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الهالل للمشاريع

أقــــامــــت شــــركــــة مــــقاوالت الخــــليج لــــلشحن والــــتفريــــغ (جــــسكو) فــــعالــــية "مــــيناء الــــجبيل الــــتجاري فــــي خــــدمــــتكم"، 
اســـــــتطلعت خـــــــاللـــــــها آفـــــــاق االســـــــتثمار فـــــــي مـــــــيناء الـــــــجبيل الـــــــتجاري، وذلـــــــك فـــــــي 15 يـــــــنايـــــــر 2018 فـــــــي فـــــــندق 

إنتركونتيننتال الجبيل. 

تــتميز الــجبيل بــموقــعها االســتراتــيجي عــلى الخــليج الــعربــي، مــا مــكنها مــن أن تــصبح بــوابــة لــلتجارة الــدولــية، كــما 
شهدت موانئها نمواً الفتاً بنسبة 83 باملئة في حجم أعمال االستيراد في عام 2017. 

واسـتضافـت الـفعالـية مجـموعـة مـن الـعروض والـحوارات الـتفاعـلية الـتي سـلطت الـضوء عـلى إنـجازات جـسكو فـي 
الجبيل، فضالً عن الحلول التشغيلية املبتكرة التي تقدمها الشركة في ميناء الجبيل التجاري. 

ويـــعد مـــيناء الـــجبيل الـــتجاري الـــذي صـــنف كـــأســـرع املـــوانئ نـــمواً فـــي مـــنطقة الشـــرق األوســـط وجـــهة مـــثالـــية لـــلصادرات الـــسعوديـــة والســـتيراد األجهـــزة واملـــعدات 
الصناعية، وذلك بفضل تميز هذا امليناء بأسرع عمليات التخليص الجمركي في اململكة، وتشغيله ملا يزيد عن 10 خطوط للشحن. 

وفــي تــعليقه عــلى الــفعالــية، قــال ريــتشارد جــيمس، املــديــر الــعام لشــركــة جــسكو: "تــسعى هــذه الــفعالــية لــلتشجيع عــلى انــتهاج طــرق جــديــدة إلنــجاز األعــمال فــي 
الــجبيل، وتــعزيــز مــكانــة املــديــنة كــمركــز صــناعــي وتــجاري رائــد، كــما تــوفــر لــلمشاركــني مــنبراً فــريــداً الســتطالع آفــاق الــتعاون مــن أجــل دفــع عجــلة الــنمو االقــتصادي 

للمملكة العربية السعودية. كما أتاحت هذه الفعالية فرصًة استثنائيًة لتبادل أفضل املمارسات واالبتكارات في القطاع البحري."

تــماشــياً مــع اســتراتــيجية الــتوســع لــدى الهــالل لــلمشاريــع، تــعمل الشــركــة اآلن ضــمن أربــعة أقــسام مــؤســسية 
هـــي: الهـــالل لـــلمشاريـــع الـــتطويـــريـــة، والهـــالل لـــلمشاريـــع االســـتثماريـــة، والهـــالل لـــلمشاريـــع الـــناشـــئة، والهـــالل 

للمشاريع االبتكارية.  

يُشــرف قــسم الهــالل لــلمشاريــع الــتطويــريــة عــلى الشــركــات الــعامــلة تــحت مــظلة الهــالل لــلمشاريــع، والــتي تــمتد 
أنشــــطتها عــــلى نــــطاق واســــع مــــن املــــجاالت املــــختلفة بــــما فــــي ذلــــك املــــوانئ والخــــدمــــات الــــلوجســــتية والــــطاقــــة 
والــــهندســــة وطــــيران رجــــال األعــــمال. يــــتكون هــــذا الــــقسم مــــن شــــركــــات تــــابــــعة وشــــريــــكة تــــضم شــــركــــة غــــلفتينر، 

ومومنتوم لوجيستكس، وأوروك للهندسة واملقاوالت، وجاما للطيران.  

أمــا الهــالل لــلمشاريــع االســتثماريــة، فــهو الــقسم املــضطلع بــاالســتثمارات االســتراتــيحية والــذي يهــدف إلــى االســتثمار فــي مــحفظة مــتوازنــة مــن مــختلف فــئات 
األصول البديلة، من بينها األسهم الخاصة ورؤوس األموال االستثمارية وغيرها من االستثمارات املنظمة. 

الهـالل لـلمشاريـع الـناشـئة هـو قـسم رأس املـال االسـتثماري للشـركـات الـذي يـختص بـاالسـتثمارات االسـتراتـيجية فـي املـشاريـع الـناشـئة بـمجال الـتكنولـوجـيا فـي 
مـراحـلها املـبكرة واملـتقدمـة، وأيـضاً فـي مجـموعـة مـختارة مـن صـناديـق رأس املـال االسـتثماري عـلى املسـتويـني اإلقـليمي والـعاملـي. يخـطط هـذا الـقسم السـتثمار 

مبلغ إضافي بقيمة 150 مليون دوالر أمريكي على مدى األعوام الثالثة القادمة، مع تخصيص 50 باملئة ملنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.  

الهـالل لـلمشاريـع االبـتكاريـة هـو حـاضـنة مـؤسـسية تـتولـى تـطويـر واحـتضان أعـمال تخـلق أثـراً اجـتماعـياً إيـجابـياً ومسـتدامـاً. وقـد أطـلقت حـاضـنتنا املـؤسـسية إلـى 
اآلن مشــروعــني، كــما تــضم قــائــمة املــشاريــع املســتقبلية الــتي يــعكف هــذا الــقسم عــلى تــطويــرهــا ثــمانــية مــشاريــع أخــرى تــختلف مــراحــل الــتطويــر الــتي حــققتها 

الشركة إلى اآلن في كل مشروع منها.  

  

أطـلقت شـركـة تـي.فـي.إم كـابـيتال هـيلثكير بـارتـنرز لـالسـتثمار املـباشـر ومـقرهـا دبـي صـندوقـاً بـقيمة 250 مـليون 
دوالر (مــــا يــــعادل 918.25 مــــليون درهــــم إمــــاراتــــي) لــــالســــتثمار فــــي املــــجاالت املــــتخصصة بخــــدمــــات الــــرعــــايــــة 

الصحية في أسواق من بينها دول الخليج العربية وتركيا ومصر والهند وسنغافورة. 
 

