
"غلفتينر الواليات املتحدة" تؤكد طلب شراء جرارات جديدة من تيربيرغ لصالح مشروع تشغيل 
وتطوير ميناء ويلمنغتون

أعـــلنت شـــركـــة "غـــلفتينر الـــواليـــات املتحـــدة"، ذراع شـــركـــة "غـــلفتينر" فـــي 
الــواليــات املتحــدة األمــيركــية، عــن تــقديــم طــلب أولــي لشــراء 16 جــراراً مــن 


شركة تيربيرغ تراكتورز أميركاز.

تــــــمتاز هــــــذه الجــــــرارات بــــــانــــــخفاض االنــــــبعاثــــــات الــــــناتــــــجة عــــــنها وكــــــفاءة 
اســتهالك الــوقــود وســيتم إدخــالــها للخــدمــة عــلى مــراحــل، حــيث مــن املــقرر 
تســـليم الـــوحـــدات الـــثالث األولـــى فـــي مـــنتصف شهـــر يـــونـــيو، فـــيما تســـلم 


بقية الوحدات على مرحلتني في شهري أغسطس وأكتوبر.

وبهـــذه املـــناســـبة قـــال إريـــك كـــايـــسي، الـــرئـــيس الـــتنفيذي ملشـــروع تـــشغيل وتـــطويـــر مـــيناء ويـــلمنغتون الـــتابـــع لشـــركـــة "غـــلفتينر الـــواليـــات 
املتحــدة": "نــحن حــريــصون عــلى اســتالم هــذه الجــرارات خــالل األشهــر الــقليلة املــقبلة لــتعزيــز ودعــم مــساعــينا الــرامــية لــتطويــر مــيناء 
ويــلمنغتون. وسنســتمر فــي تــعزيــز الــعمليات مــن خــالل إدخــال هــذه املــعدات وغــيرهــا مــن مــعدات مــناولــة الــبضائــع للخــدمــة عــلى مــراحــل 


تمتد طوال عام 2019 كجزء من برنامج تحديث وتطوير امليناء الذي تتجاوز قيمته اإلجمالية 100 مليون دوالر أمريكي".

ويــتميز تــصميم جــرارات تــيربــيرغ بــمراعــاتــه ملــبادئ الــهندســة البشــريــة مــن خــالل كــابــينة مــريــحة ومــيزات أمــان مــتعددة وحــلول مــوفــرة 
للطاقة.

اســتقبل مــركــز كــامــبريــدج لــلرعــايــة الــطبية وإعــادة الــتأهــيل، املــركــز الــرائــد فــي مــجال الــتأهــيل الــذي يــعقب اإلصــابــات الــحادة والــرعــايــة 

طويلة األجل، أول 15 مريضاً في منشأته الطبية الجديدة التي افتتحها باململكة مؤخراً والواقعة بني مدينتي الظهران والُخبر.

وتـحتوي املـنشأة الجـديـدة ملـركـز كـامـبريـدج عـلى 60 سـريـراً وتهـدف إلـى مـساعـدة املـرضـى املـحتاجـني إلـى خـدمـات رعـايـة وإعـادة تـأهـيل 
عـــقب اإلصـــابـــات الـــحادة عـــلى االرتـــقاء بـــجودة حـــياتـــهم وتـــحسينها بـــدرجـــة كـــبيرة إذ تـــوفـــر وســـائـــل عـــالج مـــتعدد الـــتخصصات إلعـــادة 
الـتأهـيل تـشمل الـطب الـطبيعي وإعـادة الـتأهـيل والـعالج الـطبيعي والـعالج الـوظـيفي، وعـالج صـعوبـات الـنطق والـلغة، وجـلسات عـالجـية 


بغرف التحفيز متعدد الحواس.

وتـــعليقاً عـــلى هـــذا االفـــتتاح، قـــال الـــرئـــيس الـــتنفيذي ملجـــموعـــة مـــركـــز كـــامـــبريـــدج لـــلرعـــايـــة الـــطبية وإعـــادة الـــتأهـــيل الـــدكـــتور هـــوارد س. 
بــودولــسكي: "نــرتــكز فــي تــوســعنا داخــل أي بــلد عــلى الــزيــادة املــلحوظــة فــي حجــم الــطلب عــلى خــدمــات الــرعــايــة وإعــادة الــتأهــيل الــتي 
تـعقب اإلصـابـات الـحادة. واملـملكة كـغيرهـا مـن شـتى الـدول تشهـد ارتـفاعـاً فـي وتـيرة اإلصـابـة بـاألمـراض غـير املـعديـة والـعيوب الخـلقية 
واإلصـابـات املهـددة لـلحياة. وتـقدم املـنشأة الجـديـدة خـدمـات عـالج طـبيعي ورعـايـة وإعـادة تـأهـيل عـلى أعـلى املسـتويـات الـعاملـية لـسكان 


اململكة من خالل اتباع نهج يكون فيه املريض محور اهتمامنا."

