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نعمل في العديد من القطاعات الرئيسية لالقتصاد العاملي 

الهالل للمشاريع التطويرية – الهالل للمشاريع االستثمارية – الهالل للمشاريع الناشئة – الهالل للمشاريع االبتكارية – 
الفعاليات – املواطنة املؤسسية – رؤيتنا املؤسسية

أعـلنت غـلفتينر الـتي تـعد أكـبر شـركـة خـاصـة ومسـتقلة فـي الـعالـم إلدارة املـوانئ والخـدمـات 
الــلوجســتية عــن تــوقــيع اتــفاقــية امــتياز مــع واليــة ديــالويــر األمــريــكية تــمنحها حــقوقــاً حــصريــة 
إلدارة وتـشغيل وتـطويـر مـيناء ويـلمنغتون ملـدة 50 عـامـاً، تـعمل خـاللـها الشـركـة عـلى تـعزيـز 


القدرات االستيعابية ملحطات الحاويات ورفع الطاقة اإلنتاجية اإلجمالية للميناء.

ومـــن املـــتوقـــع أن يـــسفر عـــن االتـــفاقـــية، الـــتي وقـــعتها الـــذراع األمـــريـــكية ملجـــموعـــة غـــلفتينر، 
تـنفيذ اسـتثمارات بـقيمة 600 مـليون دوالر أمـيركـي مـن شـأنـها تـطويـر املـيناء وتـحويـله إلـى 


أحد أكبر املوانئ في الساحل الشرقي األمريكي.

وســــيصبح مــــيناء ويــــلمنغتون بــــموجــــب هــــذه الــــصفقة أضخــــم مشــــروع تــــضطلع بــــه شــــركــــة 
إمـاراتـية فـي الـواليـات املتحـدة األمـريـكية وأكـبر اسـتثمار تـنفذه شـركـة إمـاراتـية خـاصـة فـي 


الدولة على اإلطالق.

وخـــالل حـــفل رســـمي أقـــيم بهـــذه املـــناســـبة فـــي ويـــلمنغتون، وقـــع جـــون كـــارنـــي، حـــاكـــم واليـــة 
ديـــالويـــر، االتـــفاقـــية مـــع بـــدر جـــعفر، الـــرئـــيس الـــتنفيذي لشـــركـــة الهـــالل لـــلمشاريـــع، ورئـــيس 
املجــلس الــتنفيذي ملجــموعــة غــلفتينر، بــحضور جــيفري بــولــوك، وزيــر الــدولــة لــواليــة ديــالويــر، 
وســعادة يــوســف الــعتيبة، ســفير دولــة اإلمــارات لــدى الــواليــات املتحــدة األمــريــكية، وعــدد مــن 


مسؤولي الوالية وكبار الشخصيات.

ويــأتــي تــوقــيع هــذه االتــفاقــية االســتثنائــية ومــدتــها خــمسون عــامــاً بــعد مــفاوضــات اســتمرت 
ملــدة عــام جــرت خــاللــها عــملية تــقييم لــقدرات وإمــكانــات غــلفتينر فــي إدارة وتــطويــر املــوانئ 
عــلى الــصعيد الــعاملــي بــما فــي ذلــك فــي الــواليــات املتحــدة األمــريــكية. وتــديــر الشــركــة حــالــياً 
محـطة الـحاويـات والـنقل البحـري مـتعددة األغـراض فـي مـيناء "كـانـافـيرال" بـواليـة فـلوريـدا. 
وتــقدم الشــركــة فــي إطــار هــذه الــعمليات الخــدمــات الــلوجســتية لــلقوات املســلحة األمــريــكية 


وقطاع الفضاء األمريكي. 

ويــأتــي تــوقــيع هــذه االتــفاقــية مــع واليــة ديــالويــر األمــريــكية أيــضاً اســتكماالً التــفاقــية امــتياز 
مــبدئــية أبــرمــت فــي اإلطــار ذاتــه مــع واليــة ديــالويــر، وبــعد اســتكمال املــراجــعة الــرســمية مــن 
قـــبل لـــجنة االســـتثمارات األجـــنبية فـــي الـــواليـــات املتحـــدة، والـــتي بـــموجـــبها تـــم مـــنح الشـــركـــة 


حقوقاً حصرية إلدارة امليناء.

وقــــال جــــون كــــارنــــي، حــــاكــــم واليــــة ديــــالويــــر: "ســــتلعب غــــلفتينر مــــن خــــالل هــــذه االتــــفاقــــية 
االسـتثنائـية دوراً رئـيسياً فـي ضـخ اسـتثمارات ضخـمة فـي مـيناء ويـلمنغتون الـذي ال طـاملـا 
كـان أحـد أهـم املـراكـز الـصناعـية فـي ديـالويـر. وكـان لهـذا املـيناء لـعقود طـويـلة الـفضل فـي 
تـــــوفـــــير فـــــرص الـــــعمل لـــــسكان ديـــــالويـــــر وتـــــعزيـــــز املـــــجتمعات املحـــــلية فـــــي الـــــواليـــــة. وأفخـــــر 
بـاملـساهـمة فـي جـعل هـذه الشـراكـة مـع غـلفتينر رسـمية الـيوم، وأود الـتوجـه بـالـشكر ألعـضاء 
الجـمعية الـعمومـية فـي دايـمونـد سـتيت لـلموانئ، وغـلفتينر، وكـافـة شـركـائـنا الـذيـن سـاعـدونـا 


في تحويل هذه االتفاقية إلى حقيقة".

وتخـــطط غـــلفتينر لـــضخ اســـتثمارات بـــقيمة 600 مـــليون دوالر أمـــريـــكي لـــتطويـــر املـــيناء مـــن 
ضـــمنها 400 مـــليون دوالر لـــبناء محـــطة حـــاويـــات جـــديـــدة بـــطاقـــة اســـتيعابـــية قـــدرهـــا 1.2 
مـليون حـاويـة نـمطية لتحـل بـذلـك محـل املحـطة الـسابـقة "ادجـمور" الـتي كـانـت تـابـعة لشـركـة 

دوبونت األمريكية والتي استحوذت عليها شركة دايموند ستيت للموانئ في عام 2016.

ومـــــن جـــــانـــــبه قـــــال بـــــدر جـــــعفر، رئـــــيس املجـــــلس الـــــتنفيذي لـــــدى غـــــلفتينر: "نـــــحن فـــــخورون 
بـــإبـــرامـــنا لهـــذه االتـــفاقـــية الـــتي تجســـد الـــتزامـــنا الـــراســـخ بـــالـــتعاون مـــع واليـــة ديـــالويـــر عـــلى 
املـدى الـطويـل. وتـأتـي هـذه االتـفاقـية تـتويـجاً ألكـثر مـن 43 عـامـاً مـن الـخبرة الـطويـلة الـتي 
اكتســــبتها غــــلفتينر بــــاعــــتبارهــــا أقــــدم شــــركــــة فــــي مــــجال إدارة وتــــشغيل املــــوانئ ومحــــطات 
الـحاويـات فـي مـنطقة الخـليج، إذ كـانـت فـي طـليعة الشـركـات الـتي لـعبت دوراً مـحوريـاً فـي 


رسم معالم قطاع املوانئ البحرية والخدمات اللوجستية عبر العالم وتطويره".