ويـعتزم هـذا الـصندوق الجـديـد تـوظـيف رأس املـال الـذي سيجـمعه مـن مسـتثمريـن عـاملـيني وإقـليميني فـي 10 إلـى 
12 اســــتثمارًا فــــي مــــجاالت مــــن بــــينها الســــرطــــان والــــصحة الــــعقلية واألمــــراض األيــــضية والــــتشخيص واألدويــــة 
واملـــختبرات وذلـــك عـــلى مـــدى الـــعامـــني الـــقادمـــني. كـــما يهـــدف إلـــى االســـتثمار فـــي املـــشاريـــع الـــتي تـــمتلك خـــبرة 

تتراوح ما بني ثالثة سنوات إلى خمسة في مجال عملها، والتي تتمتع بأداء إداري متميز.  

وقــد حــددت تــي فــي إم كــابــيتال هــيلثكير بــارتــنرز إلــى اآلن ثــالث فــرص مــحتملة لــالســتثمار عــلى األقــل مــن خــالل 
هـذا الـصندوق الجـديـد، مـن بـينها شـركـة لـتوزيـع األدويـة فـي اإلمـارات ومـركـز مـتخصص بـعالج السـرطـان، وهـي 

تخطط لالنتهاء من أول صفقة في النصف الثاني من 2018.  

وقـال الشـريـك الـتشغيلي لـدى تـي.فـي.إم كـابـيتال هـيلثكير تـشارلـز فـلو: "نـعتقد أن هـذا تـوقـيتاً رائـعا لـالسـتثمار ألنـه عـلى مـدى الـسنوات األربـع إلـى السـت الـقادمـة 
نتوقع أن يكون املناخ الكلي للرعاية الصحية في أسواقنا املستهدفة إيجابيا جدا في ظل استقرار نسبي للقواعد التنظيمية واألوضاع الجيوسياسية". 

وقــادت تــي.فــي.إم كــابــيتال هــيلثكير بــارتــنرز حــتى اآلن اســتثمارات تــقارب 150 مــليون دوالر تــركــزت مــعظمها فــي مــنطقة الخــليج فــي مــجاالت مــن بــينها الــرعــايــة 
الطويلة األجل وإعادة التأهيل والرعاية املنزلية وعالج العقم واألجهزة الطبية.

اســــتضافــــت الهــــالل لــــلمشاريــــع مــــنتدى الــــتكنولــــوجــــيا الــــطبية "مــــيدتــــيك"، 
والـذي تـناول مـحور "تـمكني االبـتكار. تـعزيـز األثـر" بهـدف اسـتطالع فـرص 
االبـتكار املسـتجّدة فـي مـجال الـرعـايـة الـصحية واألجهـزة الـطبية، وذلـك يـوم 

11 ديسمبر 2017. 

وشهـــدت فـــعالـــيات املـــنتدى الـــذي أقـــيم فـــي نـــادي كـــابـــيتال فـــي مـــركـــز دبـــي 
املـــالـــي الـــعاملـــي، مـــشاركـــة أكـــثر مـــن 100 شـــخصية بـــارزة مـــن مســـتثمريـــن 
ومــختصني فــي قــطاع الــرعــايــة الــصحية ومــن كــبار األكــاديــميني وواضــعي 

السياسات.  

وفـــي كـــلمته الـــترحـــيبية، قـــال بـــدر جـــعفر، الـــرئـــيس الـــتنفيذي لشـــركـــة الهـــالل 
لـلمشاريـع: "يشهـد قـطاع الـرعـايـة الـصحية مـؤخـراً انـتشاراً واسـعاً ألحـدث 
مـا تـوصـلت لـه االبـتكارات الـتكنولـوجـية، والـتي أصـبحت عـوامـل أسـاسـية لخـلق حـلوٍل غـير مسـبوقـٍة عـلى صـعيد الـوقـايـة والـتشخيص والـعالج بـما فـيه فـائـدة ملـاليـني 
الـــناس مـــن جـــميع أنـــحاء الـــعالـــم. وســـيكون الشـــرق األوســـط مـــن أكـــثر املـــناطـــق الـــتي ســـتجني ثـــمار هـــذه االبـــتكارات، وال ســـيما بـــما تشهـــده هـــذه املـــنطقة مـــن نـــمو 
ســكانــي مــتسارع أّدى إلــى تــفاقــم الــحاجــة لــتطويــر أنــظمة رعــايــة صــحية عــاملــية املســتوى. وتــعتبر هــذه االبــتكارات أيــضاّ محــركــات رئــيسية ســتدفــع بــنا قــدمــاً نــحو 

تعزيز مكانة املنطقة على خارطة مؤسسي العالمات التجارية املرموقة عوضاً عن تبنيها وحسب". 

وأضـاف جـعفر: "نـحن فـي الهـالل لـلمشاريـع متحـمسون لـلتعاون مـع نـخبة مـن أملـع الـعقول 
فـي قـطاع الـرعـايـة الـصحية فـي املـنطقة مـن خـالل مـنتدى مـيدتـيك، إذ يـكمن الهـدف مـن هـذه 
الــنقاشــات فــي زيــادة الــتركــيز عــلى االبــتكار الــتكنولــوجــي فــي املــنطقة، وتــوجــيه جــهودنــا نــحو 
تـحقيق أثـر بـعيد املـدى مـن شـأنـه أن يـرتـقي بـاملـجتمعات املحـلية والـعاملـية مـن خـالل تـغييرات 

جذرية ومبتكرة." 

وفــــي كــــلمة املــــنتدى االفــــتتاحــــية، أشــــارت ســــعادة الــــدكــــتورة مــــريــــم مــــطر، املــــؤســــس ورئــــيس 
مجـــلس اإلدارة لجـــمعية األمـــراض املـــتوارثـــة جـــينياً فـــي اإلمـــارات، إلـــى دور الـــحكومـــات فـــي 
دعـم االبـتكارات الـعلمية، حـيث قـالـت: " نـعيش الـيوم فـي زمـن يحـمل لـسكان الـعالـم مـن جـهةٍ 
تحـــديـــاٍت لـــم يســـبق لـــها مـــثيل، ويشهـــد مـــن جـــهة أخـــرى طـــاقـــات بشـــريـــة هـــائـــلة مـــفعمة بـــروح 

اإلبداع واالبتكار وتتجاوز جميع الحدود واآلفاق".  

وأضــافــت: "ومــن هــذا املــنطلق، تــقع عــلى عــاتــق الــحكومــات فــي جــميع أنــحاء الــعالــم مــسؤولــية كــبيرة تــتمثل فــي تــمكني فــرص الــتعاون فــيما بــني الــقطاع الــحكومــي 
والـقطاع الـخاص واملـجتمع املـدنـي، لـيتمكنوا مـجتمعني مـن إيـجاد حـلول مـناسـبة وعـملية. ومـن الجـديـر بـالـذكـر فـي هـذا الـسياق الـجهود االسـتثنائـية والـريـاديـة الـتي 
كــرســتها حــكومــة دولــة اإلمــارات لــقيادة مــنظومــة الــرعــايــة الــصحية فــي الــدولــة نــحو آفــاق جــديــدة، مســتنيرة بــرؤيــة واســتراتــيجية واضــحة تــركــز عــلى تــعظيم الــفائــدة 
املســـتنبطة مـــن الـــتكنولـــوجـــيا واالبـــتكار، وذلـــك مـــن خـــالل تـــسخير الـــذكـــاء االصـــطناعـــي والـــعلوم املـــتقدمـــة إليـــجاد الحـــلول الـــطبية الجـــذريـــة وتـــحقيق اإلنـــجازات غـــير 

املسبوقة." 

