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أهالً بكم في العدد الرابع من نشرتنا الدورية لهذا العام، والتي تغطي آخر أخبارنا وتطوراتنا. 

غلفتينر تبحث االستفادة من الفرص الجديدة للتوسع في الواليات املتحدة

أكـد بـيتر ريـتشاردز، الـرئـيس الـتنفيذي ملجـموعـة غـلفتينر، أن شـركـة "غـلفتينر الـواليـات املتحـدة"، ذراع "غـلفتينر" فـي الـواليـات 
املتحــدة األمــريــكية، تــسعى إلــى تــوســيع عــملياتــها لــتعزيــز مــكانــتها بــاعــتبارهــا الشــركــة اإلمــاراتــية صــاحــبة االســتثمارات األكــبر 

على اإلطالق في الواليات املتحدة.

وقـــد شـــاركـــت غـــلفتينر فـــي أعـــمال قـــمة "اخـــتر أمـــريـــكا لـــالســـتثمار 2019" املـــعنية بـــتشجيع االســـتثمار األجـــنبي املـــباشـــر فـــي 
الواليات املتحدة والتي استضافتها العاصمة األمريكية واشنطن خالل الفترة من 9 إلى 12 يونيو املاضي.

وتـــــتولـــــى "غـــــلفتينر الـــــواليـــــات املتحـــــدة" حـــــالـــــياً تـــــشغيل 
مـــيناء كـــانـــافـــيرال فـــي فـــلوريـــدا ومـــيناء ويـــلمنغتون فـــي 
ديــــــالويــــــر. وتخــــــطط الشــــــركــــــة الســــــتثمار 600 مــــــليون 
دوالر أمـريـكي خـالل تـسع سـنوات إلنـجاز الـتحسينات 
وعـــــمليات الـــــترقـــــية والـــــتوســـــعة فـــــي مـــــيناء ويـــــلمنغتون، 
ويـــــشمل ذلـــــك بـــــناء مـــــنشأة حـــــاويـــــات جـــــديـــــدة بـــــطاقـــــة 
اســـــتيعابـــــية تـــــصل إلـــــى 1.2 مـــــليون حـــــاويـــــة مـــــكافـــــئة 

(بحجم 20 قدماً مكافئة) في إيدغمور.

ويـتوقـع أن تـصبح تـلك االسـتثمارات املحـرك الـرئـيسي لـالزدهـار االقـتصادي فـي املـنطقة، حـيث سـتساهـم فـي إيـجاد 5,900 
فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وقعت جاما للطيران، إحدى أبرز الشركات العاملية في مجال خدمات الطيران التجاري، اتفاقية تعاون تسويقي مع شركة 
"مومنتم أدفنتشر" املتخصصة في سياحة املغامرات لتقديم تجارب غير مسبوقة في قطاع السفر الفاخر وسياحة 

املغامرات.

وتشمل قاعدة العمالء املشتركة للشركتني كوكبة من أملع نجوم 
الصف األول بهوليود وأصحاب الثروات الكبيرة من جميع أنحاء 

العالم ممن يستمتعون بصعود فوهات البراكني األيسلندية 
والصيد في البحيرات الكندية النائية والترحال في الغابات 

املطيرة في فيجي.

وبهذه املناسبة قال دنكان دينس، مدير التسويق بشركة جاما 
للطيران: "يعد سوق سياحة وسفر املغامرات حسب الطلب جذاباً بطبيعته لعمالئنا املميزين الذين يتطلعون إلى تحقيق 

املزيد في ظل جدول أعمال حافل. ويتيح التضافر بني خدمات الشركتني للعمالء مثالً إنهاء اجتماع صباحي في زيورخ 
واالستمتاع بمنظر مهيب ألحد البراكني األيسلندية مساء نفس اليوم في مستهل مغامرٍة ال تنسى لعطلة نهاية األسبوع. 
ويوفر هذا التعاون خدماٍت قوية للعمالء الذين لم تعد تستهويهم عطالت نهاية األسبوع في وجهات من قبيل بورتوفينو أو 

هامبتونز، ويرغبون في إطالق العنان لشعور املغامرة".

تمتلك الهالل للمشاريع أسهم ممتازة من السلسلة ب -1 في شركة "ديدي شوشينج".

أنومالي

"أنومالي" تكتشف برمجية فدية جديدة تستهدف أجهزة التخزين لألفراد واملؤسسات

أعــــــــلنت شــــــــركــــــــة أنــــــــومــــــــالــــــــي الــــــــرائــــــــدة فــــــــي مــــــــجال 
التحـــليالت الـــتنبؤيّـــة والتحـــذيـــرات ضـــد التهـــديـــدات 
 ،“eCh0raix” الـــــسيبرانـــــية اكـــــتشافـــــها لـــــبرمـــــجية
وهـــــــو نـــــــوع جـــــــديـــــــد مـــــــن بـــــــرمـــــــجيات الـــــــفديـــــــة الـــــــتي 
 ،QNAP تسـتهدف أجهـزة التخـزيـن الشـبكي مـن
والـــــتي تُســـــتخدم عـــــادة لتخـــــزيـــــن املـــــلفات والـــــنُسخ 
االحـتياطـية الـهامـة دون حـمايـة مـن بـرامـج مـكافـحة 

الفيروسات.