ويــمتلك املــركــز الــذي يــملك حــصة األغــلبية فــيه شــركــة "تــي فــي إم كــابــيتال هــيلثكير" الــرائــدة فــي مــجال اســتثمارات املــلكية الــخاصــة 
بــقطاع الــرعــايــة الــصحية املــتخصصة، عــدة مــرافــق فــي كــٍل مــن أبــوظــبي والــعني بــاإلمــارات الــعربــية املتحــدة، ويــقدم خــدمــاتــه لــلمرضــى 


الداخليني والخارجيني بمرافقه الطبية التي يعمل بها ما يربو على 500 موظف.

ومـــن جـــانـــبه، قـــال الـــدكـــتور هـــيلموت شـــوســـلر، الـــرئـــيس الـــتنفيذي لشـــركـــة "تـــي فـــي إم كـــابـــيتال هـــيلثكير" وعـــضو مجـــلس إدارة مـــركـــز 
كـامـبريـدج لـلرعـايـة الـطبية وإعـادة الـتأهـيل: "نـحن عـلى قـناعـة بـأن اسـتثمارات املـلكية الـخاصـة يـجب أن تـوجـه لـتحقيق أثـر إيـجابـي فـي 
املــجتمع، وبــما أنــنا نــعمل فــي قــطاع الــرعــايــة الــصحية، فــلديــنا فــرصــة قــيمة لــترك بــصمة فــي حــياة املــرضــى وتــغييرهــا نــحو األفــضل. 
ولـذلـك وضـعنا تـصوراً واسـتثمرنـا فـي مـركـز كـامـبريـدج لـلرعـايـة الـطبية وإعـادة الـتأهـيل فـي دولـة اإلمـارات مـن أجـل تـلبية الـطلب املـتنامـي 
عــلى خــدمــات الــرعــايــة الــتي تــعقب اإلصــابــات الــحادة واالرتــقاء بمســتوى خــدمــات إعــادة الــتأهــيل. وقــد تــطور مــركــز كــامــبريــدج لــلرعــايــة 
الـــطبية وإعـــادة الـــتأهـــيل حـــتى أصـــبح أحـــد املـــراكـــز الـــرائـــدة فـــي مـــجال تـــخصصه بـــاإلمـــارات اإلمـــارات الـــعربـــية املتحـــدة. وال شـــك أنـــنا 


سعداء بإتاحة هذه الخدمات للمرضى الذين يحتاجون إليها في اململكة اآلن".

ويســتفيد فــرع املــملكة الــعربــية الــسعوديــة مــن الشــراكــة الــعاملــية بــني املــركــز وشــبكة ســبولــديــنغ إلعــادة الــتأهــيل، وهــي مســتشفى تــعليمية 
تــابــعة لــكلية الــطب بــجامــعة هــارفــارد، واالعــتماد الــذي حــصل عــليه املــركــز مــن الــلجنة الــدولــية املشــتركــة، ولــجنة اعــتماد مــرافــق الــتأهــيل، 

ومنظمة بلينتري.

املصدر: بي آر نيوزواير

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

ومضة |  أنومالي |  جنجل فينتشرز


ومضة

شركتان ضمن محفظة "ومضة" تواصل خططها التوسعية

انتهت شركتان ضمن محفظة شركة "ومضة كابيتال" مؤخراً من 
تطوير ورسم مالمح خططها التوسعية، حيث أغلقت "ذا الكشري 

كلوزيت" جولتها التمويلية بمبلغ 11 مليون دوالر أمريكي لدعم 
خططها التوسعية، فيما حصلت بيتكوين على املوافقات األولية 


.لتشغيل محفظة عمالت رقمية ومنصة تداول في اإلمارات

واستخدمت "ذا الكشري كلوزيت"، وهي منصة تجارة إلكترونية 
مقرها دبي وتتخصص في تجارة السلع الفاخرة املستعملة 