 XCath Inc و ColubrisMX Inc وألــقى الــكلمة الــرئــيسية الــثانــية الــدكــتور دانــيال كــيم، أســتاذ جــراحــة املــخ واألعــصاب بــجامــعة تــكساس ومــؤســس شــركــتي
املـختصتني بـتطويـر الـجيل الجـديـد مـن الـروبـوتـات الـطبية املـبتكرة، مـبرزاً وجـود ثـغرة فـي مـجال إجـراءات الـتدخـل فـي األوعـية الـدمـويـة، مشـدداً عـلى الـدور الـهام 

للتقنيات املتطورة في مجال الروبوتات الجراحية التي تحد من التدخالت الجراحية. 

وقـال الـدكـتور كـيم: دائـماً مـا أجـد نـفسي مسـتاًء فـي عـملي كجـراح أعـصاب دقـيقة مـن قـصور الـوسـائـل الجـراحـية املـتاحـة لـنا الـيوم مـن حـيث الـدقـة، إال أنـنا تـمكنا 
مـن خـالل ColubrisMX Inc و XCath Inc مـن تـجاوز هـذه املحـدوديـات، مـبتكريـن مـا يـمكن أن يـكون واحـداً مـن أبـرز الـتطورات فـي مـجال الـرعـايـة الـصحية 

على مستوى العالم." 

وأضـاف: "نـحن فـي مـرحـلة مـتقدمـة مـن اسـتخدام الـروبـوتـات الـطبية إلجـراء الـعمليات الجـراحـية املـعقدة عـن بـعد، وضـمان الـكشف املـبكر عـن الـعيوب والـتشوهـات 
الـصحية، وتـوفـير الـرعـايـة املـتخصصة الـتي يـمكن أن تـنقذ حـياة املـرضـى أكـثر مـن أي وقـت مـضى. فـيما بـني أيـديـنا فـرٌص وإمـكانـات هـائـلة تـتيح لـنا تـطويـر هـذه 
الــتكنولــوجــيا الــروبــوتــية وتــوظــيفها الســتخدمــات مــتعددة، ولــكنها تــتطلب مــنا أال نــألــو جهــداً فــي تــعزيــزهــا واالســتفادة مــنها، فــمنها سنخــلق حــلوالً جــذريــة مــبتكرة 

ملواجهة بعض أكبر التحديات الصحية التي نشهدها في الوقت الحالي." 

وشهــد الحــدث ســلسلة مــن حــلقات نــقاشــية تــناولــت أولــها عــوامــل تــحفيز االبــتكار ودعــم تــبنيه فــي مــجال الــرعــايــة الــصحية فــي الشــرق األوســط وشــمال أفــريــقيا. 
وبـــاإلضـــافـــة إلـــى ســـعادة الـــدكـــتورة مـــريـــم مـــطر، شـــمل املتحـــدثـــون فـــي الجـــلسة الـــدكـــتور أريـــني رادر، الـــرئـــيس الـــتنفيذي لشـــركـــة فـــيليبس الشـــرق األوســـط وتـــركـــيا؛ 

ومجدي يونس، مدير األعمال اإلقليمي (الخليج األدنى وإيران والعراق) في مدترونيك؛ وديراج جوشي، شريك لدى برايس ووترهاوس كوبرز. 

وتــبع ذلــك حــلقة نــقاش ســلطت الــضوء عــلى الــفرص املــتاحــة للمســتثمريــن فــي الشــرق األوســط فــي مــجال االبــتكار فــي الــتكنولــوجــيا الــطبية، وشــارك فــيها الــدكــتور 
هـلموت إم شـويسـلر، رئـيس مجـلس اإلدارة والـرئـيس الـتنفيذي لشـركـة تـي فـي إم كـابـيتال هـيلث كـير بـارتـنرز؛ وبـرامـود بـاالكـريـشنان، الـرئـيس الـتنفيذي ملجـموعـة 

مستشفيات اإلمارات؛ وهشام فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة جرانت ثورنتون؛ وكريم سميرا، املؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جينفارم للخدمات. 

وســلط املــنتدى الــضوء فــي جــلسة أخــرى عــلى الــدور الــهام الــذي يــؤديــه رواد األعــمال فــي خــلق الحــلول املســتقبلية املــبتكرة لتحــديــات الــقطاع الــصحي، بــمشاركــة 
متحــدثــني بــارزيــن مــن بــينهم إلــيزابــيث أوداي، املــؤســس والــرئــيس الــتنفيذي لشــركــة أوالريــس ثــيرابــيوتــيكس؛ وأيــمن شــرايــحة، الشــريــك املــؤســس والــرئــيس الــتنفيذي 

للعمليات في "الطبي"، وسام عموري، املؤسس والرئيس التنفيذي ملجموعة ألفا سيستمز.

قـــــام الـــــرئـــــيس الـــــتنفيذي لشـــــركـــــة الهـــــالل لـــــلمشاريـــــع بـــــدر جـــــعفر بـــــزيـــــارة مـــــخيم 
كـــوتـــوبـــالـــونـــغ لـــالجـــئني فـــي أوخـــيا، بـــنجالديـــش فـــي 26 نـــوفـــمبر كـــعضو مـــن وفـــد 
مـؤسـسة الـقلب الـكبير الـعاملـية الـخيريـة ومـقرهـا الـشارقـة، وقـد هـدفـت هـذه الـزيـارة 

إلى الحد من أزمة الجئي الروهينغا وتقييم احتياجاتهم اإلغاثية امللّحة.  

لـجأ مـا يـزيـد عـن 655,000 فـرد مـن شـعب الـروهـينغا إلـى بـنجالديـش فـي أعـقاب 
أحـــــداث الـــــعنف الـــــتي عـــــصفت بـــــهم فـــــي مـــــيانـــــمار املـــــجاورة مـــــنذ 25 أغســـــطس 
2017. ومـــع تـــزايـــد أفـــواج الـــالجـــئني يـــومـــاً بـــعد يـــوم، تـــفاقـــمت الـــحاجـــة لـــلمعونـــات 
اإلغــاثــية إلــى درجــة تــفوق اإلمــكانــيات واملــوارد املــتوفــرة لــدى الــهيئات املــعنية فــي 

بنجالديش.  