 (brute-force) ومــن الــواضــح أن أجهــزة األفــراد واملــؤســسات املــتأثــرة قــد تــعرضــت لــالخــتراق عــن طــريــق هجــمات تخــمينية
لبيانات االعتماد، إضافة إلى استغالل ثغرات أمنية معروفة.

وتـقوم هـذه الـبرمـجية الـخبيثة بـتشفير امـتدادات املـلفات املسـتهدفـة عـلى أجهـزة التخـزيـن الشـبكية بـاسـتخدام نـظام الـتشفير 
AES مـــــع إضـــــافـــــة امـــــتداد ". encrypt" لـــــلملفات املـــــشفرة. وتـــــطلب مـــــذكـــــرة الـــــفديـــــة مـــــن الـــــضحايـــــا دفـــــع مـــــبالـــــغ مـــــختلفة 

بالبيتكوين عبر موقع إلكتروني يمكن الوصول إليه من خالل متصفح "تور".

وقــال يــواكــيم كــينيدي، أحــد أعــضاء فــريــق أبــحاث التهــديــدات فــي أنــومــالــي: "أصــبحت هجــمات بــرمــجيات الــفديــة أبــرز صــور 
جــرائــم الــسيبرانــية وأكــثرهــا كــلفة، فــاملجــرمــون يــعتبرون كــل جــهاز ونــظام مــتصل بــاإلنــترنــت فــرصــة البــتزاز الــضحايــا. ونــحن 
نـسعى إلـى تـزويـد مـجتمع األمـن الـسيبرانـي بـأكـبر قـدر مـمكن مـن املـعلومـات حـول جـميع أشـكال التهـديـدات الـتي نـكتشفها. 
كـما نـأمـل أن يـساعـد هـذا اإلنـذار املـبكر املـؤسـسات عـلى اتـخاذ خـطوات اسـتباقـية لـوقـف هـذا الـهجوم الجـديـد قـبل أن تـتاح 

له فرصة التسبب في مشاكل كبيرة".

تـقوم سـلسلة "كـافـا آنـد تـشاي"، وهـي عـالمـة محـلية لـصناعـة الـقهوة والـشاي، 
بـاخـتبار خـدمـة الـطلبات عـبر اإلنـترنـت فـي فـرعـها بـمقر مجـموعـة الهـالل وذلـك 
مـــــن خـــــالل قـــــنواتـــــها عـــــلى إنســـــتغرام وفيســـــبوك وواتـــــس آب بـــــاإلضـــــافـــــة إلـــــى 
روبــــوتــــات الــــدردشــــة عــــلى فيســــبوك وواتــــس آب لــــتوفــــير تجــــربــــة أكــــثر ســــالســــة 

للعمالء.

وتخـطط الـعالمـة الـتجاريـة لـطرح خـيارات الـطلب عـبر اإلنـترنـت فـي فـرع مـركـز 
دبي املالي العاملي الذي افتتح مؤخراً.

وتـديـر الشـركـة حـالـياً ثـالثـة فـروع بـدبـي فـي مـول اإلمـارات ومـركـز دبـي املـالـي 
الـعاملـي ومـرسـى الـسيف وفـرعـني فـي الـشارقـة بـمبنى الـجامـعة األمـريـكية فـي 

الشارقة ومقر مجموعة الهالل.

شــــارك نــــيراج أغــــرافــــال، املــــديــــر الــــتنفيذي لشــــركــــة الهــــالل 
لــــــلمشاريــــــع، فــــــي االجــــــتماع الــــــسنوي الــــــعاشــــــر لجــــــمعية 
الجـراحـة الـروبـوتـية، الـذي انـعقد خـالل الـفترة مـن 20 إلـى 
23 يـــونـــيو املـــاضـــي فـــي مـــديـــنة أورالنـــدو، بـــواليـــة فـــلوريـــدا 

جنوب شرق الواليات املتحدة األمريكية.

وقـد طـرح نـيراج رؤاه بـشأن تـأثـير االسـتثمار فـي األجهـزة 
الجـراحـية الـروبـوتـية فـي الجـلسة االفـتتاحـية الـتي انـطلقت 
تـــــــــــحت شـــــــــــعار "االســـــــــــتثمار فـــــــــــي ابـــــــــــتكارات الجـــــــــــراحـــــــــــة 

الـــروبـــوتـــية"، وشهـــدت كـــذلـــك كـــلماٍت ألـــقاهـــا الـــدكـــتور دانـــيال كـــيم، أســـتاذ جـــراحـــة األعـــصاب فـــي جـــامـــعة تـــكساس ومـــؤســـس 
شركتي ColubrisMX وXCath املتخصصتني في األجهزة الطبية الروبوتية الدقيقة.