وأضــاف: "مــنذ دخــولــنا الــسوق األمــريــكية مــن خــالل إدارتــنا ملــيناء كــانــافــيرال فــي 2015، 
نـــجحنا فـــي اكـــتشاف قـــدرات ضخـــمة كـــامـــنة لـــم تـــكن مـــعروفـــة مـــن قـــبل، ونـــحن نـــؤكـــد أنـــنا 


سنواصل البحث عن أفضل الفرص االستثمارية في املنطقة".

وفـي هـذا الـخصوص قـال سـعادة الـسفير يـوسـف الـعتيبة: "تـرتـبط  دولـة اإلمـارات الـعربـية 
املتحــــدة والــــواليــــات املتحــــدة بــــعالقــــات اســــتثماريــــة قــــويــــة نــــتجت عــــنها فــــوائــــد مــــلموســــة عــــلى 
مســــتوى أنشــــطة األعــــمال وتــــوفــــير الــــوظــــائــــف فــــي كــــال الــــبلديــــن، وبــــال شــــك فــــإن اســــتثمار 
غــــلفتينر فــــي مــــيناء ويــــلمنغتون يــــعد مــــثاالً يــــحتذى لــــقيام الشــــراكــــات االقــــتصاديــــة املــــهمة. 
ســـتوفـــر هـــذه االتـــفاقـــية فـــرص عـــمل جـــديـــدة فـــي ويـــلمنغتون وســـتثمر عـــن فـــوائـــد اقـــتصاديـــة 


إضافية".

وبـموجـب االتـفاقـية سـتتولـى "غـلفتينر أمـريـكا" أيـضاً إنـشاء معهـد تـدريـب مـتخصص فـي 
تـدريـب الـكوادر الـعامـلة بـمجال صـناعـات املـوانئ البحـريـة والخـدمـات الـلوجسـتية فـي مـوقـع 
تـــطويـــر املـــيناء والـــذي يهـــدف إلـــى تـــدريـــب نـــحو 1000 شـــخص ســـنويـــاً مـــن واليـــة ديـــالويـــر 


واملناطق املجاورة، ما يعطي تأثيراً تنموياً كبيراً للوالية والقاطنني فيها.

وقـال بـيتر ريـتشاردز، الـرئـيس الـتنفيذي ملجـموعـة غـلفتينر: "كـانـت شـركـة غـلفتينر محـظوظـة 
ألن تــكون فــي طــليعة الشــركــات املــنفذة لــعمليات تــطويــر املــوانئ والــعمليات الــلوجســتية فــي 
أربـــع قـــارات حـــول الـــعالـــم. وتـــعد هـــذه الـــصفقة عـــالمـــة فـــارقـــة فـــي تـــاريـــخ عـــملياتـــنا، حـــيث 
ســـتمكننا مـــن إحـــداث تـــغيير حـــقيقي فـــي هـــذا الـــقطاع عـــلى الـــساحـــل الشـــرقـــي لـــلواليـــات 
املتحـدة مـن خـالل الـعمل عـن كـثب مـع واليـة ديـالويـر مـن أجـل تـحقيق تـحسينات كـبيرة فـي 


جميع املجاالت".

ويشــــتهر مــــيناء ويــــلمنغتون الــــذي تــــم إنــــشاؤه فــــي عــــام 1923 عــــلى نهــــر ديــــالويــــر بــــتلقي 
واردات الـــفواكـــه الـــطازجـــة إلـــى الـــواليـــات املتحـــدة األمـــريـــكية وتـــوزيـــعها عـــبر أطـــول رصـــيف 


ميناء للتخزين البارد في البالد.

تجــدر اإلشــارة إلــى أن الــعالقــة الــقائــمة مــا بــني دولــة اإلمــارات والــواليــات املتحــدة تــنبثق مــن 
الـــتزام مشـــترك تـــصبو الـــدولـــتني مـــن خـــاللـــه إلـــى تـــوثـــيق الـــروابـــط الـــتجاريـــة واالســـتثماريـــة. 
فــخالل الــسنوات األخــيرة نــما حجــم الــتبادل الــتجاري بــني الــواليــات املتحــدة واإلمــارات مــن 
نـــحو خـــمسة مـــليارات دوالر أمـــريـــكي فـــي 2004 إلـــى مـــا يـــربـــو عـــلى 24 مـــليار دوالر فـــي 
2017. وتــــملك الــــواليــــات املتحــــدة فــــائــــضاً تــــجاريــــاً قــــيمته 15.7 مــــليار دوالر فــــي مــــيزانــــها 


التجاري مع اإلمارات، وهو يعد أكبر ثالث فائض تجاري لها على مستوى العالم. 

غلفتينر 

غـلفتينر تـوقـع اتـفاقـية امـتياز مـدتـها 50 عـامـاً بـقيمة 600 مـليون دوالر لـتشغيل وتـطويـر مـيناء ويـلمنغتون 
في والية ديالوير األمريكية

اتفاقية التوأمة تعزز العالقات التجارية اإلماراتية األمريكية

اســـتضافـــت غـــلفتينر مـــراســـم تـــوقـــيع اتـــفاقـــية تـــوأمـــة بـــني دائـــرة املـــوانئ البحـــريـــة والجـــمارك فـــي حـــكومـــة 

الشارقة، وشركة "دايموند ستيت للموانئ"، الهيئة االعتبارية التابعة لوالية ديالوير األمريكية.

وبــموجــب االتــفاقــية، تــم تــفويــض الــهيئتني بــالــتعاون فــي تــطويــر الــتجارة الــدولــية والــعمليات الــلوجســتية، 
وتـبادل املـعلومـات، وتـضافـر الـجهود بـينهما لـتحقيق املـنفعة الـتجاريـة والـتقنية واملـعرفـية لـلطرفـني. وتـتيح 
االتـــفاقـــية أيـــضاً أمـــام الشـــركـــات الـــخاصـــة الـــعامـــلة ضـــمن املـــجال املـــائـــي لـــلميناءيـــن املـــعنيني فـــرصـــة 


للتعاون في التجارة واالستثمار على نطاق واسع.