يـكمن مـعظم الجـئي الـروهـينغا فـي وحـدات مـؤقـتة ال تـؤمـن لـهم مـلجأً آمـناً، يـعانـون فـيها مـن نـقص فـي املـأكـل واملشـرب وال تـتوفـر لـهم املـراحـيض، فـتضرب فـاقـة هـذه 
األوضاع بنساء حوامل وكبار في السن وأطفال يعانون من سوء تغذية، لتصبح هذه األزمة أسرع أزمات الالجئني تفاقماً في العالم في الوقت الحالي.  

اجـتمع وفـد مـؤسـسة الـقلب الـكبير مـع مجـموعـة مـن مـسؤولـي املـفوضـية الـسامـية لـألمـم املتحـدة لـشؤون االجـئني مـن أجـل تـقييم احـتياجـات أفـراد مـخيم الـالجـئني مـن 
املـعونـات اإلنـسانـية، وأيـضاً مـن أجـل تحـديـد عـمليات اإلغـاثـة الـتي تـحتاج إلـى الـتمويـل والـدعـم الـعاجـَلنْي. كـما اجـتمع الـوفـد كـذلـك مـع عـدة عـائـالت مـن الـالجـئني 

الذين يُقاسون شظف العيش في املخيمات املكتظّة مع النقص الحاد في املأكل وامللجأ والخدمات الصحية األساسية.  

وتعكف مؤسة القلب الكبير اآلن على وضع استراتيجية إغاثية مناسبة لتلبية االحتياجات امللحة ملجتمع الروهينغا.  

ملشاهدة فيديو قصير عن زيارة وفد مؤسسة القلب الكبير لبنجالديش، يرجى زيارة هذا الرابط.

شــاركــت ومــضة كــابــيتال فــي جــولــة تــمويــل أولــية ملــنصتنَْي مــختصتنَْي بــالــتجارة اإللــكترونــية عــلى 
املســــتوى اإلقــــليمي، هــــما جــــولــــدن ســــينت الــــتي تــــعد متجــــراً ملــــنتجات التجــــميل فــــي الــــسعوديــــة، 

وفلوراناو املختصة ببيع الزهور للقطاعات املؤسسية.  

نــجحت جــولــدن ســينت الــتي تــأسســت فــي 2014 مــن أن تــصنع لــنفسها اســماً مــرمــوقــاً كــمنصة 
إلـكترونـية رائـدة لـتجارة املـنتجات التجـميلية تـوفـر لـزبـائـنها أفـضل الـعالمـات الـتجاريـة لـلعطورات 
ومســـتحضرات التجـــميل. وتـــنوي الشـــركـــة تـــوظـــيف الـــتمويـــل الـــذي حـــصدتـــه فـــي تـــوســـيع نـــطاق 

منتجاتها وأيضاً لتسويق تطبيقها الجديد.  

تــــأسســــت فــــلورانــــاو فــــي 2016 لــــتكون حــــلقة وصــــل مــــا بــــني املــــزارعــــني مــــن جــــميع أنــــحاء الــــعالــــم 
ومـوزعـي الـزهـور ومـنسقي الـفعالـيات والـفنادق فـي اإلمـارات. تُـقطف الـزهـور حسـب الـطلب ويـتم 
تـوصـيلها إلـى الـعمالء مـباشـرة عـبر سـلسلة تـبريـد غـير مـنقطعة، حـيث تـحفظ الـزهـور فـي املـاء أثـناء عـملية  الـتوصـيل مـن أجـل إطـالـة عـمرهـا خـالل فـترة عـرضـها 

ولتعزيز األسعار التنافسية. تستطلع فلوراناو فرص التوسع في الكويت أوالً ومن ثم في دول الخليج العربية األخرى واألردن.

أعــــلنت شــــركــــة مــــقاوالت الخــــليج لــــلشحن والــــتفريــــغ (جــــسكو) الــــتابــــعة ملجــــموعــــة شــــركــــات 
غــلفتينر عــن تــعيني ريــتشارد جــيمس بــمنصب املــديــر الــعام الجــديــد، حــيث ســيتولــى تــقديــم 

التوجيه االستراتيجي لتعزيز أداء عمليات الشركة في اململكة العربية السعودية. 

وقـبل تـولـيه ملـنصبه الـدائـم فـي جـسكو، كـان جـيمس قـد شـغل مـنصب املـديـر الـعام املـؤقـت 
فــــي الشــــركــــة، حــــيث حــــققت الشــــركــــة تــــحت قــــيادتــــه الــــعديــــد مــــن اإلنــــجازات الــــهامــــة الــــتي 
تــتضمن إعــادة االســتحواذ عــلى أكــبر حــصة ســوقــية فــي مــيناء جــّدة اإلســالمــي، وإطــالق 
خـــدمـــات جـــديـــدة فـــي محـــطة حـــاويـــات الـــجبيل، واحـــتالل املـــركـــز الـــثالـــث ضـــمن تـــصنيف 

CMA CGM العاملي لإلنتاجية عن محطة الحاويات الشمالية. 

يـمتلك ريـتشارد جـيمس 15 عـامـاً مـن الـخبرة عـمل خـاللـها فـي املـملكة املتحـدة واإلمـارات 
ولـبنان والـعراق وروسـيا والـهند وشـرق أفـريـقيا. وقـد اسـتهل مـسيرتـه املـهنية فـي مـنطقة الشـرق األوسـط بشـركـة غـلفتينر فـي عـام 2011، وشـغل عـدة مـناصـب مـنها 
مــــديــــر محــــطة حــــاويــــات الــــشارقــــة. وقــــبل انــــضمامــــه إلــــى غــــلفتينر، عــــمل جــــيمس لــــدى Forth Ports فــــي اســــكتلندا وأمــــضى ثــــمانــــية أعــــوام فــــي البحــــريــــة املــــلكية 

البريطانية.  

وتــشمل عــمليات جــسكو الــتي تــمتد إلــى 30 عــامــاً فــي املــملكة الــعربــية الــسعوديــة عــمليات الــشحن فــي الــدمــام، وعــمليات املحــطة الــجنوبــية قــبل اتــفاقــية االمــتياز، 
ومـــؤخـــراً افـــتتاح وتـــشغيل محـــطة حـــاويـــات الـــجبيل لـــتصبح جـــسكو بـــذلـــك الشـــركـــة الـــوحـــيدة الـــتي تـــشغل محـــطات الـــحاويـــات عـــلى كـــال ســـاحـــلي املـــملكة الـــعربـــية 

السعودية.

