال إنـــتاج شـــراب الـــكيتول املُــركّــــز فـــي مـــديـــنة مـــاتـــارا عـــلى جـــائـــزة ريـــادة 
األعمال املؤثرة لعام 2019-2018.

حـضر هـذا الـحفل مـا يـزيـد عـلى 100 شـخصية قـياديـة مـن قـطاع األعـمال مـن عشـر بـلدان، إلـى جـانـب 40 مسـتثمراً دولـياً، 
وتخــلل الــفعالــية نــدوات وورش عــمل ولــجان نــقاش ســلطت الــضوء عــلى مــواضــيع هــامــة مــثل الــذكــاء االصــطناعــي املشــترك، 

واإلنترنت االستهالكي، والبرامج-بصفة-خدمات، والشركات الناشئة التكنولوجية في مراحلها األولى. 

وقــال فــي هــذا الــصدد مــؤســسا بــي أو فــي كــابــيتال راجــان أنــانــدان وبــراجــيت بــاالســوربــرامــانــيام: "سُــــــعدنــا كــثيراً بــاســتقبال 
نــخبة مــن أبــرز املســتثمريــن الــدولــيني فــي ســريــالنــكا، وســررنــا أيــضاً بــاإلقــبال الشــديــد الــذي أبــدوه لــلمساهــمة فــي ورشــات 
الـعمل ولـجان الـنقاش. نـحن عـلى يـقني بـأن مـا يـبذلـونـه مـن تـوجـيه وإرشـاد ملـواهـبنا املحـلية الـرائـدة سـيكون لـه دور اسـتثنائـي 

في نجاح دفعة هذا العام من املتسابقني النهائيني كما ولتقدم سريالنكا بنطاقها األشمل."

تُقام فعالية فينشر إينجني بتنظيم من النكان إينجيل نيتوورك التي أسستها بي أو في كابيتال وإنديان إينجل.

افـــــــتتحت ســـــــلسلة مـــــــقاهـــــــي كـــــــافـــــــا أنـــــــد تـــــــشاي 
املـــــــــــختصة بـــــــــــتقديـــــــــــم الـــــــــــقهوة والـــــــــــشاي والـــــــــــتي 
أسســــتها الهــــالل لــــلمشاريــــع االبــــتكاريــــة، ثــــالثــــة 
أفـرع جـديـدة فـي دبـي، وتحـديـداً فـي مـركـز دبـي 
املــــــــــالــــــــــي الــــــــــعاملــــــــــي ومــــــــــول اإلمــــــــــارات والخــــــــــليج 
الــتجاري، لــيصل مجــموع أفــرعــها فــي اإلمــارات 

إلى خمسة بالكامل. 

تـتزيـن األفـرع الـثالث الجـديـدة بـتصامـيم داخـلية 
مـميزة مـن ابـتكار شـركـة الـتصميم االسـتشاريـة 
4Space تـــوفـــر لـــروادهـــا بـــيئة مـــريـــحة ودافـــئة. 
ويـــتميز تـــصميم فـــرع مـــول اإلمـــارات الـــذي تـــبلغ 
مـــــساحـــــته 400 قـــــدم مـــــربـــــع بـــــاألنـــــابـــــيب الـــــبارزة 

التي تتوسطها مصابيح اإلنارة املستديرة، وهو تصميم مستوحى من شجرة األرابيكا وحبوب النب. 

وقد افتتحت كافا أند تشاي مقهاها األول في منطقة السيف في دبي والثاني في الجامعة األمريكية في الشارقة. 

حـضر فـريـق مـن املـدراء الـتنفيذيـني لـدى الهـالل لـلمشاريـع املـنتدى االقـتصادي 
الـــعاملـــي عـــن الشـــرق األوســـط وشـــمال أفـــريـــقيا املُــقام فـــي األردن يـــومـــي 6 و7 

أبريل. 

شهــــد املــــنتدى االقــــتصادي الــــعاملــــي مــــشاركــــة مــــا يــــزيــــد عــــن 1,000 مــــن قــــادة 
الـقطاعـات الـحكومـية واألعـمال واملـجتمع املحـلي ملـناقـشة الـتأثـيرات االجـتماعـية 
واالقــتصاديــة الــتي تشهــدهــا املــنطقة فــي خــضم مــوجــة الــعوملــة الــحالــية، واملُـلقبة 

"بالعوملة 2.0"، التي تحركها االبتكارات والبيانات التكنولوجية. 

وشـارك تـوشـار سـينغفي، مـديـر أول للهـالل لـلمشاريـع الـناشـئة، فـي لـجنة نـقاش بـعنوان "ابـتكار مـزعـزع مـن أجـل الـتنافـسية 
4.0"، وتحـدث فـي مـداخـلته عـن دور رأس املـال االسـتثماري املـؤسـسي واالسـتثمارات االسـتراتـيجية فـي الشـركـات الـناشـئة 
الـــقائـــمة عـــلى أحـــدث االبـــتكارات والـــتطورات الـــتكنولـــوجـــية فـــي وضـــع مـــنطقة الشـــرق األوســـط وشـــمال أفـــريـــقيا عـــلى خـــارطـــة 

املستقبل بصفتها بيئة محفزة ونواة محركة لالبتكار. 