ويـأتـي تـوقـيع االتـفاقـية بـعد اسـتالم غـلفتينر ملـيناء ويـلمنغتون فـي ديـالويـر رسـمياً مـن شـركـة "دايـمونـت 
ســــتيت لــــلموانئ"، بهــــدف تــــشغيل املــــيناء وتــــطويــــره ملــــدة 50 عــــامــــاً مــــتواصــــلة. وتــــسهم هــــذه االتــــفاقــــية 
الــبارزة فــي تــعزيــز مــكانــة غــلفتينر الــبارزة كــأكــبر شــركــة مســتقلة ووحــيدة فــي الشــرق األوســط لــتشغيل 


املوانئ تتولى إدارة عمليات موانئ في الواليات املتحدة األمريكية.

ووقـع االتـفاقـية الـشيخ خـالـد بـن عـبد اهلل الـقاسـمي، رئـيس دائـرة املـوانئ البحـريـة والجـمارك فـي حـكومـة 
الــشارقــة ورئــيس هــيئة املــنطقة الحــرة ملــطار الــشارقــة الــدولــي وهــيئة املــنطقة الحــرة بــالحــمريــة، وجــيفري 

بــولــوك وزيــر الــدولــة لــواليــة ديــالويــر، فــي غــرفــة الــشارقــة لــلتجارة والــصناعــة، وذلــك بــحضور نــخبة مــن كــبار املــسؤولــني، ضــمت بــيتر ريــتشارد الــرئــيس الــتنفيذي ملجــموعــة غــلفتينر، وعــدداً مــن 

القيادات العليا.

وبـدوره، أشـاد بـدر جـعفر، رئـيس املجـلس الـتنفيذي فـي غـلفتينر بـتوقـيع االتـفاقـية قـائـالً: "تـؤكـد اتـفاقـية الـتوأمـة عـلى عـمق الـتزامـنا بـإنـشاء عـالقـات دولـية بـعيدة املـدى تـعزز مـسيرة الـنمو 
االقـتصادي لـدولـة اإلمـارات وتـساهـم فـي الـتنمية االجـتماعـية واالقـتصاديـة عـلى مسـتوى الـعالـم. وسـتسهم االتـفاقـية فـي تـدعـيم جـهودنـا الـدؤوبـة بـالـتعاون مـع شـريـك قـوي يحـظى بـحضوره 


املتميز في دولة اإلمارات، وسيكون لها دور محوري في توثيق الصالت التجارية االستراتيجية وتبادل املعارف ما بني دولة اإلمارات والواليات املتحدة".

ومـن جـانـبه، قـال جـيفري بـولـوك: "تـشكل اتـفاقـية املـيناء الـشقيق خـطوة هـامـة عـلى صـعيد تـعزيـز الـعالقـات االقـتصاديـة بـني دولـة اإلمـارات والـواليـات املتحـدة األمـريـكية، ونجـد فـيها فـرصـة 

عظيمة لدعم النمو االقتصادي العام لوالية ديالوير عبر الشراكات اإلنتاجية وتبادل أفضل الخبرات".  

وبــدوره، قــال بــيتر ريــتشارد: "نــحن ســعداء بــكون غــلفتينر جــزءاً مــن هــذه الخــطوة الــتاريــخية الــتي شهــدت تــعزيــز الــتحالــف الــتجاري بــني دولــة اإلمــارات والــواليــات املتحــدة األمــريــكية، حــيث 

أسهمت العالقات الدبلوماسية املتميزة بني البلدين في تمهيد الطريق وفتح الباب أمام فرص األعمال الواعدة على مدى السنني القادمة".

وسـتقوم غـلفتينر أيـضاً بـإنـشاء مـركـز تـدريـبي فـي مـوقـع الـتطويـر يُـعنى خـصيصاً بـقطاعـات املـوانئ والـلوجسـتيات، حـيث سـيتم اسـتخدام املـركـز لـتدريـب وصـقل مـهارات 1000 شـخص 

سنوياً عند تشغيله بكامل طاقته.

وفـي الـواليـات املتحـدة األمـريـكية، تـقوم غـلفتينر حـالـياً بـتشغيل محـطة الـحاويـات فـي مـيناء كـانـافـيرال بـواليـة فـلوريـدا األمـريـكية وفـقاً التـفاقـية امـتياز ملـدة 35 عـامـاً كـانـت قـد وقـعتها فـي عـام 
2015. وتقدم الشركة أيضاً خدمات لوجستية لقطاع الفضاء األمريكي إلى جانب غيره من القطاعات، واألقسام الخمسة املكونة للجيش األمريكي.

تي في إم كابيتال هيلثكير بارتنرز 

منزل لخدمات الرعاية الصحية وسبيكتاتور فيديو نيو تيكنولوجي تطلقان خدمات جديدة

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

تي في إم كابيتال هيلثكير بارتنرز – سامينا اليمستون

أعـلنت شـركـة مـنزل الـرائـدة فـي تـقديـم خـدمـات الـرعـايـة الـصحية املـنزلـية فـي دولـة اإلمـارات الـعربـية املتحـدة، إضـافـة تـقنية جـديـدة مـبتكرة 
إلـى خـدمـات الـرعـايـة الـصحية املـنزلـية بـالـتعاون مـع شـركـة Spectator Video Technology تـعزيـزاً ملـا تـقدمـه مـن خـدمـات الـرعـايـة 


األولية عن بُعد والرعاية املزمنة والعناية باملسنني. 

سـبيكتاتـور مـيدل إيسـت هـي الـذراع اإلقـليمية لشـركـة سـبيكتاتـور فـيديـو تـيكنولـوجـي  الـهولـنديـة والـتي تـقدم الحـلول املـبتكرة واملـتكامـلة عـن بـعد فـي مـجال الـرعـايـة الـصحية عـلى مـنصة واحـدة 
آمــنة، وتــوفــر نــطاقــاً مــن خــدمــات االتــصال املــرئــية مــن خــالل األجهــزة املحــمولــة كــالــهواتــف الــذكــية واألجهــزة الــلوحــية. كــما تــوفــر ســبكتاتــور تــقنية اتــصاالت الــفيديــو عــن بُــعد لحــلول الــرعــايــة 


الصحية منذ العام 2004.


وتعتبر شركة منزل أول شركة في منطقة الشرق األوسط تقوم بتعزيز خدمات الرعاية الصحية الخاصة بها من خالل تقنية "سبيكتاتور" املتقدمة.

فـي املـرحـلة األولـى سـتقوم شـركـة مـنزل بـاسـتخدام  تـقنية Spectator  فـي خـدمـات "اي هـيلث" و"تـيلي مـيديسـني" لخـدمـات الـرعـايـة األولـية عـن بُـعد والـرعـايـة املـزمـنة والـعنايـة بـاملـسنني. 

كما ستقوم بتقديم استشارات عبر الفيديو للمرضى.