كالساعات وحقائب اليد واملالبس واألحذية، جزءاً من األموال التي جمعتها لشراء موقع التجارة اإللكترونية املتخصص أيضاً في 

.ومقره هونغ كونغ ،"Guiltless" تجارة السلع الفاخرة املستعملة

لتداول العمالت الرقمية للحصول على أول ترخيص خاص للعمل في املنطقة، بعد منحها موافقة BitOasis وتستعد منصة 
مبدئية من جانب سلطة تنظيم الخدمات املالية لدى سوق أبوظبي العاملي. وتعكف الشركة حالياً على تلبية جميع املتطلبات الفنية 

.والتشغيلية بحلول نهاية العام تمهيداً لبدء أعمالها


أنومالي
"أنومالي ضمن "أفضل شركات التكنولوجيا الناشئة في مدينة ريدوود لعام 2019

اخـــتارت "تـــك تـــريـــبيون" شـــركـــة "أنـــومـــالـــي" كـــواحـــدٍة مـــن أفـــضل عشـــر شـــركـــات 

خاصة ناشئة ومستقلة في مدينة ريدوود بوالية كاليفورنيا األمريكية لهذا العام.

تـــأسســـت أنـــومـــالـــي عـــام 2013 وتـــتولـــى مـــساعـــدة الشـــركـــات عـــلى دمـــج مـــنتجات 
األمــــــان الــــــرقــــــمي واالســــــتفادة مــــــن الــــــبيانــــــات املــــــتعلقة بــــــاملــــــخاطــــــر للحــــــمايــــــة مــــــن 


التهديدات السيبرانية.

ويـــأتـــي هـــذا االخـــتيار تـــقديـــراً ملـــا أنجـــزتـــه الشـــركـــة عـــلى صـــعيد مـــساهـــماتـــها الـــريـــاديـــة وحجـــم إيـــراداتـــها وشهـــرة مـــنتجاتـــها ومـــيزاتـــها 
التنافسية.

أحداث وفعاليات

"الهالل للمشاريع" تشارك في النسخة العاشرة ملؤتمر "عرب نت" بيروت

شـاركـت شـركـة "الهـالل لـلمشاريـع" فـي الـدورة الـعاشـرة ملـؤتـمر "عـرب نـت" بـيروت الـتي 
عــقدت يــومــي 12 و 13 يــونــيو وتــضمنت مــؤتــمراً وحــفالً خــتامــياً ملــسابــقٍة تــنافــس فــيها 


رواد أعماٍل من الكويت ودبي وبيروت والقاهرة وبغداد والرياض.

كـما شـارك سـامـر شـقير، مـديـر أول الهـالل لـلمشاريـع االبـتكاريـة، كـمحكم فـي مـسابـقة 
الشـــــركـــــات الـــــناشـــــئة، الـــــتي تـــــصدرتـــــها مـــــنصة Searchie الســـــتقطاب املـــــواهـــــب فـــــي 
اإلمــــارات الــــعربــــية املتحــــدة، وحــــصلت عــــلى مــــكافــــأة نــــقديــــة بــــقيمة عشــــريــــن ألــــف دوالر 
أمــريــكي، بــاإلضــافــة إلــى مــنحة لــاللــتحاق بمســرعــة فــي وادي الــسيليكون، إلــى جــانــب 


جوائز عينية.

شهـد املـؤتـمر 22 حـلقة نـقاشـية وكـلمات رئـيسية ومـقابـالت عـبر مـنتديـني مـتزامـنني، وحـضره أكـثر مـن 4000 مـشارك و 250 متحـدثـاً 
من جميع أنحاء العالم.

املواطنة املؤسسية

مــركــز الــشارقــة لــريــادة األعــمال يطلق تــقريــر نــتائــجه األول ويــعرف بــالــدفــعة الجــديــدة مــن 
الشركات الناشئة ضمن برنامج "سيريز أي"
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 رؤيتنا املؤسسية
رؤية رئيسنا التنفيذي

تأثير رأس املال االستثماري االستراتيجي والفعال

كـتب الـرئـيس الـتنفيذي لشـركـة الهـالل لـلمشاريـع، بـدر جـعفر، افـتتاحـية 
بــــــــــعنوان "رأس املــــــــــال االســــــــــتثماري املــــــــــؤســــــــــسي: أكــــــــــثر مــــــــــن مجــــــــــرد 


استثمار" في مجلة "حضارة". 