الهالل للمشاريع تستضيف وفداً من طلبة كلية كولومبيا لألعمال للسنة 
الخامسة على التوالي

لَِم تفتقر اإلمارات ملسرع لقطاع العطاء والعمل الخيري؟ 

الـرئـيس الـتنفيذي للهـالل لـلمشاريـع يـكتب مـقاالً فـي 
مجــلة أريــبيان بــزنــس عــن الــحاجــة لــتبني أطــر أكــثر 
كـــــــفاءة فـــــــي مـــــــجال الـــــــعطاء والـــــــعمل الـــــــخيري فـــــــي 

اإلمارات العربية املتحدة. 

إن مــــــــن أبــــــــرز الــــــــتوجــــــــهات الــــــــتي شهــــــــدهــــــــا قــــــــطاع 
األعـــــــمال فـــــــي الـــــــعقد املـــــــاضـــــــي تـــــــطور حـــــــاضـــــــنات 
ومســرعــات األعــمال واملــشاريــع الــناشــئة الــتي نجــد 
املـئات مـنها منتشـرة فـي جـميع أنـحاء الـعالـم، وفـي 
اإلمــــارات الــــعربــــية املتحــــدة وحــــدهــــا مــــا ال يــــقل عــــن 
مت محـــــــــركـــــــــات  خـــــــــمس عشـــــــــرة نـــــــــسخة. لـــــــــقد صُـــــــــــــــــمِّ
الـتطويـر هـذه ملـساعـدة رواد األعـمال فـي تـطويـر أفـكارهـم وتـمويـلها واالسـتفادة تـجاريـاً مـنها، وأصـبحت مـألـوفـة جـداً لـدرجـة 

أنه ال يمكن تخيل االقتصاد الحديث بدونها.

نهم مـن الـحصول عـلى  كـثيرة هـي الـفوائـد الـتي يـجنيها رواد األعـمال مـن بـرامـج التسـريـع واالحـتضان، ال سـيما أنـها تُـمكِّ
الـدعـم والـتوجـيه مـن الـخبراء واملسـتثمريـن، وتـوفـر لـهم فـرصـاً مـنظمة لـتعّلم مـهارات الـعمل الـقيّمة وتـطويـرهـا واالسـتفادة مـن 
بــيئة عــمل حــيويــة تــحفِّز عــلى الــتعاون وتســتقطب املــواهــب. وتــسعى الــعديــد مــن هــذه الــبرامــج لــتمويــل الشــركــات الــناشــئة 

الواعدة وتختارها بصورة انتقائية، وتمنحها أيضاً مدخالً واسعاً إلى مجتمع املستثمرين في املشاريع الناشئة.

لـقد بـرهـن هـذا الـنموذج بـحقٍّ فـعالـيته، وخـير دلـيل عـلى ذلـك هـو الـنجاح الـباهـر الـذي حـققته شـركـات عـاملـية مـثل أوبـر وإيـر 
بــي إن بــي ودروب بــوكــس والــعديــد مــن األعــمال األخــرى الــتي اســتفادت فــي مــراحــلها األولــى مــن بــرامــج االحــتضان أو 

التسريع املهيكلة.

وقــد شــّدت هــذه الــظاهــرة انــتباه الــقطاع الــعام أيــضاً، حــيث نــرى الــحكومــات مــن حــول الــعالــم تــتجه نــحو نــطاق واســع مــن 
 Move) "املسـرعـات املـصّممة لـدعـم االبـتكار وريـادة األعـمال فـي الـقطاع. ويـشير تـقريـر "تحـرك سـريـعاً إلصـالح األمـور
Fast and Fix Things)  الــصادر عــن مــختبر آر إس أيــه (RSA Lab) فــي يــولــيو 2018، إلــى وجــود مــا يــزيــد عــن 
75 مــختبر تســريــع مــخّصص لــريــادة األعــمال فــي الــقطاع الــعام عــلى مســتوى الــعالــم، وهــي واســعة االنــتشار إذ نجــدهــا 

في مناطق مثل كندا وكينيا والبيرو وفنلندا.

أمـــا عـــلى املســـتوى املحـــلي، فـــتبرز "مســـرّعـــات دبـــي املســـتقبل" الـــتي تـــم تـــطويـــرهـــا لـــتكون حـــلقة وصـــل بـــني رواد األعـــمال 
والشــركــات الــناشــئة ومــؤســسات الــقطاع الــعام، بــحيث تــقدم لــهم مــنصة لــلتعاون فــي ابــتكار حــلول للتحــديــات االجــتماعــية 

والبيئية على الصعيدين املحلي والدولي، وتشجعهم أيضاً على استخدام مدينة دبي "كمختبر حي" ألفكارهم.

وبــالــرغــم مــن االنــتشار الــواســع لهــذه الــظاهــرة، ال يــزال هــناك قــطاع واحــد مــتأخــر عــن تــبني مــنهجيات احــتضان وتســريــع 
الحلول املبتكرة القائمة على التكنولوجيا للمشاكل والتحديات، أال هو قطاع األعمال الخيرية.