تجـدر اإلشـارة إلـى أن جـمعية الجـراحـة الـروبـوتـية هـي مـنظمة عـاملـية تهـدف إلـى تـحفيز الـتقدم فـي قـطاع الجـراحـة الـروبـوتـية 
مـن خـالل تـسهيل الـدراسـات مـتعددة املـراحـل، وجـمع قـواعـد الـبيانـات ذات الـصلة، والـتدريـب عـلى الـزمـالـة، والـدعـم الـتمويـلي، 

ويعد اجتماعها السنوي أحد أكبر الفعاليات في مجال الجراحة الروبوتية على مستوى العالم.

الهــالل لــلمشاريــع تــنظم ورشــة عــمل حــول صــناعــة الــرســوم املتحــركــة بــتقنية إيــقاف 
الحركة

كيف تتغلب على أزمة منتصف املسار املهني؟

وقـعت شـركـة خـدمـات الـنقل الـذكـي الـصينية املـعروفـة "ديـدي شـوشـينج" 
اتـفاقـية مـع شـركـة سـيمفونـي لـالسـتثمار ومـؤسـسات اسـتثماريـة إقـليمية 
أخـــرى لـــتأســـيس شـــراكـــة لـــتطويـــر مـــنظومـــة لـــألعـــمال عـــبر اإلنـــترنـــت فـــي 

منطقة الشرق األوسط.

وســيتم بــموجــب االتــفاقــية تــأســيس مشــروع مشــترك بــني جــميع األطــراف 
املشاركة في أبوظبي لتعزيز االقتصاد التشاركي والخدمات املقدمة للمستخدمني في املنطقة.

وذكـــر الـــبيان الـــصادر بـــمناســـبة الـــتوقـــيع أن "الشـــركـــات االســـتثماريـــة ســـتقوم فـــي إطـــار هـــذه الشـــراكـــة بـــالـــتعاون مـــع أبـــرز 
الشـركـات الـتكنولـوجـية الـرائـدة فـي الـصني لـالسـتفادة مـن خـبراتـها، بـالـتزامـن مـع تـسهيل مـشاركـة املـوارد وتـقديـم حـلول تـقنية 

ومزايا تشغيلية جديدة تعزز النمو االقتصادي في املنطقة".

تحـــظى "ســـيمفونـــي لـــالســـتثمار" بـــتمويـــل مجـــموعـــة مـــن الشـــركـــات الـــرائـــدة تـــشمل "إعـــمار الـــعقاريـــة" ومـــنصة "نـــون" لـــلتجارة 
اإللـكترونـية؛ وعـمالق قـطاع الخـدمـات الـلوجسـتية "أرامـكس"؛ ومجـموعـة "أمـريـكانـا" الـتي تـعتبر إحـدى أكـبر شـركـات تـصنيع 

وتوزيع األغذية في املنطقة.

وتــوفــر شــركــة "ديــدي" حــالــياً خــدمــات حجــز ومــشاركــة الــسيارات عــبر الــتطبيقات الــذكــية فــي عــدد مــن الــبلدان خــارج الــصني 
تــشمل تــايــوان وأســترالــيا والــيابــان مــن خــالل مشــروع مشــترك مــع "ســوفــت بــنك". كــما تــوســعت الشــركــة مــؤخــراً إلــى أمــريــكا 

الالتينية، حيث تعمل في كٍل من املكسيك وتشيلي وكولومبيا والبرازيل تحت مظلة العالمة التجارية "99".

ديدي شوشينج

شركة خدمات النقل الذكي "ديدي شوشينج" تخطط للتوسع في اإلمارات

الهالل للمشاريع الناشئة هي أحد املستثمرين في شركة أنومالي.

فريش تو هوم

فريش تو هوم تطلق ثالثة متاجر في تشيناي تتيح للعمالء تجربة منتجاتها

أعــلنت شــركــة الــتجارة اإللــكترونــية الــهنديــة "فــريــش 
تــــو هــــوم" املــــختصة بــــالــــلحوم واملــــأكــــوالت البحــــريــــة، 
ومــقرهــا بــنغالــور، إطــالق ثــالثــة مــتاجــر تــتيح لــلعمالء 
تـذوق مـنتجاتـها الـطازجـة والـخالـية مـن الـكيمياويـات 
عـــــلى طـــــريـــــق "أولـــــد مـــــاهـــــابـــــالـــــيبورام" وفـــــي مـــــنطقة 
”كـيلبوك“ وحـي ”جـويـندي“ فـي ”تـشيناي“، عـاصـمة 

والية "تاميل نادو" الهندية.