تـــــتناول مجـــــلة "حـــــضارة"، الـــــتي أطـــــلقها املـــــكتب اإلعـــــالمـــــي لـــــحكومـــــة 
الـــــشارقـــــة فـــــي يـــــونـــــيو ٢٠١٩ ومـــــن املـــــقرر أن تـــــصدر مـــــرتـــــني ســـــنويـــــاً، 
مـــــوضـــــوعـــــات تـــــتعلق بـــــالـــــثقافـــــة والـــــفنون والـــــتصميم والـــــعمارة والـــــسفر 

واألعمال وأنماط الحياة وريادة األعمال والشركات الناشئة واالبتكار.

وتـــــناول بـــــدر جـــــعفر فـــــي مـــــقالـــــته االفـــــتتاحـــــية اإلمـــــكانـــــات الـــــتي يـــــمكن 
تـحقيقها مـن خـالل رأس املـال املـخاطـر املـؤسـسي والـتي تـشمل تـعزيـز 
االبــــتكار وريــــادة األعــــمال فــــي املــــنطقة بــــاإلضــــافــــة إلــــى املــــنافــــع الــــتي 


تجنيها الشركات األم.

رأس املال االستثماري املؤسسي: أكثر من مجرد استثمار 

يــعد تــشجيع االبــتكار وريــادة األعــمال مــن أهــم األولــويــات فــي مــنطقة الشــرق األوســط وشــمال إفــريــقيا، وكــانــت دولــة اإلمــارات الــعربــية 
املتحــدة رائــدة فــي هــذا املــجال فــي نــواحٍ كــثيرة. ويــبدو أن هــذه الــجهود آن لــها أن تــؤتــي ثــمارهــا، حــيث تــشير الــتقاريــر إلــى أن املــنطقة 
اآلن أصـبحت مـوطـناً ألعـلى نسـبة مـن رواد األعـمال مـن جـيل األلـفية فـي الـعالـم، ولـعدد مـتزايـد مـن قـصص الـنجاح الـعاملـية. وأصـبحت 


الشركات الناشئة الواعدة من مختلف أنحاء العالم تتطلع إلى املنطقة كمصدر جذب لرأس املال االستثماري.

ومـن ثـم فـليس مـن املسـتغرب أن بـعض أكـبر الشـركـات فـي مـنطقة الخـليج- بـما فـي ذلـك الشـركـات الـعائـلية وشـركـات االسـتثمار املـملوكـة 
لـلحكومـة - تـسعى بـكل جـديـة لـالسـتفادة مـن هـذه الـبيئة املـواتـية واملـزدهـرة بـاالسـتثمارات املـؤسـسية الجـريـئة. وتـقوم الـعديـد مـن الشـركـات 
الـــعاملـــية - مـــثل رويـــال داتـــش شـــل ونـــوفـــارتـــس وجـــنرال إلـــكتريـــك – بـــتوظـــيف اآللـــيات النشـــطة لـــرأس املـــال االســـتثماري املـــؤســـسي لـــنفس 
األسـباب سـالـفة الـذكـر. وفـي الـواقـع مـن بـني أفـضل 100 شـركـة فـي الـعالـم بحسـب تـصنيف مجـلة فـورتـشن هـناك 75 شـركـة تـلعب دوراً 


نشطاً في مجال رأس املال االستثماري اليوم.

وبـــالـــعودة إلـــى الـــتعريـــف األســـاســـي نجـــد أن اســـتثمارات رأس املـــال االســـتثماري الـــفردي تـــشير عـــمومـــاً إلـــى قـــيام مســـتثمر فـــرد بـــتوفـــير 
الـتمويـل لـدعـم نـمو شـركـة نـاشـئة أو فـي مـرحـلة مـبكرة فـي مـقابـل الـحصول عـلى حـصة مـن أسـهم هـذه الشـركـة. ورأس املـال االسـتثماري 
املـؤسـسي يحـمل نـفس املـفهوم، ولـكن املسـتثمر فـي هـذه الـحالـة يـكون شـركـة عـريـقة ومسـتقرة تـقوم بـاالسـتثمار فـي شـركـات أصـغر بـغية 


توليد عائد وفي نفس الوقت كسب مزايا استراتيجية في قطاعات تحظى باهتمامها.