ولــيس الــقصد هــنا أن الــتكنولــوجــيا غــائــبة تــمامــاً عــن مــجال الــعطاء الــخيري، بــل هــناك مــنصات مــن الجــديــر ذكــرهــا، مــثل 
غــلوبــال غــيفينج (GlobalGiving) وغِــــف دايــركــلتي (GiveDirectly)، نــجحت فــي تــبني الحــلول الــتكنولــوجــية لــتعزيــز 
مســـتويـــات الـــكفاءة فـــي عـــملية جـــمع الـــتبرعـــات مـــن املـــجتمعات الـــعامـــة، ولـــعلها بـــذلـــك تُـــصّور لـــنا املســـتقبل املـــنشود لهـــذا 

القطاع.

وخـالل الـوقـت الـذي قـضيته شـخصياً فـي الـعمل عـلى مـبادرات خـيريـة تـكنولـوجـية، ازداد يـقيني بـوجـود فـرصـة هـائـلة لحـدوث 
تــغيرات تــقنية ثــوريــة واســعة الــنطاق ســتتمكن مــن تــعزيــز أســس الــثقة فــي الــعالقــة مــا بــني املــتبرع واملســتفيد والــتي تــعتبر 
عـالقـة بـالـغة األهـمية، وسـتقوي أيـضاً قـطاع املـؤسـسات غـير الـربـحية وتـرسـخ روافـده بـصورة كـبيرة. وأنـا مـقتنع بـأن تـبني 

نهج يقوم على ريادة األعمال قد يكون السبيل لتسريع هذه التغيرات الثورية اإليجابية.

هـذا هـو سـبب رغـبتي فـي رؤيـة مـنصة لتسـريـع واحـتضان األعـمال فـي مـنطقتنا، وأنـا مسـتعد كـل االسـتعداد لـلتعاون فـي 
إطالق منصة كهذه تُكرَّس خصيصاً لتلبية احتياجات األفراد واملؤسسات بأفكار ومشاريع خيرية مبتكرة. 

ومــن شــأن مــنصة كهــذه إبــراز األفــكار واملــشاريــع الــتي تــوظــف الــتكنولــوجــيا لــتعظيم آثــار األعــمال الــخيريــة والــتعامــل مــع 
الــعناصــر الــرئــيسية األخــرى فــي مــجال الــعطاء مــثل الــشفافــية والــكفاءة، والــتي تــشجع أيــضاً عــلى تــكثيف ســبل الــتعاون. 
وعـالوة عـلى ذلـك، سـتعمل هـذه املـنصات عـلى خـلق ثـقافـة حـيويـة تـعزز الـقدرة عـلى تحـمل املـخاطـر وإدراك أن الفشـل بـني 
الــــحني واآلخــــر قــــد يــــكون دافــــعاً نــــحو االبــــتكار واكــــتشاف أفــــضل الحــــلول لتحــــديــــات املســــتقبل، حــــتى فــــي قــــطاع األعــــمال 

الخيرية.

وفـي نـهايـة املـطاف، سـتحقق بـعض األفـكار مسـتويـات عـالـية مـن الـنجاح ومـنها مـا سيعجـز عـن ذلـك، ومـهما كـان مسـتوى 
نــجاحــها، ســتعود هــذه األفــكار بــال شــك بــالــفائــدة الــعظيمة عــلى الــقطاع وعــلى مــاليــني األشــخاص املــتأثــريــن بــه، وســتجعل 
مـن الـقطاع غـير الـربـحي فـي املـنطقة خـياراً أكـثر جـاذبـية لـلمهنيني الشـباب الـذيـن يـتوقـون لـلعمل فـي بـيئة إبـداعـية سـريـعة 

التقدم لها بصمة بالغة األثر على املجتمعات وعلى العالم بأكمله.

لـــيس لـــدّي أدنـــى شـــك بـــأن أعـــظم االبـــتكارات الـــتي سنشهـــدهـــا فـــي مـــجال الـــعمل الـــخيري هـــي هـــنا، فـــي مـــكاٍن مـــا فـــي 
مـنطقتنا. ومـن األمـثلة الـتي تـمتلك مـقومـات هـائـلة لـلنجاح مـنصٌة رقـمية مـا زالـت قـيد الـتطويـر، وأنـا سـعيد جـداً بـتعاونـي مـع 
شــركــاء عــاملــيني فــي تــطويــرهــا. تــسعى هــذه املــنصة املــبتكرة إلــى تــعزيــز مســتويــات الــفعالــية والــشفافــية واملــساءلــة مــن أجــل 
تــــعظيم آثــــار الــــصدقــــات والــــعطاءات اإلســــالمــــية، ويُــــتَوقــــع أن تــــحقق بــــني 200 مــــليار دوالر وتــــرلــــيون دوالر مــــن الــــتبرعــــات 

الخيرية في كل عام. 

وعـــــــلى مـــــــدار الـــــــعامـــــــني املـــــــاضـــــــيني، َشهِـــــــْدُت أيـــــــضاً إطـــــــالق مـــــــبادرة "مـــــــؤســـــــسات أعـــــــمال صـــــــغيرة ومـــــــتوســـــــطة مـــــــن أجـــــــل 
اإلنـسانـية" (SME4H) الـتي تـوفـر مـنصة تـكنولـوجـية تهـدف إلـى إشـراك املـشاريـع الـصغيرة واملـتوسـطة فـي جـهود تـلبية 
االحـتياجـات اإلنـسانـية املـتفاقـمة عـلى الـصعيد الـعاملـي. ونـتطلع إلطـالق هـذا االبـتكار فـي األردن فـي وقـت الحـق مـن هـذا 

العام.