وبهـذه املـناسـبة قـال شـان كـادافـيل، الـرئـيس الـتنفيذي لشـركـة فـريـش تـو هـوم: "تـتمثل رؤيـتنا فـي تـوفـير طـعام خـاٍل مـن املـواد 
الـكيميائـية املـضافـة للمسـتهلكني عـمومـاً ولـيس فـقط املسـتهلكني عـبر اإلنـترنـت. ولهـذا الـغرض، أطـلقنا مـتاجـرنـا الـتقليديـة الـتي 
تـتيح للمسـتهلكني الـوصـول الـشخصي ملـنتجاتـنا ومـعايـشة نـفس الـشعور بـالـفرح الـذي يـغمر عـمالئـنا عـلى مـنصات الـتجارة 
اإللـكترونـية. وسـتتجاوز عـروضـنا فـي املـتاجـر الـتقليديـة مـنتجاتـنا املـميزة مـن األسـماك والـلحوم الـخالـية مـن املـواد الـكيميائـية، 
لـــتشمل كـــل شـــيء بـــدءاً مـــن األصـــناف الـــخالـــية مـــن املـــواد الـــحافـــظة كـــالـــفواكـــه والـــخضروات املـــغسولـــة بـــاألوزون، ومـــنتجات 

األلبان، وخليط األرز والعدس األسود (Idli-Dosa) املصحون على الحجر وغيرها".

الهالل للمشاريع تشارك في االجتماع السنوي لألبطال الجدد للمنتدى االقتصادي العاملي

نــــظمت شــــركــــة الهــــالل لــــلمشاريــــع، بــــالشــــراكــــة مــــع 
مهـرجـان الـشارقـة الـسينمائـي الـدولـي، ورشـة عـمل 
حــول صــناعــة الــرســوم املتحــركــة بــاســتخدام تــقنية 
إيـــقاف الحـــركـــة أثـــناء الـــتصويـــر مـــوجـــهة ملجـــموعـــة 
مــــــن أطــــــفال مــــــجتمع الهــــــالل خــــــالل شهــــــر إبــــــريــــــل 

املاضي.

وتـولـت مـؤسـسة الـشارقـة لـلفنون اإلعـالمـية للشـباب 
واألطــفال (فــن)، وهــي الــجهة املــنظمة للمهــرجــان، 
إدارة ورشـــــــــة الـــــــــعمل الـــــــــسنويـــــــــة الـــــــــثانـــــــــية لـــــــــتعليم 
األطـــــفال والـــــناشـــــئة أســـــاســـــيات اســـــتخدام تـــــقنية 

إيقاف الحركة.

تـواصـل غـلفتينر، أكـبر الشـركـات الـخاصـة املسـتقلة لـتشغيل املـوانئ والخـدمـات الـلوجسـتية فـي الـعالـم، جـهودهـا الـدؤوبـة لـدعـم 
الـــتوســـع الـــتجاري والـــتنويـــع االقـــتصادي فـــي اإلمـــارات الـــعربـــية املتحـــدة مـــن خـــالل خـــدمـــة «مـــيناء الـــشارقـــة الـــتجاري» الـــتي 

أطلقتها مؤخراً لتخليص الشحنات البحرية.

وتــــــقع مــــــنشأة "مــــــيناء الــــــشارقــــــة الــــــتجاري" عــــــلى مــــــلتقى 
الـــــــطريـــــــق الســـــــريـــــــع E311 وطـــــــريـــــــق مـــــــليحة، مـــــــما يـــــــتيح 
إمـكانـية غـير مسـبوقـة لـلربـط بـني مـديـنتي الـشارقـة ودبـي. 
وتــــوفــــر خــــدمــــة "مــــيناء الــــشارقــــة الــــتجاري" أســــرع أوقــــات 
التخــــــــليص والــــــــعبور، وأقــــــــل تــــــــكالــــــــيف خــــــــدمــــــــات تســــــــليم 
الــبضائــع إلــى شــمال مــنطقة الــبرشــاء، فــضالً عــن الــربــط 
الـــــشامـــــل بـــــني مـــــختلف مـــــناطـــــق دولـــــة اإلمـــــارات. كـــــما أن 
املـــوقـــع االســـتراتـــيجي للخـــدمـــة يـــتيح لـــها خـــفض تـــكالـــيف 
التســــــليم مــــــن املــــــيناء إلــــــى مــــــوقــــــع الــــــعميل بنســــــبة تــــــقارب 
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وقــد أكــد بــيتر ريــتشاردز، الــرئــيس الــتنفيذي لــغلفتينر، أن خــدمــة "مــيناء الــشارقــة الــتجاري" ســتؤدي دوراً مــحوريــاً فــي دعــم 
قطاع التجارة في البالد والذي يشهد نمواً متسارعاً يستدعي حلوالً لوجستية عاملية تتصف بمزيد من الكفاءة والفعالية.