وسـتلي ذلـك خـدمـات إسـعاف مـتطورة تـعتمد عـلى أنـظمة اإلنـذار الـطبي الـشخصية مـع مـيزة الـكشف عـن الـسقوط. أمـا املـرحـلة الـثانـية فسـتركـز عـلى تـقديـم خـدمـات الـرعـايـة األولـية لـلمرضـى 

على مدار الساعة طوال أيام األسبوع وفي جميع أنحاء دولة اإلمارات العربية املتحدة.

وتــعليًقا عــلى هــذه االتــفاقــية ، قــال الــدكــتور ســاربــير تــانــلي، الــرئــيس الــتنفيذي لشــركــة "مــنزل": "يشهــد قــطاع الــرعــايــة الــصحية تــطوراً مــلحوظــاً فــي املــنطقة، ويــسعدنــا الــيوم أن نــقوم بهــذه 

القفزة امللفتة في تكنولوجيا الرعاية الصحية باستخدام تقنية Spectator Video املتقدمة."

وتتوقع شركة "منزل"من خالل تبني هذه الخدمات الطبية الحديثة، زيادة حصتها في السوق إلى 20 باملئة على األقل بحلول نهاية العام املقبل.

منزل لخدمات الرعاية الصحية هي إحدى شركات تي في ام كابيتال هيلثكير بارتنرز. الهالل للمشاريع شريك محدود في صندوق تي في ام كابيتال هيلثكير بارتنرز.

سامينا اليمستون 

سيراميك رأس الخيمة تستحوذ على كافة مشاريعها املشتركة في السعودية

أعــلنت شــركــة ســيرامــيك رأس الــخيمة الــتي تُــعد واحــدة مــن الــعالمــات الــرائــدة عــلى مســتوى الــعالــم 
فـــــي تـــــصنيع الـــــسيرامـــــيك أنـــــها أتـــــمت االســـــتحواذ عـــــلى أســـــهم األقـــــلية الـــــتي كـــــانـــــت مـــــتبقية فـــــي 
مشــــروعــــاتــــها املشــــتركــــة بــــاملــــملكة الــــعربــــية الــــسعوديــــة، وبــــذلــــك، تــــكون ســــيرامــــيك رأس الــــخيمة قــــد 


استحوذت بالكامل على كافة أعمالها باململكة.

وقــد واصــلت ســيرامــيك رأس الــخيمة فــي الــسنوات الــقليلة املــاضــية تــعزيــز عــملياتــها عــلى املســتوى 
الـعاملـي، وتـأتـي هـذه الخـطوة األخـيرة إثـر اسـتحواذات أخـرى نـفذتـها الشـركـة ألعـمالـها فـي أوروبـا 
والــهند وأســترالــيا. تــعد أوروبــا واملــملكة الــعربــية الــسعوديــة الــسوقــني الــرئــيسيتني ألعــمال الــتصديــر، 
تــــليهما أســــواق الشــــرق األوســــط وأفــــريــــقيا وآســــيا املــــحيط الــــهادئ. وفــــي 2017، حــــققت الشــــركــــة 
31.7 بـاملـئة مـن مـبيعاتـها لـلبالط واألدوات الـصحية مـن الـسوق اإلمـاراتـية، فـي حـني حـققت 68.3 


باملئة املتبقية من أعمال التصدير ملختلف املناطق في العالم. 

وفـي تـصريـحه بهـذا الـصدد، قـال عـبداهلل مـسعد، الـرئـيس الـتنفيذي للشـركـة: "يسـرنـا االسـتحواذ بـالـكامـل عـلى مشـروعـاتـنا املشـتركـة فـي كـلٍّ مـن الـريـاض وجـدة، مـا يـمكننا مـن اكـتساب قـدر 
أكـبر مـن الـسيطرة عـلى أعـمالـنا، وأيـضاً الـوصـول إلـى واحـدة مـن أسـواقـنا الـرئـيسية. إنـه ألمـر رائـع أن نـعزز عـالمـتنا الـتجاريـة الـعاملـية فـي املـملكة وأن نـعمل كـمؤسـسة فـرديـة فـي املـملكة 
تسـتند مـباشـرة إلـى مـقرنـا الـدولـي فـي رأس الـخيمة"، مـضيفاً أن هـذا االسـتحواذ األخـير هـو خـطوة إيـجابـية للشـركـة الـتي تـتطلع إلـى دمـج مـشاريـعها الـسعوديـة بـالـكامـل، وأشـار إلـى أن 

هذه االستحواذات تؤكد التزام سيراميك رأس الخيمة بترسيخ أعمالها الرئيسية بما يتوافق مع خطة خلق القيمة التي تتبناها الشركة.

الهالل للمشاريع شريك محدود في سامينا اليمستون القابضة، وهي منصة تمويلية للمشاريع املتخصصة تمتلك إلى جانب ائتالف من املستثمرين % 30.6 من أسهم شركة 
سيراميك رأس الخيمة.

الهالل للمشاريع الناشئة تستحوذ على حصة استراتيجية في ترانسكورب 
للخدمات اللوجستية

أعــربــت الهــالل لــلمشاريــع الــناشــئة عــن اســتثمارهــا فــي شــركــة تــرانــسكورب إنــترنــاشــونــال (تــرانــسكورب) الــتي تــعد إحــدى أفــضل شــركــات 

الخـدمـات الـلوجسـتية وتـزويـد خـدمـات الـتوزيـع لـلوجـهة الـنهائـية فـي اإلمـارات، حـيث اسـتحوذت بـموجـب هـذا االسـتثمار عـلى حـصة أقـلية 
مــؤثــرة بــالشــركــة. وتهــدف الهــالل لــلمشاريــع الــناشــئة مــن خــالل هــذا االســتثمار االســتراتــيجي أيــضاً إلــى دعــم تــرانــسكورب فــي مــساعــي 


توسعها في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. 

يـنضوي هـذا االسـتثمار ضـمن خـطة اسـتراتـيجية تـعتزم الهـالل لـلمشاريـع ضـمنها اسـتثمار 150 مـليون دوالر (أو مـا يـعادل 550 مـليون 
درهـم إمـاراتـي) مـن خـالل قـسم الهـالل لـلمشاريـع الـناشـئة، ذراع رأس املـال االسـتثماري املـؤسـسي الـخاص بـالشـركـة، دعـماً لـلمشاريـع 


الناشئة في مراحلها األولى وحتى املتقدمة على مدى السنوات الثالث القادمة. وقد ُخصص 50 باملئة من هذا املبلغ ملشاريع في الشرق األوسط وشمال أفريقيا. 