تـتدفـق فـي مـنظومـة الـعمل اإلنـسانـي عـلى مسـتوى الـعالـم رؤوس أمـواٍل تُـقّدر بـمئات مـليارات الـدوالرات مـن مـانـحني فـرديـني 
ومـؤسـسات عـائـلية ومـساعـدات إنـسانـية ومـبالـغ مـكرسـة لـلتنمية والـتطويـر، وإن سـَعيْنا إلـى تـسخير جـزٍء مـن هـذا الـتمويـل 
الحـتضان أفـكار جـديـدة تـساهـم فـي تـغيير األنـظمة الـتي يـقوم عـليها الـقطاع ولـتوجـيه الـجيل الـقادم مـن املـانـحني واخـتبار 
الـنماذج الـريـاديـة لـألعـمال الـخيريـة، نـكون قـد خـلقنا فـرصـة اسـتثنائـية لـتعظيم أثـر الـعطاء ومـضاعـفة الـنتائـج الـتي تـثمر عـن 

هذا القطاع املحوري. 

فما الذي ننتظره إذن؟

الهالل للمشاريع تشارك في املؤتمر العشرين لالستثمار في الشرق األوسط  

شـاركـت الهـالل لـلمشاريـع فـي املـؤتـمر الـسنوي العشـريـن 
لـــــــالســـــــتثمار فـــــــي الشـــــــرق األوســـــــط لـــــــعام 2019 والـــــــذي 
عـقدتـه شـركـة تـنظيم الـفعالـيات "تـيرابـني" فـي دبـي يـومـي 

23 و 24 أبريل. 

وقــــد شهــــد الحــــدث مــــشاركــــة مــــا يــــزيــــد عــــلى 600 مــــمثالً 
لــــــصناديــــــق ســــــياديــــــة إقــــــليمية وعــــــاملــــــية، ومــــــكاتــــــب عــــــائــــــلية 
ومســــــــــــتثمريــــــــــــن مــــــــــــن الــــــــــــقطاع الــــــــــــخاص ومســــــــــــتثمريــــــــــــن 
مـؤسـسيني، فـضالً عـن مـديـري صـناديـق رفـيعي املسـتوى 
ومـــختصني اقـــتصاديـــني. ووفـــر املـــؤتـــمر مـــنصة اســـتثنائـــية 
ملـــــشاركـــــيه لـــــلتواصـــــل ووضـــــع االســـــتراتـــــيجيات ومـــــشاركـــــة 
اآلراء واملـــــــــعارف بـــــــــخصوص التحـــــــــديـــــــــات والـــــــــفرص ذات 

الصلة بمجال االستثمار.

جــــمعت ثــــالث شــــركــــات مــــن مــــحفظة ومــــضة كــــابــــيتال مــــبالــــغ تــــمويــــلية 
جـــــديـــــدة مـــــن مســـــتثمريـــــها وهـــــي قـــــولـــــدن ســـــينت، املتجـــــر اإللـــــكترونـــــي 
الــسعودي ملــنتجات التجــميل، واملــنصة اإلمــاراتــية لــبيع الــكتب والنشــر 
جـــــملون، والشـــــركـــــة الـــــناشـــــئة النـــــش:أون املـــــختصة بـــــتوصـــــيل وجـــــبات 

الغداء ومقرها في دبي. 

تخـطط قـولـدن سـينت إثـر جـولـة ثـانـية مـن االسـتثمارات مـن مسـتثمريـها 
الــحالــيني، لــلتركــيز عــلى تــرســيخ مــقرهــا الــرئــيسي فــي الشــرق األوســط 
وتــــوســــيعه وعــــلى تــــعزيــــز مــــيزات تــــطبيقها اإللــــكترونــــي لخــــدمــــة قــــاعــــدة 

عمالئها التي تضم في الوقت الحالي مليوني مستخدم. 

وقــد أتــمت جــملون أولــى مــراحــل جــولــتها الــتمويــلية مــن الســلسلة B حــاصــدةً 10 مــاليــني دوالر أمــريــكي مــن ومــضة كــابــيتال 
وأرامـيكس وجـمعت أيـضاً اسـتثمارات جـديـدة مـن أنـوفـا لـالسـتثمارات و 500 فـالـكونـز وإنـديـفور كـاتـاليسـت. سـتساهـم هـذه 
الــتمويــالت فــي تــعزيــز مــساعــي هــذه املــنصة الــرامــية إلــى تــوصــيل الــكتب الــعربــية لجــمهور عــاملــي وتــكثيف خــدمــات الــطباعــة 

حسب الطلب التي تقدمها. 

أمـا النـش:أون، فـقد جـمعت 3 مـاليـني دوالر أمـريـكي كجـزء مـن جـولـتها الـتمويـلية مـن السـلسلة A الـتي سـاهـمت بـها ومـضة 
كـابـيتال وإيـت فينشـر وأرزان فـي سـي وأبـو نـيّان الـقابـضة وغـيرهـم مـن املسـتثمريـن. سـتوظـف هـذه الشـركـة الـناشـئة الـتمويـل 

في توسيع نطاقها في اإلمارات وكذلك إلطالق خدماتها في السعودية وتطوير الوسائل التكنولوجية التي تتبناها. 