احــتفت إنــديــفور اإلمــارات بــإنــجازات أعــضائــها مــن رواد األعــمال، وبــالــدعــم الــذي قــدمــه مــرشــديــها 
وأعـــضاء مجـــلسها، وبـــاملـــساهـــمة املـــتواصـــلة الـــتي قـــدمـــتها هـــذه املـــنظمة غـــير الـــربـــحية ملـــحيط ريـــادة 
األعـــمال فـــي دولـــة اإلمـــارات، وجـــاء ذلـــك ضـــمن حـــفل الـــعشاء الـــسنوي الـــذي أقـــامـــته فـــي دبـــي فـــي 

أكتوبر 2017.  

حــــضر الــــحفل عــــدد مــــن الــــشخصيات الــــبارزة فــــي مــــجال إدارة األعــــمال فــــي الشــــرق األوســــط مــــن 
ضـمنهم األعـضاء الـفعالـني فـي دعـم جـهود إنـديـفور اإلمـارات. وكـانـت هـذه الـفعالـية فـرصـة اسـتثنائـية 
لـالحـتفال بـاألثـر املـلموس والـفضل الـكبير الـذي يـعود ملـجال اإلرشـاد فـي تـعزيـز قـدرة املـشاريـع عـلى 

التطور وإعطائها مساحة أكبر للنمو.  

وقــــد وصــــل إجــــمالــــي الــــعائــــدات الــــتي حــــققتها إنــــجازات رواد األعــــمال الــــتابــــعني لــــبرنــــامــــج إنــــديــــفور 
اإلمـارات إلـى مـا يـزيـد عـن 220 مـليون دوالر أمـريـكي فـي 2016، كـما اسـتطاعـوا جـمع أكـثر مـن 90 مـليون دوالر أمـريـكي لـتمويـل األسـهم، مـوفـريـن فـرص عـمل ملـا 

يقارب 4,500 شخص.  

وفـي كـلمته االفـتتاحـية، قـال الـرئـيس الـتنفيذي للهـالل لـلمشاريـع ورئـيس مجـلس إدارة إنـديـفور اإلمـارات: "يـمتلك قـطاعـنا الـخاص بـالشـركـات الـناشـئة، واملـتنامـي 
بســرعــة فــائــقة، مــقومــات هــائــلة مــن شــأنــها أن تــجعل مــنه أكــثر ثــرواتــنا غــنىً وقــوةً، سنخــلق مــن خــاللــها بــيئة مــواتــية وأكــثر تــوازنــاً فــي الشــرق األوســط. وبــفضل 
مــنصاٍت كــالــتي تــوفــرهــا إنــديــفور، نجــد بــني أيــديــنا فــرصــًة مــميزةً لــلنهوض بــفئة جــديــدة مــن املــنظمات الــتي تــعمل لخــدمــة املــجتمعات، والــتي تــضع تــطويــر األفــكار 

الريادية وتسخيرها لخدمة اإلنسانية والبيئة على رأس أولوياتها." 

وعـلى مـدار أربـع سـنوات تـقريـباً مـن الـعمل، نـجحت إنـديـفور اإلمـارات فـي تـوسـيع شـبكتها لـتضم 19 مـن أنـجح املـشاريـع الـناشـئة والشـركـات الـصغيرة واملـتوسـطة 
الواعدة في املنطقة، بما فيها ممز وورلد، وبلقيس للعسل، وبروبرتي فايندر، وفيتشر، ورو كوفي، ورايت بايت، وسوق املال دوت كوم، وذا كود.

إنديفور اإلمارات تكرم إنجازات أعضائها من الرواد واملرشدين

أقسام مؤسسية جديدة للهالل للمشاريع توافقاً مع استراتيجيتها للتوسع

 تي في إم كابيتال هيلثكير
تي في إم كابيتال هيلثكير بارتنرز تطلق صندوقاً للخدمات الصحية بقيمة 250 مليون دوالر أمريكي

تخــطط شــركــة ســيرامــيك رأس الــخيمة الــتي تــعد مــن أكــبر الشــركــات املــصنعة لــلسيرامــيك فــي الــعالــم، لــبناء مــصنع 
ثالث في الهند بهدف مضاعفة اإلنتاجية هناك. 

 
وفــي هــذا الــصدد، قــال املــديــر الــتنفيذي لــسيرامــيك رأس الــخيمة عــبد اهلل مــسعد: "هــدفــنا أن يــكون لــنا فــي الــهند 
طـاقـة إنـتاجـية تـصل إلـى 20 مـليون مـتر مـربـع بحـلول 2018. ونـحن مـتفائـلون بـشأن تـنمية طـاقـتنا وزيـادة حـصتنا 

السوقية في اقتصاد سريع النمو". 

ويبلغ إجمالي طاقة منشأتَي سيراميك رأس الخيمة القائمتنَْي في الهند 11 مليون متر مربع من البالط. 

وقـــد أخـــذت ســـيرامـــيك رأس الـــخيمة بـــالـــتخارج مـــن مـــجاالت الـــعقارات والـــبناء والتخـــزيـــن والـــتأجـــير لـــكي تـــركـــز عـــلى 
تحقيق النمو في نشاطها األساسي. 

تــأسســت ســيرامــيك رأس الــخيمة فــي 1989، وتــصدر مــنتجاتــها إلــى أكــثر مــن 150 دولــة عــبر مــراكــزهــا الــتشغيلية فــي أوروبــا والشــرق األوســط وشــمال أفــريــقيا 
وآسـيا واألمـريـكيتني وأسـترالـيا. وتـعد شـركـة سـيرامـيك رأس الـخيمة مـدرجـة فـي سـوق أبـوظـبي لـألوراق املـالـية فـي اإلمـارات الـعربـية املتحـدة وأيـضاً فـي سـوق دكـا 

لألسهم املالية في بنجالديش، كما تصل إيرادات املجموعة السنوية إلى مليار دوالر أمريكي تقريباً.

الهالل للمشاريع شريك محدود في ومضة مينا فينتشرز.

جاما للطيران شركة تابعة للهالل للمشاريع.

غلفتينر - جاما للطيران

الهالل للمشاريع التطويرية

غلفتينر
مقاوالت الخليج للشحن والتفريغ تعنّي ريتشارد جيمس في منصب املدير العام الجديد

غلفتينر هي إحدى شركات الهالل للمشاريع. في 2013، استحوذت غلفتينر على حصة أغلبية في شركة مقاوالت الخليج للشحن والتفريغ (جسكو).