وقـد يـكون هـذا املـكون االسـتراتـيجي هـو الـذي يـشكل الـفرق األكـبر بنـي نـموذجـي االسـتثمار املـذكـوريـن. وفـي حنـي أن صـندوق رأس املـال 
االسـتثماري الـتقليدي غـالـباً مـا يـضم عـدداً مـن الشـركـاء املحـدوديـن الـذيـن يـقدمـون رأس املـال املـراد اسـتثماره، فـإن وحـدات رأس املـال 
االســـتثماري املـــؤســـسي عـــادة مـــا تـــكون مـــدعـــومـــة حـــصراً مـــن قـــبل الشـــركـــات األم. ولهـــذا الســـبب، يســـتهدف مســـتثمرو هـــذا الـــنوع مـــن 
االسـتثمار عـمومـاً الشـركـات الـناشـئة الـتي تـربـطها عـالقـات طـبيعية بـالـقطاعـات الـتي تـعمل بـها الشـركـات األم. ولهـذا السـبب أيـضا يـميل 
هـــؤالء املســـتثمرون إلـــى لـــعب دور أكـــثر نـــشاطـــاً فـــي الـــرقـــابـــة عـــلى مـــحفظة الشـــركـــات أكـــثر مـــما يـــفعل مســـتثمر رأس املـــال االســـتثماري 


العادي.

وبـكل تـأكـيد هـذه هـي الـطريـقة الـتي تـعامـلنا بـها مـع هـذا املـجال فـي شـركـة الهـالل لـلمشاريـع. فـمنذ إطـالقـنا الهـالل لـلمشاريـع الـناشـئة 
فــي عــام 2017، ونــحن نــسعى بــاســتمرار للشــراكــة واالســتثمار فــي املــشاريــع املــبتكرة الــتي تــمكننا مــن دمــج الــتكنولــوجــيا الجــديــدة فــي 
أعـمالـنا والـقطاعـات الـتي ننشـط فـيها، مـثل املـوانئ والخـدمـات الـلوجسـتية والـطاقـة والـرعـايـة الـصحية، بـينما نـقوم أيـضاً بـبحث إمـكانـية 
االسـتثمار فـي شـركـات الـتكنولـوجـيا الـناشـئة الـتي قـد تـغير كـلياً نـماذج األعـمال الـتقليديـة. وتـمضي الهـالل لـلمشاريـع الـناشـئة الـيوم قـدمـاً 


نحو استثمار 150 مليون دوالر أمريكي في الشركات الناشئة ذات اإلمكانات الواعدة على مستوى العالم بحلول عام 2020.

ومـــا نـــحققه مـــن وراء ذلـــك هـــو أمـــر واضـــح جـــلي. أمـــا الشـــركـــات الـــتي نســـتثمر فـــيها فـــهي ال تكتســـب زيـــادة رأس املـــال الـــنقدي فحســـب 
ولـكنها أيـضاً تـجني الـدعـم واملـصداقـية الرتـباطـها بمسـتثمر اسـتراتـيجي عـريـق ومسـتقر. ويـمكن لهـذه الشـركـات االسـتفادة مـن مـعارفـنا 
وخـــبراتـــنا، ومـــن شـــبكة شـــركـــائـــنا ومـــورديـــنا الـــعاملـــية. ومـــن خـــالل مـــنصتنا الـــتطويـــريـــة – الهـــالل لـــلمشاريـــع الـــتطويـــريـــة - نـــقدم بـــانـــتظام 
الـتوجـيهات الـتكتيكية واالسـتراتـيجية لشـركـات مـحفظة اسـتثمارات رأس املـال االسـتثماري. كـما يـمكننا االسـتفادة مـن مـعارف وخـبرات 
مــنصتنا لــالســتثمار فــي األســهم - الهــالل لــلمشاريــع االســتثماريــة - ملــساعــدة مــؤســسي الشــركــات فــي وضــع أطــر الــحوكــمة املــثلى وفــق 


أفضل املمارسات وهيكلة أعمالهم بشكل مستنير لتحقيق النمو املستدام.

وربــما يــكون األهــم مــن ذلــك أن الشــركــات الــناشــئة، ومــن خــالل الــتعاون مــع مســتثمر يــسعى دائــماً إلــى نشــر حــلول جــديــدة قــائــمة عــلى 
الــتكنولــوجــيا املــتخصصة، تــحصل عــلى فــرصــة الخــتبار أفــكارهــا فــي بــيئات الــعالــم الــفعلي وفــي الــوقــت الــفعلي. وهــذا األمــر يــولــد رؤىً 


وخبرات ال تقدر بثمن للشركات الناشئة، مما يساعدها على تحديد فرص إضافية في السوق في وقت مبكر من مسيرات نموها.