وإلـى جـانـب خـفض الـتكالـيف وتـقليص الـوقـت الـالزم لتخـليص الـبضائـع، يـوفـر املـيناء خـدمـة مـحسنة للتخـليص الجـمركـي عـبر 
اإلنـترنـت، ووصـوالً إلـى الـطرق الـرئـيسية عـلى مـدار الـساعـة، بـاإلضـافـة إلـى مـنشأة حـديـثة لـفحص الـبضائـع مـيدانـياً، وخـدمـات 

أخذ العينات واختبار الجودة في املنشآت التابعة للمستورد.

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

املواطنة املؤسسية    |    أحداث وفعاليات

غلفتينر

خــــــدمــــــة "مــــــيناء الــــــشارقــــــة الــــــتجاري" مــــــن غــــــلفتينر تــــــدعــــــم الــــــتوســــــع الــــــتجاري والــــــتنويــــــع 
االقتصادي في اإلمارات

غلفتينر

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

جاما للطيران 

شراكة بني جاما للطيران وإحدى الشركات الرائدة في سياحة املغامرات

جاما للطيران، تي في إم كابيتال هيلثكير، جروثجيت كابيتال

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

ديدي شوشينج، أنومالي، فريش تو هوم

كافا أند تشاي

"كافـا أند تشاي" تختبر الطلب عبر اإلنترنت لتحسني تجربة العمالء

كافا أند تشاي، بريك بريد

أحداث وفعاليات

الهــــالل لــــلمشاريــــع تــــشارك فــــي االجــــتماع الــــسنوي الــــعاشــــر لجــــمعية الجــــراحــــة 
الروبوتية

املواطنة املؤسسية

هارفارد بزنس ريفيو

شركة الهالل للمشاريع هي شركة تابعة ومملوكة بالكامل
ملجموعة الهالل.

CrescentEnterp@ تابعونا على تويتر
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تي في إم كابيتال هيلثكير

عيادات بورن هول لإلخصاب تدشن بوابة إلكترونية جديدة للمرضى

دشــــــنت شــــــركــــــة "بــــــورن هــــــول إنــــــترنــــــاشــــــيونــــــال مــــــينا 
املحــــــدودة"، الشــــــركــــــة املــــــالــــــكة لــــــعيادات بــــــورن هــــــول 
لـــإلخـــصاب فـــي كـــٍل مـــن دبـــي والـــعني واملـــزود الـــرائـــد 
لــــــعالجــــــات مــــــشاكــــــل اإلنــــــجاب فــــــي دولــــــة اإلمــــــارات 
الــــعربــــية املتحــــدة، بــــوابــــة إلــــكترونــــية تــــقدم لــــلمرضــــى 

أدوات متقدمة لالتصال وحفظ السجالت.

وتُــمّكن املــنصة املــتوافــقة مــع أجهــزة الــجّوال املــرضــى مــن الــتواصــل مــباشــرة مــع األطــباء واملــوظــفني، ومــراجــعة الــنتائــج الــطبية 
التي يتم تحميلها مباشرةً من املختبر، وحجز املواعيد إلكترونياً إضافة إلى الحصول على رسائل تذكير آلية.

مـــن جـــانـــبها، قـــالـــت كـــاثـــريـــن بـــورج، رئـــيسة تـــطويـــر األعـــمال فـــي مجـــموعـــة بـــورن هـــول الـــدولـــية واملشـــرفـــة عـــلى تـــدشـــني الـــبوابـــة 
الجـديـدة: "إنـنا نـعتبر تـوفـير أدوات مـريـحة وآمـنة لـالتـصال وحـفظ الـسجالت لخـدمـة مـرضـانـا ضـمن الـركـائـز األسـاسـية لـنهجنا 

في العمل الذي يضع املريض على قمة أولوياتنا دون منازع".

وقـــالـــت هـــدى أبـــو جـــمرة، الـــرئـــيس الـــتنفيذي ملجـــموعـــة بـــورن هـــول إنـــترنـــاشـــيونـــال: "يـــواجـــه شـــخص واحـــد مـــن بـــني كـــل خـــمسة 
أشـخاص مـن إجـمالـي الـسكان فـي اإلمـارات مـشكلة تـتعلق بـالـخصوبـة. ورغـم أن املـشاكـل اإلنـجابـية لـدى الـرجـال تـمثل نسـبة 
تـتراوح بـني 50 إلـى 60 بـاملـئة مـن مجـموع تـلك الـحاالت، تتحـمل اإلنـاث غـالـبية املـراحـل الجسـديـة لـلعالج، وهـو مـا يـجعل مـن 
الـضروري الـتفهم الـتام لـالضـطرابـات الـعاطـفية الـتي قـد يـمر بـها املـريـض، حـتى نـتمكن مـن تـقديـم الخـدمـات املـناسـبة واملـريـحة 
لـه عـلى أتـم وجـه. لـقد كـانـت عـيادتـنا فـي دبـي أول عـيادة لـإلخـصاب تـحصل عـلى اعـتماد الـلجنة الـدولـية املشـتركـة (JCI) فـي 

الشرق األوسط، ولذا فإننا نسعى دائماً إلى الحفاظ على مستوى عاٍل من الخدمة والجودة".