تــقدم تــرانــسكورب لــعمالئــها نــطاقــاً واســعاً وشــامــالً مــن خــدمــات املــيل األخــير الــلوجســتية بــما فــي ذلــك التخــزيــن والــنقل والــتوزيــع. وتــشغل الشــركــة جــميع عــملياتــها بــصورة آلــية عــبر مــنصتها 

إلدارة الطلبات، متيحًة لعمالئها إمكانية التحقق من مسار طلباتهم والحصول على تقدير دقيق ملواعيد استالمها. 

تسـتهدف الهـالل لـلمشاريـع الـناشـئة طـيفاً واسـعاً مـن املـجاالت االسـتراتـيجية الـتي تـتراوح مـا بـني الـتكنولـوجـيا الـطبية والـذكـاء االصـطناعـي واألمـن اإللـكترونـي، ومـجال األغـذيـة وتـكنولـوجـيا 
الــطاقــة وســالســل الــتوريــد. وقــد اســتثمرت الهــالل لــلمشاريــع الــناشــئة 46 مــليون دوالر فــي 18 شــركــة نــاشــئة وصــندوق رأس مــال اســتثماري فــي الــواليــات املتحــدة األمــريــكية ومــنطقة الشــرق 

األوسط وشمال أفرقيا وجنوب شرق آسيا.

الهالل للمشاريع الناشئة تقود جولة تمويل أولي لشركة كيتوبي

قــادت الهــالل لــلمشاريــع الــناشــئة جــولــة تــمويــل أولــي لشــركــة كــيتوبــي الــتي تــعتبر شــبكة مــطابــخ ذكــية تــتولــى تــحضير الــطعام وتــوصــيله بــالــنيابــة عــن 

املطاعم. وشاركت بيكو كابيتال، الشركة الرائدة في مجال رأس االستثماري املؤسسي في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، في هذه الجولة. 

تـــقدم كـــيتوبـــي خـــدمـــات مـــطبخية مـــتطورة وتـــديـــر مـــنصة إلـــكترونـــية تـــتولـــى اســـتالم الـــطلبات وتـــوصـــيلها للمســـتخدم بـــالـــنيابـــة عـــن املـــطاعـــم والـــعالمـــات 
الـتجاريـة املـختصة بـمجال األغـذيـة. وبـنموذج عـملها الـفريـد واملـبتكر، تـتميز كـيتوبـي بـقدرتـها عـلى تـلبية مـتطلبات املـطاعـم الـصغيرة واملـتوسـطة بـكل 


سالسة، ممكنة إياها من توسيع نطاق أعمالها وانتشارها، والتقليل في نفس الوقت من الوقت املطلوب لتحضير الطلبات وتوصيلها. 

ال تـعتمد كـيتوبـي فـي مـنهجيتها عـلى أي اسـتثمارات رأس مـالـية مـن املـطاعـم ذاتـها، بـل تـوفـر لـها الـبنية الـتحتية والـتكنولـوجـيا املـتطورة الـتي تـتيح لـها 
إطالق فروع تقتصر على توصيل الطلبات، بينما تهتم كيتوبي بالطلبات وتحضرها في شبكة مطابخها بالنيابة عن املطاعم.

أعــلنت شــركــة فــيزيــتا، الشــركــة الــناشــئة املــصريــة املــتخصصة بــالخــدمــات الــصحية الــتكنولــوجــية فــي مــنطقة الشــرق األوســط وشــمال 
أفــريــقيا عــن جــمعها اســتثمارات بــقيمة 12 مــليون دوالر فــي جــولــة تــمويــل ثــالــثة شــارك فــيها مجــموعــة مــن املســتثمريــن، لــيكون بــذلــك 


أكبر استثمار تتلقاه شركة مصرية ناشئة على اإلطالق. 

وقــادت هــذه الــجولــة االســتثماريــة شــركــة إس تــي فــي، إحــدى أكــبر صــناديــق رأس املــال االســتثماري فــي املــنطقة، إلــى جــانــب قــائــمة املســتثمريــن الــحالــيني فــي فــيزيــتا ومــنهم بــيكو كــابــيتال 
اإلمــاراتــية، وفــوســتوك نــيو فينشــرز الــسويــديــة، وســيليكون بــاديــة األردنــية، والهــالل لــلمشاريــع الــتي انــضمت حــديــثاً مــن خــالل ذراعــها لــرأس املــال االســتثماري املــؤســسي الهــالل لــلمشاريــع 


الناشئة. 


وقد بلغت القيمة اإلجمالية التي حصدتها فيزيتا إثر هذه الجولة 23 مليون دوالر تقريباً إلى اآلن، مما يجعلها إحدى أفضل املشاريع الناشئة تمويالً في املنطقة. 

وتـعمل فـيزيـتا مـن خـالل مـنصتها اإللـكترونـية وتـطبيقات الـهواتـف الـخاصـة بـها عـلى تـمكني مسـتخدمـيها مـن حجـز املـواعـيد الـطبية والخـدمـات الـصحية إلـكترونـياً، وتـتيح لـهم إمـكانـية الـبحث 
عـن األطـباء حسـب تـخصصاتـهم ومـناطـق تـوفـرهـم وبـولـيصات الـتأمـني الـصحية املـتاحـة (إن وجـدت)، وتـسمح لـهم فـي نـفس الـوقـت املـقارنـة فـيما بـني األطـباء واالطـالع عـلى آراء املسـتخدمـني 


اآلخرين وتجاربهم قبل القيام بحجز مواعديهم. وتوفر املنصة أيضاً حلول ساس ملقدمي خدمات الرعاية الصحية ملساعدتهم على إدارة أعمالهم بسهولة أكبر. 

وتخـطط الشـركـة لـتوظـيف هـذا االسـتثمار فـي خـطط الـتوسـع الـتي تهـدف إلـى تـنفيذهـا بـاألخـص فـي الـسعوديـة الـتي بـدأت مـؤخـراً بـتوفـير خـدمـاتـها فـيها، وسـتستفيد مـن هـذا املـبلغ أيـضاً 

في إضافة خدمات جديدة لباقتها الحالية. 

ومـنذ تـأسـيس فـيزيـتا فـي 2012 عـلى يـد أمـير بـرسـوم وأحـمد بـدر، قـدمـت الشـركـة خـدمـاتـها ألكـثر مـن 2.5 مـليون مسـتخدم عـن طـريـق تـنفيذ أكـثر مـن ثـالثـة مـاليـني حجـز طـبي، فـأصـبحت 
منصتها تضم ما يزيد عن 10,000 طبيباً في مصر والسعودية واألردن.

فـيزيـتا، الشـركـة الـرائـدة فـي خـدمـات الـرعـايـة الـصحية الـتكنولـوجـية فـي الشـرق األوسـط وشـمال 
 C أفريقيا، تحصد 12 مليون دوالر في جولة تمويل من السلسلة

ومضة كابيتال 

 F كريم تحقق 200 مليون دوالر في آخر جوالتها من سلسلة

نـجح تـطبيق كـريـم لـطلب خـدمـات الـنقل فـي جـمع 200 مـليون دوالر أمـريـكي مـن مجـموعـة مسـتثمريـه الـحالـيني الـتي تـضم مجـموعـة 

الطيار، وكينجدوم هولدينج وراكوتن، كأول إغالق ضمن الجولة االستثمارية التي تستهدف 500 مليون دوالر. 