ومضة كابيتال

شركات محفظة ومضة تُِتّم جوالت تمويل جديدة

الهالل للمشاريع شريك محدود في صندوق بي أو في كابيتال.

فريش تو هوم تواصل توسعها اإلقليمي وتطلق استراتيجية التجارة اإللكترونية متعددة القنوات

واصــلت فــريــش تــو هــوم، وهــي أكــبر متجــر إلــكترونــي فــي الــهند لــتجارة 
األغـذيـة البحـريـة والـلحوم والـدواجـن الـطازجـة والـخالـية مـن الـكيماويـات، 
تـــــنفيذ خـــــططها لـــــلتوســـــع إقـــــليمياً، وذلـــــك بـــــإتـــــمامـــــها لـــــجولـــــة تـــــمويـــــل مـــــن 

السلسلة B وإطالقها ألول متجر فعلي في يلهانكا، بانجالور. 

وكـــــانـــــت الهـــــالل لـــــلمشاريـــــع الـــــناشـــــئة الـــــتي قـــــادت جـــــولـــــة الـــــتمويـــــل مـــــن 
الســلسلة A للشــركــة مــن ضــمن املســتثمريــن فــي هــذه الــجولــة الــتمويــلية، 
لــتؤكــد بــذلــك الــتزامــها بــتقديــم الــتوجــيه واملــوارد لــدعــم فــريــش تــو هــوم فــي 

مساعي نموها.  

تـختص هـذه الشـركـة الـناشـئة بـتوظـيف تـكنولـوجـيا املـلكية لـتتيح لـعمالئـها 
الــحصول عــلى مــنتجات الــلحوم واألســماك بــأعــلى املــعايــير مــباشــرة مــن 
مــصادرهــا مــن دون الــحاجــة لــوســائــط ســالســل الــتوريــد، وســيدعــم هــذا 

التمويل توسع فريش تو هوم في الشرق األوسط وشمال افريقيا. 

وقـد كُـــرمـت إنـجازات فـريـش تـو هـوم فـي حـفل الـتكريـم الـذي أحـيته مجـلة 
إكـــونـــومـــيك تـــايـــمز مـــؤخـــراً ضـــمن فـــئة أفـــضل الـــعالمـــات الـــتجاريـــة، كـــما 
اعـتُبر الـرئـيس الـتنفيذي لـفريـش تـو هـوم، شـان كـادافـيل، مـن ضـمن رواد 

األعمال الواعدين في الهند لعام 2019.

بينتريست

بينتريست تدرج أسهمها في بورصة نيويورك 

قــامــت شــركــة بــينتريســت اإللــكترونــية بــإدراج أســهمها 
فــــــــــي بــــــــــورصــــــــــة نــــــــــيويــــــــــورك فــــــــــي 18 أبــــــــــريــــــــــل 2019. 
بــــينتريســــت هــــي مــــنصة إلــــكترونــــية تــــعرض مجــــموعــــة 
مـــتنوعـــة مـــن الـــصور املـــختلفة، مـــثل صـــور الـــتصامـــيم 
املــنزلــية وطــرق تــحضير الــطعام، وتــمكن مســتخدمــيها 
مـــــــــن حـــــــــفظ مـــــــــا يـــــــــعجبهم مـــــــــن هـــــــــذا املـــــــــحتوى عـــــــــلى 

حسابهم.  

جـــمعت هـــذه الشـــركـــة املـــتداولـــة بـــمسمى "PINS" 1.6 مـــليار دوالر أمـــريـــكي فـــي اكـــتتابـــها الـــعام األولـــي، وكـــان ســـعر ســـهم 
بـينتريسـت فـي بـدايـة جـلسة الـتداول 23.75 دوالراً أمـريـكياً، أي أكـثر بنسـبة 25 بـاملـئة مـن سـعر الـطرح الـعام األولـي الـبالـغ 

19 دوالراً للسهم، كما وصل أعلى ارتفاع  في أسهم الشركة خالل هذه الجلسة إلى 28 باملئة .  

لــطاملــا ســعت بــينتريســت ألن تــتحول مــن مجــرد مــنصة رقــمية لتجــميع الــصور إلــى أداة اســتكشافــية مــرئــية تــرتــقي ملســتوىً 
نها من منافسة كبرى املنصات مثل أمازون وجوجل سيرتش.   يُمكِّ

تـضم الـقائـمة الـحالـية ملسـتخدمـي بـينتريسـت الـتي أسـسها كـل مـن بـني سـيلبرمـان وإيـفان شـارب وبـول سـيارا فـي 2010، 
مـا يـزيـد عـن 250 مـليون مسـتخدم شهـريـاً. وفـي حـني أن مسـتخدمـيها أقـل بـكثير مـن مسـتخدمـي فيسـبوك وإنسـتغرام، إال 

أنها تنافس غيرهما من املنصات مثل تويتر وسنابتشات.  