وال يـوجـد مـنهج واحـد يـناسـب جـميع الـظروف لـتطويـر شـركـة نـاشـئة نـاجـحة أو االسـتثمار فـيها. ولـكن إذا تـم تـنفيذ اسـتثمارات رأس املـال 
االسـتثماري املـؤسـسي بـشكل سـليم، فـإنـها تـمكن الشـركـات الـناشـئة مـن الـتوسـع بسـرعـة أكـبر بـفضل تـوجـيه ودعـم شـركـة عـريـقة تـتطلع 
إلــى وضــع الــتكنولــوجــيا والحــلول الجــديــدة مــوضــع الــتنفيذ. وبــالنســبة لشــركــة مــتنوعــة األعــمال وتتخــذ مــن دولــة اإلمــارات الــعربــية املتحــدة 
مـقراً لـها - مـثل شـركـة الهـالل لـلمشاريـع - فـإنـنا نـنظر إلـى اسـتثمارات رأس املـال االسـتثماري املـؤسـسي كـوسـيلة مـفيدة لـلطرفـني تـمكننا 
مــن جــذب املــواهــب الــواعــدة واألفــكار الجــديــدة والشــركــات الــحيويــة إلــى بــيئتنا املــواتــية واملــشجعة، بهــدف تــحقيق عــوائــد مــالــية إلــى جــانــب 


االستفادة من مزايا السالسة واملرونة التنظيمية.

https://hadaramagazine.com/june2019/profit-and-purpose/ :يمكنكم االطالع على املقالة من خالل الرابط

جمعت شركة "جنجل فينتشرز" السنغافورية مبلغ 175 
مليون دوالر أمريكي من عدٍد من املستثمرين من بينهم 

شركة "تيماسيك هولدنجز بي تي إي" لإلغالق األول 

لصندوقها الثالث.

ومن املرجح أن تتجاوز الشركة هدفها األصلي املتمثل في 
جمع 200 مليون دوالر أمريكي خالل األشهر القليلة املقبلة 
والتي ستستأنف خاللها جمع األموال للصندوق. ومن بني 

املستثمرين اآلخرين في الصندوق الجديد، الهالل 
للمشاريع الناشئة، ومؤسسة التمويل الدولية، وشركة 


سيسكو انفيستمنتس املحدودة، واملكتب العائلي للملياردير كوك خون هونغ الذي يدير شركة ويلمار الدولية املحدودة.

ومنذ إطالق صندوقها األول عام 2012، أصبحت "جنجل فينتشرز" واحدةً من أوائل شركات رأس املال املخاطر التي تستهدف 
منطقة جنوب شرق آسيا. ويعكس الصندوق الجديد االهتمام املتزايد من املستثمرين الذين يبحثون عن فرص خارج الواليات 


املتحدة والصني اللتني مثلتا الوجهة الرئيسية للصفقات اآلسيوية في السنوات األخيرة.

وتعد سنغافورة حالياً موطناً ألكثر من 150 صندوق رأس مال مخاطر، وفقاً ملؤسسة "إنتربرايز سنغافورة"، وهي الهيئة 
الحكومية املعنية بتطوير القطاع في البالد.


جنجل فينتشرز
"جنجل فينتشرز" تجمع 175 مليون دوالر أمريكي في أول إغالق لصندوقها الثالث

أطــــلق مــــركــــز الــــشارقــــة لــــريــــادة األعــــمال (شــــراع) تــــقريــــر 
نــــتائــــجه األول الــــذي يــــرصــــد الــــدور الــــفاعــــل لــــلمركــــز فــــي 
تـــطويـــر مـــنظومـــة ريـــادة األعـــمال فـــي إمـــارة الـــشارقـــة مـــنذ 
إنـــــــشائـــــــه عـــــــام 2016. كـــــــما اغـــــــتنم "شـــــــراع" الـــــــفرصـــــــة 
لـــــلتعريـــــف بخـــــريـــــجي بـــــرنـــــامـــــج ريـــــادة األعـــــمال مـــــن فـــــئة 
"ســيريــز أي" وذلــك خــالل املجــلس الــرمــضانــي الــسنوي 
الــــثالــــث الــــذي انــــعقد فــــي الــــثالــــث والعشــــريــــن مــــن مــــايــــو 


الجاري.