وستوظف كريم التي يقع مقرها في اإلمارات هذا االستثمار في تسريع خطط توسعة منصتها في منطقة الشرق األوسط. 

وقــال مــدثــر شــيخة، الــرئــيس الــتنفيذي والشــريــك املــؤســس لشــركــة كــريــم أن الخــدمــات اإللــكترونــية لــها أثــر عــميق وإيــجابــي فــي املــنطقة الــتي تــتسم بــوجــود فــرص غــير مســتغلة وضخــمة فــي 

مجال السوق االستهالكي عبر اإلنترنت، كمنصة تضم 30 مليون مستخدم تعمل في أكثر من 120 مدينة.

وتـضم مـنصة كـريـم 30 مـليون مسـتخدم وتـعمل فـي أكـثر مـن 120 مـديـنة. وكـانـت كـريـم قـد أطـلقت خـدمـة الـنقل الجـماعـي فـي مـصر أكـتوبـر املـاضـي، واسـتحوذت فـي شهـر فـبرايـر عـلى 
شركة راوندمنيو في دبي لتوسع نطاق خدماتها في مجال توصيل الطعام.

اخـــتتمت مـــنصة مـــمزوورلـــد لـــلتجارة اإللـــكترونـــية املـــختصة بـــمنتجات األم والـــطفل فـــي الشـــرق األوســـط وشـــمال أفـــريـــقيا 
جــولــتها الــتمويــلية الــثانــية حــاصــدة مــنها 20 مــليون دوالر أمــريــكي، والــتي شــاركــت فــيها شــركــة الخــدمــات املــالــية الخــليج 


لالستثمار اإلسالمي ومقرها في اإلمارات. 


ويأتي هذا التمويل بعد استثمارات من مجموعة تامر وشركة ومضة كابيتال وسويكورب باإلضافة إلى ستة مستثمرين آخرين في وقت سابق من هذا العام. 

وفــي هــذا الــصدد، قــالــت مــنى عــطايــا، مــؤســسة مــمزوورلــد ورئيســتها الــتنفيذيــة: "فــي ظــل الــتباطــؤ االقــتصادي الــذي تشهــده املــنطقة ... نــحن فــخورون لــلغايــة بــنجاحــنا فــي إتــمام أكــبر 

جوالتنا التمويلية على اإلطالق". 

وصــرحــت عــطايــا أنــه ســيتم اســتخدام هــذا االســتثمار لــتوســيع نــطاق الشــركــة فــي املــملكة الــعربــية الــسعوديــة، وكــذلــك لــتعزيــز كــفاءة الــتشغيل اآللــي للخــدمــات واالرتــقاء بمســتوى خــدمــاتــها 

وتجربة الشراء التي تقدمها لعمالئها.

وأوضــح الشــريــك اإلداري فــي ومــضة كــابــيتال أن مــتطلبات األمــهات واألطــفال ال تحــظى بــالخــدمــات الــكافــية فــي مــنطقة الشــرق األوســط وشــمال أفــريــقيا، مــشيداً بخــدمــات مــمزوورلــد مــن 
وجـهة نـظر ديـموغـرافـية لـكونـها “تـمتلك ... املـقومـات لـتشكيل قـاعـدة وفـية مـن الـعمالء، والـوسـيلة املـثلى لـتحقيق ذلـك تـكمن فـي تـقديـم تجـربـة مـثالـية لـلعميل وقـد أثـبتت مـمزورلـد تـفوقـها فـي هـذا 


املجال وستثابر على تأكيد وتعزيز هذا التفوق". 

ومـنذ تـأسـيسها فـي عـام 2011، شهـدت مـمزورلـد نـمواً هـائـالً بـحيث تـوفـر الـيوم 200 ألـف مـنتج، مـنها 25 ألـف مـنتج حـصري ألكـثر مـن مـليونـي أم، مـع تـوفـير خـدمـة الـشحن إلـى 20 بـلداً 

في منطقة الشرق األوسط. وتضاعفت مبيعات الشركة بواقع 15 مرة خالل السنوات الخمس املاضية، كما زادت أعداد موظفيها بثالثة أضعاف خالل العام املاضي وحده.

تـماشـياً مـع خـطط الـتوسـع الـتي تـصبو إلـى تـحقيقها، أمّـَنت الهـالل لـلمشاريـع االبـتكاريـة مـوقـَعني فـي دبـي الفـتتاح فـرعـيها الجـديـديـن، أحـدهـما فـي مـركـز دبـي 

املالي العاملي والثاني في مول اإلمارات، ومن املتوقع أن يُفتتح الفرعان في األشهر القادمة. 

يـعتبر مشـروع كـافـا أنـد تـشاي الـذي أطـلقته حـاضـنة الهـالل لـلمشاريـع، الهـالل لـلمشاريـع االبـتكاريـة، فـي 2017، املشـروع األول للشـركـة فـي مـجال األغـذيـة 
واملشـروبـات، وهـو سـلسلة مـن املـقاهـي الـتي تـصبو إلـى إحـياء الـثقافـة الـعربـية األصـيلة املـحيطة بـالـقهوة والـشاي، مـركـزة فـي نـفس الـوقـت عـلى إضـفاء تجـربـة 


مبتكرة على مجال تقديم منتجات القهوة والشاي باتباع أساليب مستدامة. 

ويستطلع هذا املشروع أيضاً فرص توسيع نطاق خدماته األصيلة ليسافر بها إلى قاعدة عمالء عاملية.

الفعاليات

الهالل للمشاريع تشارك في مهرجان الشارقة السنوي الثاني لريادة األعمال 

شــــاركــــت الهــــالل لــــلمشاريــــع فــــي الــــدورة الــــثانــــية ملهــــرجــــان الــــشارقــــة الــــسنوي لــــريــــادة األعــــمال الــــذي يــــعد 
املهـرجـان الـريـادي األسـرع نـمواً فـي املـنطقة، والـذي أقـامـه مـركـز الـشارقـة لـريـادة األعـمال "شـراع" يـومـي 


20 و 21 نوفمبر. 