الهالل للمشاريع هي شريك محدود املسؤولية في صندوق تي في إم كابيتال هيلثكير.

جروثجيت كابيتال

اختيار "أفيردا" كمزّود لخدمات إدارة النفايات بالدار البيضاء

صــــادق مجــــلس مــــديــــنة الــــدار الــــبيضاء عــــلى قــــرار 
تـــفويـــض تـــدبـــير قـــطاع الـــنظافـــة فـــي مـــديـــنة الـــدار 
الــــبيضاء بــــاملــــملكة املــــغربــــية إلــــى كــــل مــــن أفــــيردا، 
الشــــــــركــــــــة الــــــــعاملــــــــية الــــــــرائــــــــدة فــــــــي مــــــــجال اإلدارة 
املــــــتكامــــــلة لــــــلنفايــــــات والــــــتي تتخــــــذ مــــــن اإلمــــــارات 
الـــــعربـــــية املتحـــــدة مـــــقراً لـــــها، وشـــــركـــــة ديـــــرشـــــبورغ 
الـــفرنـــسية ملـــدة ســـبع ســـنوات بـــعد مـــناقـــصة دولـــية 

تنافسيّة انطلقت في فبراير من العام الجاري.

وســتتولــى أفــيردا، الــتي ســبق وأن قــدمــت خــدمــاتــها بــمديــنة الــدار الــبيضاء عــلى مــدار خــمس ســنوات، تــدبــير الــقطاع فــي ســت 
مقاطعات فيما ستعمل ديرشبورغ في سبع مقاطعات أخرى.

وبــموجــب الــعقد الجــديــد، يــتوجــب عــلى الشــركــتني جــمع الــنفايــات املــنزلــية لــيالً تــفاديــا ألوقــات االزدحــام املــروري وتــسهيل عــمل 
جامعي النفايات، إلى جانب التزامهما بتوزيع صناديق قمامة في األماكن العامة وإفراغها بانتظام.

وتــعليقاً عــلى فــوز الشــركــة بهــذه الــعقود، قــال مــالــك ســكر، الــرئــيس الــتنفيذي لشــركــة "أفــيردا": "بــعد خــمس ســنوات مــن تــقديــم 
خـدمـاتـنا بـالـدار الـبيضاء، يـسعدنـا تجـديـد الـتزامـنا تـجاه الـبيضاويـني فـي جـميع أنـحاء املـديـنة وفـي جـعبتنا الـعديـد مـن األفـكار 
الجـديـدة، إضـافـًة إلـى حـزمـٍة مـتكامـلٍة مـن الخـدمـات والحـلول املـبتكرة. كـما يسـرنـي أن أعـلن عـن عـزمِـــنَا ضـخَّ اسـتثمارات كـبيرة 

لتطوير املوارد البشرية واملادية وتأمني املعدات الالزمة للوفاء باملهام املنوطة بنا بموجب العقود على أتم وجه".

ولـــتفادي االزدحـــامـــات املـــروريـــة، ســـتعزز أفـــيردا خـــدمـــاتـــها بـــعدة أنـــواعٍ مـــن الـــحاويـــات تـــشمل الـــحاويـــات تـــحت األرض لجـــمع 
الـنفايـات والـحاويـات الـتي يـتم تحـميلها جـانـبياً والـحاويـات املـعدنـية املـحكمة واملـقاومـة لتسـرب املـاء. كـما تخـطط الشـركـة أيـضاً 
لـــلحصول عـــلى مـــكابـــس لـــلنفايـــات، وآلـــيات غســـل صـــناديـــق الـــقمامـــة وِآلـــيات كـــنس الـــطرق والـــرافـــعات والـــشاحـــنات والـــصهاريـــج 

وصناديق القمامة.

وأخــيراً، ســتزود جــميع ســيارات الــنظافــة وجــمع الــنفايــات بــأجهــزة تــتبع بــتقنية جــي بــي إس ملــراقــبة الــتقدم املحــرز فــي الــعمل، 
بينما سيتم دمج رقاقات إلكترونية بحاويات النفايات ملنع السرقة.

شركة الهالل للمشاريع أحد املساهمني املؤسسني في شركة جروث جيت كابيتال.

قادت الهالل للمشاريع الناشئة جولة استثمارية من الفئة "أ" لصالح شركة "فريش تو هوم" واستثمرت في نفس الشركة ضمن جولة 
استثمارية من الفئة "ب".

"كافا أند تشاي" هي شركة تابعة للهالل للمشاريع االبتكارية.