أعـلنت جـامـا هـاتـشيسون الـتي تتخـذ مـن هـونـغ كـونـغ مـقراً لـها، تـعاونـها كـوكـيل مـبيعات عـام 
مـع تـشايـنا إيـركـرافـت سـيرفيسـز املحـدودة CASL، وهـي شـركـة يـقع مـقرهـا فـي مـطار هـونـغ 

كونغ الدولي وتختص بتقديم خدمات الصيانة لطائرات رجال األعمال.  

 CASL وبـموجـب هـذه الشـراكـة، أصـبحت جـامـا لـلطيران الـوكـيل الـحصري لـتسويـق خـدمـات
لصيانة طائرات رجال األعمال في آسيا.  

وتــــوضــــيحاً الســــتراتــــيجيات وخــــطط الــــتوســــع للشــــركــــة فــــي آســــيا، عــــلق املــــديــــر الــــعام لــــجامــــا 
هـاتـشيسون سـيرجـيو أولـيفيرا إي سـيلفا قـائـال بـأن هـذه الشـراكـة سـتعود بـالـفائـدة املـتبادلـة 
عــلى الشــركــتني، مــانــحة لــعمالئــهما قــيمة هــائــلة ســتتيح لــهم مــا يــسمى "بــالتجــربــة الــطبيعية 
لخـدمـات الـصيانـة والـفحص والـتصليح". وتـطّرق فـي حـديـثه أيـضاً إلـى وجـود خـطط لـتوسـعة 

املـنشآت فـي هـونـغ كـونـغ، إضـافـة إلـى بـعض الـتطلعات الـتي يـتم اسـتطالعـها لـلتوسـع فـي الـصني. وأشـار إثـر ذلـك إلـى أن املـنهجية الـرئـيسية الـتي تـتبانـها الشـركـة 
هي انتهاز الوقت املناسب، في املكان املناسب، ومع الشريك املناسب.  

ومــن جــانــبه أشــار الــرئــيس الــتنفيذي لــجامــا لــلطيران مــروان خــالــق إلــى والدة عــصر جــديــد لشــركــة جــامــا لــلطيران فــي املــنطقة بــموجــب هــذه الشــراكــة، حــيث أنــها 
ســتُخّلص الــعديــد مــن أصــحاب الــطائــرات واألطــقم مــن عــبء الــسفر إلــى مــراكــز الخــدمــات الــبديــلة، ومــا يــصاحــب هــذا الــتنقل مــن تــكالــيف ومــعانــاة ووقــت ضــائــع، 

فبفضل هذه الشراكة الجديدة، أصبحت تتوفر في هونغ كونغ اليوم املوارد الالزمة لتقديم خدمات الصيانة وإجراءاتها.

تي في إم كابيتال هيلثكير - سامينا اليمستون

الهالل للمشاريع االستثمارية

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

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

ومضة كابيتال

ومضة كابيتال تضيف استثمارين ملحفظتها الخاصة بالتجارة اإللكترونية

ومضة كابيتال - هيدوصوفيا مينا
الهالل للمشاريع الناشئة

أعـلنت شـركـة خـدمـات نـقل الـركـاب األولـى فـي الـصني، ديـدي تـشوكـسينغ، عـن جـمعها لـرأس مـال جـديـد بـقيمة 
4 مـــليارات دوالر أمـــريـــكي ســـتخصصه لـــتعزيـــز خـــدمـــاتـــها ضـــمن عـــدة مـــجاالت مـــنها الـــذكـــاء االصـــطناعـــي، 
ومــبادرات املــركــبات الكهــربــائــية، وأيــضاً لــدعــم خــطط تــوســعها عــلى املســتوى الــدولــي. وبهــذه الــجولــة الــتمويــلية 
الجـديـدة الـتي كـان مـصرف سـوفـت بـانـك مـن ضـمن املسـتثمريـن فـيها، ارتـفعت قـيمة شـركـة ديـدي تـشوكـسينغ 

لتصل إلى 56 مليار دوالر أمريكي.  

وقــد اســتثمرت ديــدي تــشوكــسينغ بــزخــم فــي مــجال الــذكــاء االصــطناعــي لــتطويــر خــدمــات نــقل الــركــاب الــتي 
توفرها، حيث أنها افتتحت مختبراً مختصاً بالذكاء االصطناعي في الواليات املتحدة في أوائل 2017.  

مـا تـزال ديـدي تـشوكـسينغ إلـى الـيوم شـركـة صـينية حـصريـاً بـالـرغـم مـن تـوسـع شـبكتها عـلى املسـتوى الـعاملـي 
عــبر اســتثماراتــها فــي الشــركــات املــنافــسة ألوبــر مــن حــول الــعالــم، كشــركــة لــيفت فــي الــواليــات املتحــدة، وأمــريــكا الــالتــينية، وشــركــة تــاكــسيفاي فــي أوروبــا، وشــركــة 

كريم في الشرق األوسط، وشركة أوال في الهند، وجراب في جنوب شرق آسيا.  

أمـا بـالنسـبة ملـجال املـركـبات الكهـربـائـية، فـقد وضـعت الشـركـة خـططاً لـتأسـيس شـبكة الـشحن الكهـربـائـي الـخاصـة بـها فـي الـصني بـالشـراكـة مـع األمـم املتحـدة 
ومنظمة التعاون والتنمية لتطوير ربط الطاقة العاملية.  

ومـن بـني مـليونَـي مـركـبة كهـربـائـية تسـتعمل حـالـياً فـي الـصني، هـناك 260,000 مـركـبة تـعمل ضـمن نـطاق شـبكة ديـدي تـشوكـسينغ الـتي تـوفـر خـدمـاتـها ملـا يـزيـد عـن 
450 مــــليون مســــتخدم عــــبر 21 مــــليون ســــائــــق. تــــمتلك الشــــركــــة تــــطبيقاً لــــطلب ســــيارات األجــــرة، وتــــقدم خــــدمــــات تــــأجــــير ســــيارات األجــــرة والــــحافــــالت الــــصغيرة 

والسيارات. وتتطلع الشركة إلى أن تزيد من عدد مركباتها الكهربائية إلى مليون مركبة بحلول 2020.

هيدوصوفيا مينا كانت قد استثمرت في أوبر الصني التي تم دمج أسهمها في ديدي تشوكسينغ. الهالل للمشاريع هي مساهم في الشراكة العامة وشريك محدود في 
استثمارات هيدوصوفيا املشتركة.

هيدوصوفيا مينا

ديدي تشوكسينغ تحصد 4 مليارات دوالر أمريكي استثماراً بالذكاء االصطناعي واملركبات الكهربائية 
وللتوسع عاملياً

الفعاليات

منتدى "ميدتيك" - برنامج "إطالق املشاريع في مجال األجهزة"

قــدمــت الهــالل لــلمشاريــع الــدعــم لــبرنــامــج "إطــالق املــشاريــع فــي مــجال األجهــزة" الــتابــع 
ملـنصة سـتارت إيـه دي، هـذا الـبرنـامـج الـذي يـعد األول مـن نـوعـه لـدعـم الشـركـات الـناشـئة 
الــعامــلة فــي مــجال األجهــزة فــي اإلمــارات الــعربــية املتحــدة. وقــد عُـــقدت هــذه الــفعالــية فــي 

جامعة نيويورك في أبوظبي في ديسمبر 2017.  