جــــمعت مــــنصة املهــــرجــــان مــــا يــــزيــــد عــــن 100 شــــخصية قــــياديــــة إقــــليمية ودولــــية مــــن مــــختلف الــــقطاعــــات 
الـــحكومـــية واألكـــاديـــمية واملـــهنية، حـــيث نـــاقـــشوا مـــواضـــيع بـــارزة مـــن أهـــمها ريـــادة األعـــمال االجـــتماعـــية، 
واالقـتصادات اإلبـداعـية، والـتكنولـوجـيا املسـتقبلية واملـبتكرة، والـتكنولـوجـيا املـالـية، وضـّم املهـرجـان أكـثر مـن 

3,000 مشاركاً، كما استعرض أفضل 70 شركة ناشئة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

وشـــارك تـــوشـــار ســـينغفي، مـــديـــر أول فـــي الهـــالل لـــلمشاريـــع الـــناشـــئة، فـــي لـــجنة نـــقاش عـــن "االســـتثمار 
بـالـذات: تـسخير مـقومـات نـجاح الشـركـات الـناشـئة فـي الشـرق األوسـط وشـمال أفـريـقيا"، فـي حـني شـارك 
ســامــر شــقير، مــديــر أول فــي الهــالل لــلمشاريــع االبــتكاريــة، فــي لــجنة نــقاش تــناولــت مــحور "بــناء األمــل: 


ريادة األعمال في مناطق النزاع". 

ومن جانبها، ألقت غادة عبد القادر، نائبة الرئيس في الهالل للمشاريع االستثمارية، كلمة سلطت فيها الضوء على املصادر املختلقة لتمويل الشركات واملشاريع الناشئة.

 الهالل للمشاريع تشارك في منتدى املرأة القيادية االقتصادي العاملي في الشرق األوسط وشمال أفريقيا

شــاركــت غــادة عــبد الــقادر، نــائــبة الــرئــيس، الهــالل لــلمشاريــع االســتثماريــة، فــي الــدورة الــعاشــرة 
ملــنتدى املــرأة الــقياديــة االقــتصادي الــعاملــي الــسنوي فــي الشــرق األوســط وشــمال أفــريــقيا الــذي 


نظمته شركة نسيبة بعنوان "توسيع اآلفاق سعياً للمزيد" يومي 14 و15 نوفمبر.

وشهـــد املـــنتدى مـــشاركـــات بـــارزة مـــن شـــخصيات قـــياديـــة مـــن الـــقطاع الـــحكومـــي وقـــطاع األعـــمال 
والـــــفنون واإلعـــــالم، إذ أتـــــاح لـــــهم الـــــفرصـــــة لـــــتبادل اآلراء بـــــخصوص الـــــدور املـــــحوري لـــــلمرأة فـــــي 
االقــتصاد كــكل، وذلــك مــن خــالل نــقاشــات تــفاعــلية ركــزت عــلى مــشاركــة املــرأة فــي مــجاالت الــعلوم 


والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وريادة األعمال. 

وتحـدثـت غـادة ضـمن لـجنة نـقاش بـعنوان "بـناء وقـيادة فـريـق مـتنوع" عـن الـتوجـهات املـتغيرة الـتي 
نشهـــدهـــا الـــيوم فـــي مـــقر الـــعمل، مـــشيرة إلـــى اآلثـــار الـــهامـــة الـــتي يـــثمر عـــنها تـــعزيـــز الـــتنوع فـــي 
الشـركـات الـعائـلية فـي املـنطقة، وسـلطت الـضوء فـي هـذا الـسياق عـلى مـا تـبذلـه الهـالل لـلمشاريـع 


من جهود حثيثة لتوفير بيئة عمل تتميز بالتنوع. 

املواطنة املؤسسية

الهالل للمشاريع تدعم جمعية اإلمارات لألمراض الجينية 

أبــرم كــل مــن الهــالل لــلمشاريــع وهــيئة اإلمــارات لــألمــراض الــجينية، مــذكــرة تــفاهــم ســتكون نــقطة انــطالق راســخة لــجهود 

شراكة ما بني الطرفني بهدف التعاون في تعزيز مجال األبحاث واالبتكارات املختصة باألمراض الجينية. 

وفــي ســياق هــذه الشــراكــة، قــدمــت الهــالل لــلمشاريــع الــدعــم لــجائــزة "أفــضل مــؤســسات الــبحث ابــتكاراً" الــتي مــنحت 
ضــمن مــسابــقة اإلمــارات الــدولــية لــلوقــايــة مــن األمــراض الــجينية لــعام 2018، والــتي انــضوت ضــمن فــعالــيات املــؤتــمر 
الــدولــي الــسابــع لــألمــراض الــجينية بــرعــايــة الــشيخ نــهيان بــن مــبارك آل نــهيان، عــضو مجــلس الــوزراء ووزيــر الــتسامــح 


وبصفته رئيس جمعية اإلمارات لألمراض الجينية. 

تـكرس هـذه الـجائـزة املـرمـوقـة لـتكريـم ثـالث مـنظمات رائـدة إحـداهـا إمـاراتـية وأخـرى خـليجية، بـينما تـقدم الـثالـثة ملـنظمة 
دولــية، وذلــك احــتفاًء بــما تــبتكره املــنظمات املــختارة مــن نــماذج تــكنولــوجــية مــبتكرة فــي مــجال الــرعــايــة الــصحية. ويــشكل 
هــذا املــحفل الــذي تســتضيفه الجــمعية مــنصًة جــامــعة لــنخبة مــن الــخبراء واملــسؤولــني فــي مــجال الــرعــايــة الــصحية عــلى 


املستويني اإلقليمي والعاملي ليناقشوا آخر التطورات فيما يتعلق بوسائل كشف األمراض الجينية وإدارتها. 

وعــلى مــدى ســنة مــن الشــراكــة والــتعاون، ســتُضافــر الهــالل لــلمشاريــع وجــمعية اإلمــارات لــألمــراض الــجينية الــجهود لــالرتــقاء بمســتوى الــوعــي بــاألمــراض الــجينية مــن خــالل تــنظيم فــعالــيات 
وأنشــطة مشــتركــة لــلمجتمع واملــختصني. وســيضم إطــار الشــراكــة أيــضاً ورشــات عــمل وحــمالت تــوعــية ملــوظــفي الهــالل لــلمشاريــع وأصــحاب املــصلحة املــعنيني بــها بــقيادة خــبراء مــن جــمعية 


اإلمارات لألمراض الجينية. وستشهد هذه الشراكة أنشطة توعية تنظمها الهالل للمشاريع ضمن الفعاليات املؤسسية والعامة التي تنفذها. 

جـمعية اإلمـارات لـألمـراض الـجينية هـي مـنظمة غـير ربـحية مـكرسـة للحـد مـن انـتشار وحـدة آثـار األمـراض الـجينية الـشائـعة فـي دولـة اإلمـارات عـن طـريـق تـنفيذ بـرامـج تـوعـية بـأهـمية الـوقـايـة 
وإجــراء الــفحوصــات بــاالســتناد إلــى الــدراســات واألبــحاث وتــبادل املــعارف. وقــد تــأســس كــل مــن جــمعية اإلمــارات لــألمــراض الــجينية ومــركــز الــشيخ زايــد لــألبــحاث فــي 2004 تخــليداً لــذكــرى 

األب املؤسس لدولة اإلمارات العربية املتحدة، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه اهلل. 