بريك بريد

"بريك بريد" تختبر منصة لتجارب تناول الطعام عبر االنترنت

قــــامــــت "بــــريــــك بــــريــــد"، وهــــي مــــنصة تــــختص بــــتجارب تــــناول 
الــــطعام عــــبر اإلنــــترنــــت تجــــمع املــــوهــــوبــــني فــــي مــــجال الــــطهي 
وعـــشاق الـــطعام املـــغامـــريـــن، بـــاخـــتبار مـــفهومـــها الـــفريـــد الـــذي 
يهـــدف إلـــى تـــوحـــيد الـــطهاة املـــحترفـــني والـــطباخـــني املـــوهـــوبـــني 
ومـحبي الـطعام حـول فـكرة مـركـزيـة هـي: طـهي املـأكـوالت فـي 

املنزل ومشاركتها هي أفضل تجارب الطعام.

وسـتكون تـجارب تـناول الـطعام مـتاحـة عـلى املـنصة فـي إطـار 
مــــــرحــــــلة تجــــــريــــــبية تــــــمتد خــــــالل شهــــــري أغســــــطس وســــــبتمبر 
ملجـــــموعـــــة محـــــدودة مـــــن عـــــشاق الـــــطعام، الـــــذيـــــن ســـــيختبرون 

الفكرة ويقدمون مالحظاتهم بشأنها قبل اإلطالق العام.

وتـسمح املـنصة اإللـكترونـية الجـديـدة لـلمضيفني بنشـر فـعالـيات ومـناسـبات تـناول الـطعام عـلى املـنصة عـبر اإلنـترنـت واسـتالم 
الـــحجوزات مـــن األشـــخاص املهـــتمني. ويـــمكن لـــلطهاة بـــعد ذلـــك اســـتقبال الـــضيوف لتجـــربـــة طـــعام أعـــدوه بـــأنـــفسهم داخـــل 

منازلهم في وقت وتاريخ محددين سلفاً.

لــطاملــا وحــدت الــوالئــم الجــماعــية البشــر عــلى اخــتالف ثــقافــاتــهم وخــلفياتــهم. إن تــناول وجــبة مشــتركــة مــع األصــدقــاء والــعائــلة 
في املنزل تلهم الجميع وتحيي عادات تبادل الخبرات الغذائية املنزلية.

تـسعى "بـريـك بـريـد" ألن تـصبح مـركـزاً مـوثـوقـاً بـه لـلحصول عـلى تـجارب األطـعمة املـنزلـية والـتي تـتمتع حـقاً بـالـجودة وتـلبي 
معايير املعاصرة واألصالة.

"بريك بريد" هي شركة تابعة للهالل للمشاريع االبتكارية.

شــارك تــوشــار ســينغفي، مــديــر أول - الهــالل لــلمشاريــع الــناشــئة، 
فــــــي االجــــــتماع الــــــسنوي لــــــألبــــــطال الجــــــدد لــــــلمنتدى االقــــــتصادي 
الــــعاملــــي، والــــذي عــــقد تــــحت شــــعار "الــــجيل الــــرابــــع مــــن الــــقيادة: 
الــنجاح فــي عــصر عــوملــة جــديــد" فــي دالــيان الــصينية، بــني األول 

والثالث من يوليو املاضي.

وخــــالل مــــشاركــــته فــــي حــــلقة نــــقاشــــية تــــناولــــت "دور تــــقنية الــــبلوك 
تشــني فــي ســلسلة الــتوريــد"، نــاقــش تــوشــار الــعناصــر األســاســية 
لــنجاح اســتراتــيجية االســتفادة مــن تــقنية الــبلوك تشــني فــي تــعزيــز 

سالسل التوريد املعقدة للشركات الرائدة مثل غلفتينر.

ويــمثل االجــتماع الــسنوي لــألبــطال الجــدد، الــذي يــعقد ســنويــاً فــي دالــيان أو تــيانــجني بــالــصني، مــلتقى عــاملــياً حــول االبــتكار 
والعلوم والتكنولوجيا تحت مظلة املنتدى االقتصادي العاملي.

الهالل للمشاريع تعقد ملتقاها السنوي الرابع حول االستدامة

اســتضافــت شــركــة الهــالل لــلمشاريــع مــؤخــراً الــسيدة إال رنــتون، 
 "Re-Think Plastic" مــــــــديــــــــر أول لــــــــلمشاريــــــــع فــــــــي مــــــــبادرة
الــهادفــة للحــد مــن الــتلوث بســبب الــنفايــات الــبالســتيكية فــي مــقر 
"جـــــمعية اإلمـــــارات لـــــلطبيعة بـــــالـــــتعاون مـــــع الـــــصندوق الـــــعاملـــــي 

لــــــــلطبيعة"، لــــــــلمشاركــــــــة فــــــــي مــــــــلتقاهــــــــا الــــــــسنوي الــــــــرابــــــــع حــــــــول 
االســــــتدامــــــة والــــــذي انــــــعقد تــــــحت عــــــنوان "االقــــــتصاد الــــــدائــــــري 

."101

وقـــد ألـــهم الـــنقاش مـــوظـــفي الهـــالل لـــلمشاريـــع لـــتقليل اســـتهالك 
املـــنتجات الـــبالســـتيكية املـــعدة لـــالســـتخدام ملـــرة واحـــدة واعـــتماد 
خــــيارات وأنــــماط حــــياتــــية مســــتدامــــة لــــتقليل الــــبصمة الــــكربــــونــــية 

الفردية واملساهمة في دعم وتسريع نمو االقتصاد الدائري.