يـــنبثق هـــذا الـــبرنـــامـــج مـــن مـــنصة ســـتارت أيـــه دي لـــريـــادة األعـــمال فـــي جـــامـــعة نـــيويـــورك 
أبـــوظـــبي، وتـــمتد أنشـــطته عـــلى مـــدى 10 أيـــام مـــكرســـني لـــتعزيـــز قـــدرة املـــشاريـــع الـــناشـــئة 
عــلى الــتطور والــتوســع والــنمو. وتُــختتم فــعالــيات هــذا الــبرنــامــج فــي يــوم الــعرض الــنهائــي 
الـذي تـقوم الشـركـات الـنهائـية املـشارِكـة بـعرض مـفاهـيمها وابـتكاراتـها أمـام حشـد واسـع 

من املستثمرين ووسائل اإلعالم والشركات الناشئة في دولة اإلمارات.  

وبهــذه املــناســبة، وضــح رامــيش جــاغــانــاثــان، املــديــر الــعام ملــنصة ســتارت إيــه دي ونــائــب عــميد جــامــعة نــيويــورك لــشؤون االبــتكار وريــادة األعــمال، أنــه فــي حــني أن 
املــشاريــع الــناشــئة فــي مــجال الــبرمــجيات قــد تــحتاج إلــى رأس مــال بــسيط جــداً أو قــد ال تــحتاجــه إطــالقــاً، تــتطلب املــشاريــع املــختصة بــاألجهــزة مــوارد تــمويــلية 
ضخـمة وإلـى مـنهجية عـمل مـدروسـة تـعالـج كـافـة تـفاصـيل الـتصنيع الـخاصـة بـاملشـروع قـبل إطـالقـه. وبـالـرغـم مـن صـعوبـة هـذه املـهمة، إال أن مـنصة سـتارت إيـه 

دي ملتزمة بالكامل باملساهمة في جعل أبوظبي مركزاً عاملياً البتكار األجهزة.  

وقـد شـارك سـامـر شـقير، نـائـب مـديـر الهـالل لـلمشاريـع االبـتكاريـة، فـي بـرنـامـج إطـالق املـشاريـع فـي مـجال األجهـزة، حـيث عـبر عـن آرائـه وتـجاربـه بهـدف تـعزيـز 
معارف رواد األعمال املشاركني في الفعالية فيما يتعلق بتأسيس املشاريع الناشئة وسبل تطويرها.  

وشـارك تـوشـار سـينغفي، نـائـب مـديـر الـتطويـر املـؤسـسي واالسـتثمارات، فـي لـجنة تـحكيم املـسابـقة الـتي أقـيمت فـي يـوم الـعرض الـنهائـي والـتي شـاركـت فـيه أكـثر 
من 20 شركة ناشئة في مجال تطوير األجهزة. 

حــاز عــلى املــراكــز الــثالثــة األولــى فــي هــذه املــسابــقة جــهاز تــعقب لتحســني ســباقــات الــهجن، وجــهاز بــشكل حُـــــليٍّ نــسائــية تــرتــديــه الــحامــل لــلتحقق مــن مســتويــات 
فيتامني د، وجهاز يُمكِّن مستخدميه من التحكم باألبواب عبر تقنية بلوتوث.  

وحـصلت الـفرق الـثالثـة الـفائـزة عـلى رصـيد عـلى سـحابـة ’آي بـي إم‘ بـقيمة تـصل إلـى 120 ألـف دوالر أمـريـكي، فـضالً عـن فـرصـة لـلمشاركـة فـي بـرنـامـج لـلتوجـيه 
واإلرشاد توفره منصة ستارت إيه دي. 

أمـا فـريـق عـمل مشـروع بـروجـيكت ريـااليـز، وهـو مشـروع يـطمح إلـى إعـادة اسـتخدام املخـلفات الـبالسـتيكية، فـقد مُــنح فـرصـة الـعمل مـع املـختبرات الشـريـكة ملـنصة 
ستارت إيه دي في شينزين في الصني والتي تعد مركزاً عاملياً حيوياً للتصنيع.

ص أنشطة إلطالق املشاريع الناشئة  الهالل للمشاريع شريك مؤسسي ملنصة ستارت إيه دي التابعة لجامعة نيويورك في أبوظبي والتي تُخصِّ
كجزء من برنامجها األوسع الذي تدعم من خالله ريادة األعمال واالبتكار في اإلمارات العربية املتحدة.

املواطنة املؤسسية
الجؤو الروهينغا - إنديفور اإلمارات - مهرجان مشاهد عربية السينيمائي

انـطالقـاً مـن الـتزامـها بـتعزيـز ورعـايـة املـواهـب الـعربـية الـشابـة والـترويـج لـها عـاملـياً، قـدمـت الهـالل لـلمشاريـع الـدعـم ملهـرجـان 
مشاهد عربية السينيمائي في دورته الثانية والعشرين والتي أقيمت في واشنطن العاصمة في أكتوبر.  

عُـــقد هــذا املهــرجــان ضــمن فــعالــيات مهــرجــان واشــنطن الــسينيمائــي الــعاملــي بــتمثيٍل مــن ســفارة دولــة اإلمــارات، كــما وفّــر 
منصة استثنائية  إلمتاع جمهوره بنخبة مختارة من تسعة أفالم من جميع أنحاء الشرق األوسط وشمال أفريقيا.  

وكـــانـــت األعـــمال الـــفنية الـــثالثـــة الـــتي حـــازت عـــلى املـــراكـــز األولـــى فـــي املهـــرجـــان هـــي: "جســـد أجـــنبي" لـــرجـــاء عـــماري 
(2016)، و"ما زلت أختبئ كي أدخن" لريحانة (2016)، و"في سورية" لفيليب فان ليو (2017).

نشــرت جــريــدة الخــليج تــايــمز مــقاالً لــتوشــار ســينغفي، نــائــب مــديــر الــتطويــر املــؤســسي واالســتثمارات لــدى الهــالل 
لــلمشاريــع، نــاقــش فــيه فــرص االســتثمار واملــقومــات الــتي يــتمتع بــها رأس املــال االســتثماري للشــركــات فــي مــنطقة 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا. 