الهالل للمشاريع تدعم املهرجان السينمائي الدولي للطفل

بـــدعـــم مـــتواصـــل مـــن الهـــالل لـــلمشاريـــع، جـــمع مهـــرجـــان الـــشارقـــة الـــسينمائـــي الـــدولـــي لـــلطفل 
2018 بـدورتـه الـسادسـة بـني عـالـم سـينما األطـفال والـفن اإلعـالمـي عـلى مـنصة عـاملـية واحـدة 


شهدت سلسلة حافلة من الفعاليات التي استمرت لستة أيام في أكتوبر. 

تـــضمن املهـــرجـــان عـــرض 138 فـــيلماً مـــن مـــختلف الـــفئات الـــتي ضـــمت فـــئة األفـــالم مـــن صـــنع 
الـطلبة، و12 فـيلماً عـاملـياً عـرضـوا ألول مـرة، وسـّت جـلسات نـقاش تـفاعـلية، وعـدداً مـن ورشـات 
الـعمل الـتي ضـمت عـروضـاً قـدمـها خـبراء فـي الـرسـوم املتحـركـة والـتأثـيرات املـرئـية، وغـيرهـا مـن 
املــــسابــــقات االبــــتكاريــــة واألنشــــطة، وأتــــاحــــت الــــفعالــــية أيــــضاً الــــفرصــــة لــــلمشاركــــني بــــالــــتعرف 
شـخصياً عـلى املـشاهـير، فـبرز املهـرجـان الـسينمائـي الـدولـي لـلطفل مـرة أخـرى لـكونـه الحـدث 
الـوحـيد مـن نـوعـه فـي املـنطقة الـذي يـفتح أمـام نـاشـئة اإلمـارات نـافـذة عـاملـية واسـعة لـيطلوا مـنها 


على عالم صناعة األفالم وينهلوا من معارفه وخبراته. 

وخــلصت الــفعالــية الــختامــية إلــى فــوز فــيلم "مســتر حــصان" بــجائــزة أفــضل فــيلم مــن صــنع 
األطــفال، ملخــرجــيه رامــي عــمر زيــناتــي، ويــارا زنــداقــي، فــيما نــال "جــندي الــشوكــوال" جــائــزة 
أفـضل فـيلم مـن صـنع الـطلبة، ملخـرجـه جـاكـسون سـميث، وحـمل فـيلم "1-0" ملخـرجـته نـدى 


األزهري جائزة أفضل فيلم عربي قصير، 

أمـــا جـــائـــزة أفـــضل فـــيلم دولـــي قـــصير، فـــُمنحت لـــلفيلم "إيـــلني" ملخـــرجـــه أنـــدي نـــيوبـــري، فـــي 
حــني جــاء فــيلم "الســلة" ملخــرجــه ســوريــش إيــريــات كــأفــضل فــيلم رســوم متحــركــة، وتــّوج فــيلم 
"مـــفاجـــأة" مـــن إخـــراج بـــاولـــو بـــاتـــريـــسيو بـــجائـــزة أفـــضل فـــيلم وثـــائـــقي، وفـــاز فـــيلم افـــتتاح 


املهرجان "زرافتي" لصانعته باربرا بريديرو بجائزة أفضل فيلم روائي طويل.

رؤيتنا املؤسسية

فـي إطـار الـجهود املسـتمرة الـتي تـكرسـها الهـالل لـلمشاريـع لـلنمو والـتوسـع فـي كـل مـن مـنصاتـها األربـعة املـختلفة – الهـالل لـلمشاريـع الـتطويـريـة، والهـالل لـلمشاريـع االسـتثماريـة، والهـالل 
لـلمشاريـع الـناشـئة، والهـالل لـلمشاريـع االبـتكاريـة – شـارك فـريـق عـمل الشـركـة املـتنامـي فـي يـوم املـجتمع الـسنوي الـذي أقـيمت أنشـطته فـي الـهواء الـطلق مـا بـني أشـجار الـغاف فـي جـو مـن 


الحيوية والتفاعل املرح.

وبـروح مـن الحـماس والـنشاط، اجـتمع املـشاركـون يـوم الخـميس املـوافـق 8 نـوفـمبر 2018 فـي مُـتنزّه أفـينتورا لـلمغامـرات فـي حـديـقة مشـرف بـدبـي ليسـتمتعوا بمجـموعـة مـن الـنشاطـات الـتي 
عززت فيما بينهم روح الفريق، من املشي على الحبال املشدودة والتزلج على الرمال، إلى تسلق الحبال ونصب الخيم.

أرابيان بيزنيس 

تحــدث رئــيسنا الــتنفيذي بــدر جــعفر فــي حــوار لــه مــع أرابــيان بــيزنــيس عــن آخــر الــتطورات فــي الهــالل لــلمشاريــع وعــن االســتراتــيجية الــتي 
تـــسعى الشـــركـــة مـــن خـــاللـــها إلـــى الـــتوفـــيق فـــيما بـــني تـــحقيق األهـــداف واألربـــاح مـــعاً. وقـــد أُبـــِرز هـــذا املـــقال عـــلى غـــالف املجـــلة فـــي عـــددهـــا 


الصادر أسبوع 4 نوفمبر 2018، ويمكن االطالع عليه على الرابط التالي: قراءة املزيد

مجلة مايلستون 

تـحاور بـدر جـعفر مـع مجـلة مـايلسـتون متحـدثـاً عـن الـتنوع وعـن تـغيير وجـه الـثقافـة املـؤسـسية، كـما نـاقـش أيـضاً الـدور املـحوري لـلمجاالت 

اإلنسانية وأهمية تعزيزها من أجل تحقيق مستقبل مشرق. يمكنكم تنزيل املقال كامالً على هذا الرابط: قراءة املزيد

رؤية الرئيس التنفيذي: الربحية واألهداف

CrescentEnterp@ تابعونا على
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الهالل للمشاريع تعقد يومها املجتمعي السنوي   

غلفتينر

ترانسكورب – كيتوبي – فيزيتا – ومضة كابيتال

كافا أند تشاي

ممزوورلد تختتم جولتها التمويلية الثانية بقيمة 20 مليون دوالر

الهالل للمشاريع شريك محدود في صندوق ومضة كابيتال 1، صندوق رأس مال استثماري يندرج ضمن االستثمارات االستراتيجية لقسم الهالل للمشاريع الناشئة.

كافا أند تشاي تعتزم افتتاح فرعني جديدين  
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