كما سلطت الفعالية الضوء على واقع قطاع إعادة التدوير في دولة اإلمارات العربية املتحدة.

قـــامـــت الهـــالل لـــلمشاريـــع بـــتوســـيع شـــراكـــتها اإلســـتراتـــيجية مـــع مجـــلة هـــارفـــارد 
بــيزنــس ريــفيو الــعربــية لــدعــم بــرنــامــج شــركــاء الــنهضة الــتابــع لــها، والــذي يــوفــر 
لـلقراء الـعرب مـحتوى عـالـي الـجودة خـاص بـقطاع األعـمال مـجانـاً بـغض الـنظر 

عن أولويات اإلنفاق الخاصة بهم.

وتــسعى الشــركــة عــبر دعــمها لــلبرنــامــج إلــى املــساهــمة فــي تــمكني رواد األعــمال مــن خــالل شــركــائــها املــجتمعيني مــثل "مــركــز 
الـــشارقـــة لـــريـــادة االعـــمال" (شـــراع) و"مـــؤســـسة نـــماء لـــالرتـــقاء بـــاملـــرأة" و"بـــرنـــامـــج املـــسؤولـــية املـــجتمعية الـــتدريـــبي الـــخاص 

بالشباب العربي (CSR in Action)" التابع لقسم املسؤولية االجتماعية ملجموعة األهلي القابضة.

-   لقراءة املقال املذكور أعاله، يرجى الضغط هنا.

-   يــمكنكم الــتعرف أكــثر عــلى بــرنــامــج شــركــاء الــنهضة الــتابــع لــهارفــارد بــيزنــس ريــفيو الــعربــية وبــاقــات االشــتراكــات املــجانــية 
عبر هذا الرابط.

التقرير السنوي وأثر االستدامة لعام 2019 - 2018 "الربحية املسؤولة "

مــــنذ أن بــــدأنــــا فــــي شــــركــــة الهــــالل لــــلمشاريــــع قــــبل ســــبع 
ســـــنوات فـــــي إصـــــدار تـــــقاريـــــرنـــــا املـــــتعلقة بـــــجهودنـــــا فـــــي 
مـــــجال االســـــتدامـــــة، أصـــــدرنـــــا حـــــديـــــثاً الـــــتقريـــــر الـــــسنوي 
املــــــــتكامــــــــل 2018-2019، الــــــــذي جــــــــاء مشــــــــتمالً لــــــــلمرة 
األولـــى عـــلى تـــقريـــر االســـتدامـــة، وحـــمل عـــنوان "الـــربـــحية 
املــــسؤولــــة". ويــــؤكــــد هــــذا الــــتقريــــر عــــلى إيــــمانــــنا الــــراســــخ 

باالستدامة كجانباً جوهرياً في نجاح أعمالنا.

  
وقــد أوضــحنا فــي هــذا الــتقريــر املــتكامــل كــيف اســتطعنا 
احـــــتواء الـــــريـــــاح املـــــعاكـــــسة لحـــــركـــــة االقـــــتصاد الـــــعاملـــــي، 

وواصـــلنا املـــساهـــمة فـــي تحـــريـــك عـــجالت االقـــتصاد بـــدافـــع املـــسؤولـــية املـــجتمعية مـــن خـــالل إعـــادة تـــعريـــف أهـــدافـــنا املـــتعلقة 
بـــأعـــمالـــنا الـــتجاريـــة، وتـــعزيـــز االســـتثمار فـــي املـــجاالت الـــرئـــيسة الـــتي يـــنصّب تـــركـــيزنـــا عـــليها، عـــالوة عـــلى تجـــديـــد الـــتزامـــنا 

باالستدامة طوال العام 2018 وصوالً إلى العام الجاري.
 

كــذلــك أظهــرنــا فــي هــذا الــتقريــر مســتوى الــتقّدم الــذي أحــرزنــاه فــي تــنفيذ املــبادئ العشــرة الــخاصــة بــاالتــفاق الــعاملــي لــألمــم 
املتحدة، والتي نُعّد أحد املوقعني عليها، فضالً عن تبني أهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة.

 
لالطالع على التقرير، يرجى الضغط هنا.
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