اسـتعرض تـوشـار سـوق االسـتثمار فـي املـنطقة ومـا يـحققه مـن نـمو وتـطور بـفضل تـزايـد عـمليات الـتخارج واالنـدمـاج 
واالســتحواذ الــتي شهــدهــا فــي 2017. وتحــدث إثــر ذلــك عــن املــقومــات الــهائــلة الــتي تــتمتع بــها الــبيئة الــريــاديــة فــي 
املـــنطقة الـــعربـــية، وال ســـيما بـــفضل تـــبني الـــتطورات الـــتكنولـــوجـــية عـــلى نـــطاق واســـع واملـــبادرات الـــحكومـــية الـــهادفـــة 

لتنويع االقتصاد. 

وسـلط الـضوء عـلى الـدور الـجوهـري لـرأس املـال االسـتثماري للشـركـات فـي دعـم املـشاريـع الـتكنولـوجـية والـتي تـعتمد 
فــي عــملها عــلى الــتكنولــوجــيا بــصورة أســاســية. وبــالــرغــم مــن أن رأس املــال االســتثماري للشــركــات قــد انتشــر كــوســيلة 
تـمويـل اسـتراتـيجية وطـويـلة األمـد لـلمشاريـع الـناشـئة، إال أن صـناديـق رأس املـال االسـتثماري مـا تـزال تـوفـر مـعظم مـصادر الـتمويـل لهـذه لـلمشاريـع فـي الـوطـن 

العربي.  

وأشـار تـوشـار فـي مـقالـه إلـى الـنمو الـالفـت لـلمشاريـع الـناشـئة الـتكنولـوجـية الـواعـدة. وشـدد عـلى أهـمية رأس املـال االسـتثماري للشـركـات بـالنسـبة لـلمؤسـسات، ملـا 
يـتيحه هـذا املـجال مـن فـرص لـتعظيم االسـتفادة مـن الـتطورات واالبـتكارات الـتكنولـوجـية مـن جـهة، ولـدعـمه لـريـادة األعـمال عـالـية الـتأثـير مـن جـهة أخـرى، بـل وقـد 
يــــكون رأس املــــال االســــتثماري للشــــركــــات الســــبيل الــــذي تحــــذوه املــــؤســــسات لــــلخوض فــــي أســــواق جــــديــــدة مــــن أجــــل تــــعزيــــز جــــهودهــــا املــــكرســــة لــــتحقيق الــــتنويــــع 

واالستدامة.  

.khaleejtimes.com لقراءة مقال توشار، يرجى زيارة موقع الصحيفة اإللكتروني على هذا الرابط

الرؤية املؤسسية

بيئة االستثمار اإلقليمية – هارفرد بيزنس ريفيو بالعربية

"كيف تجعل الكالم منتجاً أكثر" 

تفتخـــر الهـــالل لـــلمشاريـــع بـــدعـــم مـــنصة األعـــمال الـــعربـــية الـــرائـــدة فـــي مـــنطقة الشـــرق 
األوســــط - مجــــلة االقــــتصادي - فــــي تــــطويــــرهــــا لــــفصل اإلدارة الجــــديــــد الــــذي يــــعرض 

مقاالت من مجلة هارفرد بيزنس ريفيو منشورة باللغة العربية للمرة األولى.  

ســيفتح هــذا املــصدر املــجال لــلمدراء الــتنفيذيــني لــلحصول عــلى مــعلومــات قــيمة وهــامــة 
فـي مـجال األعـمال بـمناقشـته ملـوضـوعـات مـتعلقة بـالـقضايـا املحـلية واإلقـليمية والـتي قـد 
ال تــناقــشها أي مــن املــنشورات الــعربــية األخــرى. وتهــدف الهــالل لــلمشاريــع مــن خــالل 
هــذه الشــراكــة إلــى ســد هــذه الــفجوة فــي املــعلومــات عــن طــريــق مجــلة مــرمــوقــة كــهارفــرد 

بيزنس ريفيو.  

لقراءة هذا املقال باللغة العربية، يرجى زيارة هذا الرابط.

مجلة هارفرد بيزنس ريفيو بالعربية

برنامج شركاء النهضة 

وسّـــــعت شـركـة الهـالل لـلمشاريـع إطـار شـراكـتها االسـتراتـيجية مـع مجـلة هـارفـرد بـزنـس 
ريــــفيو بهــــدف تــــقديــــم الــــدعــــم لــــبرنــــامــــج "شــــركــــاء الــــنهضة" الــــذي يــــسعى إلــــى إتــــاحــــة 
املـحتوى الـذي يـتناول أهـم الـقضايـا املـتداولـة فـي مـجال األعـمال لـلقرّاء مـنطقة الشـرق 
األوسـط. تـوفـر مجـلة هـارفـرد بـزنـس ريـفيو الـعربـية املـتوفـرة كمجـلة مـطبوعـة وإلـكترونـية 
مـــــختارات يـــــتم انـــــتقاؤهـــــا بـــــدقـــــة، تـــــضم آخـــــر األخـــــبار االقـــــتصاديـــــة، وعـــــمود لـــــتقديـــــم 
الــنصائــح بــخصوص ريــادة األعــمال، ومــقابــالت مــع أهــم رجــال األعــمال فــي املــنطقة، 
ــــــع مــنصة  إلــى جــانــب مــواضــيع كــثيرة أخــرى. وعــالوة عــلى تــعزيــز هــذه الشــراكــة لــتَوسّـُ
املــــعلومــــات الــــتي تــــوفــــرهــــا املجــــلة لــــقرّائــــها، تتجــــلى مــــيزات هــــذه الشــــراكــــة فــــي إتــــاحــــة 

االشتراك املجاني للقرّاء الذين يتعذر عليهم دفع رسوم االشتراك.

الهالل للمشاريع تدعم برنامج "إطالق املشاريع في مجال األجهزة" التابع ملنصة ستارت إيه دي

غلفتينر
مقاوالت الخليج للشحن والتفريغ تعرض حلوالً تشغيلية مبتكرة خالل فعالية "ميناء الجبيل التجاري في خدمتكم"

جاما للطيران

جاما للطيران تبرم شراكة مع تشاينا إيركرافت سيرفيسز

الرئيس التنفيذي للهالل للمشاريع يزور مخيم الجئي الروهينغا في بنجالديش

الهالل للمشاريع تدعم الدورة الثانية والعشرين من مهرجان مشاهد عربية السينيمائي في واشنطن العاصمة

سامينا اليمستون القابضة
شركة سيراميك رأس الخيمة تعتزم بناء مصنع ثالث ملضاعفة طاقتها اإلنتاجية في الهند

منتدى ميدتيك للهالل للمشاريع يستطلع فرص التطوير

تطلعات مستقبلية لبيئة االستثمار اإلقليمية
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