وتـشكل شـريـحة اإلنـاث ثـلثي قـاعـدة مسـتخدمـي بـينتريسـت وتـشير الشـركـة إلـى أن مـنصتها تسـتقطب "ثـمانـية مـن كـل عشـر 
أمهات" في الواليات املتحدة و"الالتي تتولني عادةً اتخاذ القرارات املتعلقة باملشتريات والخدمات املنزلية." 

وفـــي 2018، صـــرحـــت بـــينتريســـت عـــن حـــصدهـــا عـــائـــدات بـــقيمة 756 مـــليون دوالر أمـــريـــكي مـــقارنـــة بـــما حـــققته فـــي الـــسنة 
الـسابـقة مـن عـائـدات بـقيمة 473 مـليون دوالر أمـريـكي. ومـع ذلـك، لـم تـصل الشـركـة إلـى مسـتوى الـربـحية كـالـعديـد غـيرهـا مـن 
الشــركــات الــتكنولــوجــية الــتي تــعرض أســهمها لــالكــتتاب الــعام، وقــد أعــربــت الشــركــة عــن خــسارتــها ملجــموع 63 مــليون دوالر 

أمريكي في 2018، ما يقل عن صافي خسارتها في 2017 الذي بلغ 130 مليون دوالر أمريكي.

شــاركــت الهــالل لــلمشاريــع فــي الــدورة الــتاســعة 
ملـــــلتقى االســـــتثمار الـــــسنوي الـــــتي عـــــقد بـــــعنوان 
"خــارطــة مســتقبل االســتثمار األجــنبي املــباشــر: 
إثـــــراء االقـــــتصادات الـــــعاملـــــية مـــــن خـــــالل الـــــعوملـــــة 
الــرقــمية"، والــتي أقــيمت فــي دبــي فــي الــفترة مــا 

بني 8 و10 أبريل. 

ويـــــــــــعتبر هـــــــــــذا املـــــــــــلتقى مـــــــــــبادرة تُـــــــــــحِييها وزارة 
االقــتصاد فــي دولــة اإلمــارت بــرعــايــة كــريــمة مــن 

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس الوزراء وحاكم دبي. 

وقــد اســتقطبت مــنصة هــذا املــلتقى أكــثر مــن 20,000 مــن رؤســاء الــدول ومــسؤولــني حــكومــيني رفــيعي املســتوى وقــادة أعــمال 
ومتخـذي قـرارات ومسـتثمريـن مـن أكـثر 140 دولـة، السـتطالع فـرص االسـتثمار الـدولـية واالحـتياجـات املـرتـبطة بـالـسياسـات فـي 

إطار االبتكارات والتطورات التكنولوجية غير املسبوقة. 

وتحــــّدث املــــديــــر األول للهــــالل لــــلمشاريــــع الــــناشــــئة تــــوشــــار ســــينغفي فــــي جــــلسة نــــقاش عــــامــــة بــــعنوان "مــــناظــــرة املســــتثمريــــن: 
االســتثمار مــن أجــل الــتغيير"، ونــاقــش آراءه بــخصوص تــأثــير ومســتقبل االســتثمار بــاملــجاالت الــبيئية واالجــتماعــية والــحوكــمة 

واالستثمار املسؤول واالستثمارات املؤثرة.

الهالل للمشاريع تشارك في ملتقى االستثمار السنوي التاسع

MENA Mergers الهالل للمشاريع تشارك في مؤتمر الدمج واالستحواذ

 MENA شـاركـت الهـالل لـلمشاريـع فـي مـؤتـمر
Mergers املــــــالــــــي الــــــذي يــــــعقد ســــــنويــــــاً فــــــي 
الشـــــــــــــــرق األوســـــــــــــــط بـــــــــــــــتنظيم مـــــــــــــــن شـــــــــــــــركـــــــــــــــة 
Mergermarkets الــــــتي تــــــنظم الــــــفعالــــــيات 
املــتعلقة بــمجال الــدمــج واالســتحواذ، وذلــك فــي 

دبي يوم 10 أبريل. 

حـــضر املـــؤتـــمر مـــا يـــربـــو عـــلى 250 مـــن قـــادة 
الـــــــــقطاع املـــــــــالـــــــــي لـــــــــتبادل الـــــــــخبرات املـــــــــتعلقة 

بتوجهات سوق االستحواذ والدمج واألسهم الخاصة ومناقشة اآلراء والنظرات العامة املرتبطة بهذا املجال. 

وشــــارك نــــيراج أغــــرافــــال، مــــديــــر تــــنفيذي فــــي الهــــالل لــــلمشاريــــع، فــــي لــــجنة الــــنقاش الــــتي تــــناولــــت مــــحور "مــــحيط 
االسـتحواذ والـدمـج فـي الشـرق األوسـط" حـيث تحـدث عـن محـركـات هـذه الـصفقات عـلى املسـتوى اإلقـليمي، مـن 

املستثمرين األجانب وحتى النشاط املحلي، بما في ذلك التطورات الجيوسياسية وأسعار النفط. 

اسـتضافـت شـركـة الهـالل لـلمشاريـع فـي 21 مـارس 
وفـــداً مـــن 30 طـــالـــب مـــاجســـتير فـــي إدارة األعـــمال 
بــكلية كــولــومــبيا لــألعــمال بــنيويــورك، وذلــك فــي إطــار 
زيــــارة تــــعليمية تهــــدف إلــــى إثــــراء فــــهم الــــطلبة لــــبيئة 

األعمال املحلية في دولة اإلمارات.