وبهـــذه املـــناســـبة، قـــالـــت نـــجالء املـــدفـــع، املـــديـــر الـــتنفيذي 
ملـــركـــز الـــشارقـــة لـــريـــادة األعـــمال (شـــراع): "أشـــعر بفخـــر 
كــبير ملــا حــققه 'شــراع' مــنذ تــأســيسه قــبل ثــالث ســنوات؛ 
حـــــيث تخـــــرّجـــــت مـــــنه 72 شـــــركـــــة نـــــاشـــــئة تـــــجاوزت قـــــيمة 

اســتثماراتــها 37 مــليون دوالر أمــريــكي، وحــققت مــعاً إيــرادات إجــمالــية تخــطت 24 مــليون دوالر أمــريــكي، فــضالً عــن تــوفــيرهــا أكــثر 
مــن 500 فــرصــة عــمل. […] وال يــزال أمــامــنا الــكثير فــي شــراع، وكــلي ثــقة فــي أنــنا ســنواصــل تــقدمــنا ونــمونــا الــكبير بــفضل الــدعــم 


الكبير من جانب شركائنا ومجتمعنا عموماً".

ويــتيح بــرنــامــج "ســيريــز أي"، الــذي انــطلق فــي فــبرايــر مــن الــعام 2019، لــلمشاركــني مــن مــمثلي الشــركــات الــناشــئة الــتعرف عــلى 
مجــموعــة واســعة مــن املــوضــوعــات ذات الــصلة مــثل اســتراتــيجيات األعــمال، وصــياغــة الــرســائــل الــتسويــقية، وعــرض األفــكار، ووضــع 


الخطط، وتحسني تجربة العميل، ورسم الرؤية ووضع األهداف.

وفــــازت بــــمنحة "الــــسيريــــز أي" الــــبالــــغة قــــيمتها 50 ألــــف دوالر أمــــريــــكي شــــركــــة "مســــتر دريــــبر" الــــناشــــئة، بــــعد أن اجــــتازت بــــنجاح 
تـــقييمات املـــركـــز املـــكثفة عـــلى مـــدى ثـــالثـــة أشهـــر. وتـــعد "مســـتر دريـــبر" أول مـــنصة تـــسوق إلـــكترونـــية مـــخصصة لـــلرجـــال فـــي دولـــة 

اإلمارات العربية املتحدة، حيث تقدم صناديق مخصصة من املالبس يتم توصيلها مباشرة إلى منازل العمالء.

اســـــــتقبلت "غـــــــلفتينر" – أكـــــــبر الشـــــــركـــــــات الـــــــخاصـــــــة املســـــــتقلة 
لــتشغيل املــوانئ والخــدمــات الــلوجســتية فــي الــعالــم – فــي شهــر 
مــــايــــو ســــفينة "إم فــــي مــــاج بــــيرل" الــــتابــــعة لشــــركــــة مــــاج لخــــط 
الــحاويــات "كــونــتينر اليــنز" فــي مــسار رحــالت جــديــد عــبر بــوابــة 
مــينائــها الــرئــيسية فــي محــطة الــشارقــة لــلحاويــات مــعلنًة انــطالق 
الخــدمــة الجــديــدة الــثالــثة مــن "غــلفتينر" خــالل الــربــع األول مــن 


عام 2019.

وتــوفــر رحــالت ســفينة "إم فــي مــاج بــيرل" خــط اتــصال مــباشــر 
بـني مـينائـي خـالـد فـي الـشارقـة وأبـو الـفلوس فـي الـعراق لـتسهم 
فــي تــعزيــز الــروابــط الــتجاريــة الــقائــمة بــني املــركــزيــن الــتجاريــني 


اإلقليميني.

وأعـــرب بـــيتر ريـــتشاردز الـــرئـــيس الـــتنفيذي ملجـــموعـــة شـــركـــات غـــلفتينر عـــن ســـعادتـــه بـــاســـتقبال ســـفينة "إم فـــي مـــاج بـــيرل" فـــي محـــطة 
الـشارقـة لـلحاويـات حـيث عـملت "غـفلتينر" بـشكل وثـيق مـع شـركـة "مـاج لخـط الـحاويـات" عـلى مـدى مـا يـزيـد عـن 15 عـامـاً، مـشيراً إلـى 


أن شراكتهما القوية تسهم في تعزيز التزامهما الراسخ بتحسني قدراتهما وتلبية احتياجات عمالئهما وتوقعاتهم املتنامية.