يحــــظى الــــطلبة املــــشاركــــون فــــي بــــرنــــامــــج "الــــتفاعــــل 
الـــــعاملـــــي: الـــــنمو االقـــــتصادي فـــــي دولـــــة اإلمـــــارات" 
بــفرصــة زيــارة كــبرى الشــركــات والــجهات الــحكومــية 
فـــــي الـــــدولـــــة لـــــلتعرف عـــــن كـــــثب عـــــلى بـــــيئة األعـــــمال 

املحلية واالقتصاد اإلماراتي. 

وتسجــل هــذه الــزيــارة الــسنة الــخامــسة عــلى الــتوالــي لــتعاون الهــالل لــلمشاريــع مــع كــلية كــولــومــبيا لــألعــمال فــي إطــار هــذا 
الـبرنـامـج، مـا يـعكس الـتزام الشـركـة بـتعزيـز الـعالقـات بـني دولـة اإلمـارات والـواليـات املتحـدة مـن خـالل املـبادرات االقـتصاديـة 

واألكاديمية واالجتماعية والثقافية.

وأتــاحــت الهــالل لــلمشاريــع لــلوفــد الــزائــر إلــقاء نــظرة عــامــة عــلى أعــمال الشــركــة املــتنوعــة وتــطّورهــا مــن كــيان تــجاري إقــليمي 
إلـى مجـموعـة شـركـات عـاملـية تـعمل فـي قـطاعـات مـتنوعـة، وسـّلطت الشـركـة الـضوء عـلى مـا تـبذلـه مـن جـهود لـلنهوض بـأمـثل 

املمارسات العاملية والحوكمة املؤسسية الرشيدة. 

وأعــربــت إحــدى طــلبة الــوفــد الــزائــر، كــاتــي تــسانــتس، عــن ســرورهــا بهــذه الــزيــارة الــتي أتــاحــت لــلمشاركــني "االطــالع عــلى 
مشهـد األعـمال فـي دولـة اإلمـارات والـتفاعـل املـباشـر مـعه واكـتساب نـظرة مـتعمقة عـلى املـبادرات الـتي تتخـذهـا الـدولـة فـي 
سـبيل تـنويـع اقـتصادهـا"، وقـالـت: "قـدمـت الـزيـارة لـنا فـرصـة رائـعة لـلقاء فـريـق اإلدارة فـي الهـالل لـلمشاريـع والـتعرّف عـلى 

استراتيجية التنويع لدى الشركة والتزامها الراسخ بالنمو املستدام."

كيف تتخلص من التوتر قبل عرض تقديمي مهم 

وّسعت شركة الهالل للمشاريع إطار شراكتها االستراتيجية مع مجلة 
هارفرد بزنس ريفيو بهدف تقديم الدعم لبرنامج "شركاء النهضة" الذي 

يوفر للقرّاء العرب بمختلف إمكانياتهم املادية محتوى متميزاً يتناول أهم 
القضايا املتداولة في مجال األعمال. 

تساهم الهالل للمشاريع عبر دعمها لبرنامج شركاء النهضة التابع للمجلة 
في تمكني مجتمع رواد األعمال التابعني لشركائنا املجتمعيني شراع، ومؤسسة نماء لالرتقاء باملرأة، وبرنامج املسؤولية 

االجتماعية للشركات التابعة ملجموعة األهلي القابضة.

لقراءة املقال املذكور أعاله، يرجى الضغط هنا. -

يمكنكم التعرف على برنامج شركاء النهضة التابع لهارفرد بزنس ريفيو وباقات االشتراك املجانية -
على هذا الرابط.

بــــدأت ذراع غــــلفتينر األمــــريــــكية تــــنفيذ أولــــى أعــــمالــــها الــــتطويــــريــــة فــــي مــــيناء ويــــلمينغتون بــــاســــتثماٍر قــــيمته 17 مــــليون دوالر 
أمريكي (62 مليون درهم إماراتي).

وتســـتمر غـــلفتينر الـــتي تـــتولـــى تـــشغيل هـــذا املـــيناء بـــاإلجـــراءات 
الــــــــتحسينية للمســــــــتودع وأعــــــــمال تــــــــوســــــــعة الــــــــرصــــــــيف وســــــــكك 
الـرافـعات حسـب املخـطط الـذي يُـتوقـع أن يُسـتكمل فـي األشهـر 
الـــــقادمـــــة. ســـــتزيـــــد تـــــوســـــعة املســـــتودع مـــــن مـــــساحـــــة الـــــرفـــــوف 
املــــخصصة لــــلشحنات املحــــمولــــة عــــلى املــــنصات الــــنقالــــة، كــــما 
سـتساهـم الـتحسينات املُجـراة لـلسقف بـتعزيـز مـعايـير الـصحة 

والسالمة. 

وعـّلق إريـك كـايـسي، الـرئـيس الـتنفيذي لـغلفتينر األمـريـكية ويـلمينغتون عـلى هـذه الخـطوة قـائـالً: "سـنعكف عـلى مـدى األشهـر 
الـــقادمـــة عـــلى الـــعمل عـــلى زيـــادة إمـــكانـــية مـــناولـــة الـــشحنات مـــن 350,000 حـــاويـــة نـــمطية إلـــى 600,000 حـــاويـــة نـــمطية، 

 .roll-on-roll-off ونعتزم أيضاً إضافة خدمة جديدة مختصة بالشحنات املتدحرجة

وقـد عُــنيِّ كـايـسي رئـيساً تـنفيذيـاً لـغلفتينر األمـريـكية ويـلمينغتون فـي أكـتوبـر، حـيث شـغل قـبل انـضمامـه لـغلفتينر مـنصب نـائـب 
رئـيس محـطات فـيرجـينيا الـدولـية ومـسؤول تـنفيذي فـي مـايـرسـك اليـن. عـمل كـايـسي ملـدة 26 عـامـاً لـدى شـركـة مـاريـن كـوربـس 
األمــريــكية، شــغل خــاللــها عــدة مــناصــب مــنها فــي الــعمليات الــخاصــة ووحــدة املــهمات الــوطــنية الــخاصــة والــجوالت فــي فــورس 

ريكونيسانس. 

وفــــي إطــــار اتــــفاقــــية االمــــتياز الــــتي أبــــرمــــتها غــــلفتينر لــــتطويــــر وتــــوســــيع مــــيناء ويــــلمينغتون فــــي ديــــالويــــر ملــــدة خــــمسني عــــامــــاً، 
سـتستثمر الشـركـة قـرابـة 600 مـليون دوالر أمـريـكي فـي املـيناء وسـتكرس 400 مـليون دوالر أمـريـكي مـن هـذا املـبلغ لـتطويـر 

منشأة حاويات جديدة في موقع "إدجمور" الذي كانت تديره "دوبونت" سابقاً. 

وسـتقيم غـلفتينر أيـضاً مـنشأة تـدريـبية فـي مـوقـع الـتطويـر تـختص بـقطاع املـوانئ والخـدمـات الـلوجسـتية، ومـن املـتوقـع أن تـقدم 
برامج تدريبية أللف متدرب سنوياً.

الهالل للمشاريع التطويرية    |    الهالل للمشاريع االستثمارية    |    الهالل للمشاريع الناشئة    |    الهالل للمشاريع االبتكارية

املواطنة املؤسسية    |     الفعاليات    |    رؤيتنا املؤسسية

غلفتينر

غلفتينر تستثمر 62 مليون درهم في ميناء ويلمينغتون

غلفتينر

غلفتينر شركة تابعة للهالل للمشاريع واألكبر من بني الشركات العاملة تحت مظلة منصتها املؤسسية الهالل للمشاريع التطويرية

تي في إم كابيتال هيلثكير 

منزل للخدمات الصحية تبرم مذكرة تفاهم مع مجموعة مستشفيات ثومبي

تي في إم كابيتال هيلثكير 

الهالل للمشاريع شريك محدود في صندوق تي في إم هيلثكير بارتنرز األول

فرلينكو

الهالل للمشاريع الناشئة تقود جولة تمويل من السلسلة C لدعم منصة فرلينكو اإللكترونية 

فرلينكو، ومضة كابيتال، بي أو في كابيتال، فريش تو هوم، بينتريست

كافا أند تشاي

كافا أند تشاي تفتتح ثالثة أفرع جديدة في دبي

كافا أند تشاي

الفعاليات

الهـالل لـلمشاريـع تـشارك فـي املـنتدى االقـتصادي الـعاملـي عـن الشـرق األوسـط 
وشمال أفريقيا

املواطنة املؤسسية

كلية كولومبيا لألعمال

رؤيتنا املؤسسية
رؤية رئيسنا التنفيذي، هارفرد بزنس ريفيو بالعربية

شركة الهالل للمشاريع هي شركة تابعة ومملوكة بالكامل
ملجموعة الهالل.
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وتحــــدث تــــوشــــار ســــينغفي، مــــديــــر أول للهــــالل لــــلمشاريــــع 
الــــــــناشــــــــئة فــــــــي لــــــــجنة نــــــــقاش بــــــــعنوان "ألــــــــفابــــــــت، وآبــــــــل، 
وأمـــازون: رقـــمنة االقـــتصاد الـــعاملـــي"، مُـــلقياً الـــضوء عـــلى 
مــــــــزايــــــــا االســــــــتثمار فــــــــي أحــــــــدث الــــــــتطورات واالبــــــــتكارات 
الـــتكنولـــوجـــية وتـــطرق أيـــضاً ملـــبادئ تـــبني مـــنهجية مُـــنظَّمة 

لالستثمار في االقتصاد الرقمي. 

وتخــــــــلل املــــــــؤتــــــــمر أيــــــــضاً لــــــــجنة نــــــــقاش عــــــــن "الشــــــــركــــــــات 
الـــصغيرة واملـــتوســـطة: فـــرص ونـــمو وعـــوائـــد"، شـــارك فـــيها 
ســــامــــر شــــقير، مــــديــــر أول للهــــالل لــــلمشاريــــع االبــــتكاريــــة، 
ملــــناقــــشة أهــــم االســــتراتــــيجيات الــــتي تــــساعــــد الشــــركــــات 
الـــصغيرة واملـــتوســـطة عـــلى الـــنمو والـــتوســـع والـــتغلب عـــلى 

التحديات. 
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