وتــواصــل "غــلفتينر" تــعزيــز مــكانــة محــطة الــشارقــة لــلحاويــات كــميناء بــوابــة بــارز فــي املــنطقة مــن خــالل الــترقــيات األخــيرة الــتي اشــتملت 

على توسعات في ساحة تخزين الحاويات الكاملة للمحطة بنسبة تجاوزت 17%، لضمان تقديم خدمة سريعة وفعالة لعمالء املحطة.

وأضــافــت "غــلفتينر" خــالل الــربــع األول مــن 2019 خــدمــتني جــديــدتــني إلــى مــوانــئها فــي الــشارقــة، حــيث اســتهلت ســفينة "إم فــي بــورت 
كــالنــج" رحــالتــها فــي مــارس بــتقديــم أســرع خــدمــة شــحن مــباشــرة بــني مــيناء خــالــد فــي الــشارقــة ومــوانئ كــانــدال وهــزيــرا ونــافــا شــيفا فــي 


الهند بوقت عبور ال يتجاوز 3 أيام بني آخر املوانئ في الهند وبني الشارقة.

وفــي فــبرايــر مــن الــعام الــحالــي، أطــلقت "غــلفتينر" عــرضــها الجــديــد مــع خــدمــات مــيناء الــشارقــة الــتجاري الــتي تــتيح ربــطاً غــير مســبوق 
بني الشارقة ودبي.

"محطة الشارقة للحاويات" تستقبل سفينة "إم في ماج بيرل" لتدشني مسار رحالت جديد

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

النشرة الدورية للهالل للمشاريع |  العدد الثالثون |  يونيو 2019

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

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

املصدر: وكالة أنباء اإلمارات

املصدر: ماريتايم إكزيكوتف

مومنتوم لوجيستيكس تحتفل بمرور 10 أعوام على تأسيسها

مومنتوم لوجيستيكس

احـــتفلت شـــركـــة مـــومـــنتوم لـــوجيســـتيكس، الـــتابـــعة لشـــركـــة غـــلفتينر، 
بــــــمرور عشــــــر ســــــنوات عــــــلى بــــــدء عــــــملها كــــــمزود رائــــــد للخــــــدمــــــات 
الـلوجسـتية كـطرف ثـالـث مـن مـقرهـا فـي اإلمـارات، وتـحقيق حـضور 


متميز أيضاً في األسواق العاملية.

وبهــذه املــناســبة، قــال ســتوارت مــينالنــد، مــديــر عــام شــركــة مــومــنتوم 
لــوجيســتكس: "مــع احــتفالــنا بــالــذكــرى الــعاشــرة النــطالق شــركــتنا، 
نفخـــر بـــنجاحـــنا فـــي تـــعزيـــز مـــصداقـــيتنا عـــلى املســـتويـــني املحـــلي 
والـدولـي، ونـؤكـد مـواصـلتنا الـبحث عـن طـرق جـديـدة لـتعزيـز كـفاءتـنا 
الــــــتشغيلية، اســــــتعداداً الغــــــتنام فــــــرص الــــــنمو املــــــتاحــــــة لــــــنا حــــــول 


العالم".

تـأسسـت "مـومـنتوم لـوجيسـتكس" فـي ديـسمبر 2008 لـدعـم عـمليات محـطات "غـلفتينر". ومـنذ إنـشائـها، وسـعت الشـركـة نـطاق أعـمالـها، 
واسـتحوذت عـلى عـقود لـوجسـتية مسـتقلة حـول الـعالـم، وشـمل ذلـك اإلمـارات الـعربـية املتحـدة واملـملكة الـعربـية الـسعوديـة والـواليـات املتحـدة 


األمريكية والعراق وتركيا وباكستان.

وتـقدم الشـركـة بـاقـة مـتكامـلة مـن حـلول إدارة سـلسلة الـتوريـد، ويـشمل ذلـك الـنقل وشـحن الـبضائـع، والتخـزيـن، بـاإلضـافـة إلـى خـدمـات 

املدن اللوجستية والحاويات، وتحظى الشركة حالياً بأكثر من 500 عميل.

وأضـاف مـينالنـد: "تهـدف اسـتراتـيجيتنا إلـى االسـتفادة مـن نـمو حجـم اإلنـفاق االسـتهالكـي واالقـتصاد الـعاملـي والـتطورات الـتكنولـوجـية 
املتسارعة، والتي ستتيح لنا مضاعفة إيراداتنا على مدى السنوات الخمس القادمة".

املصدر: كونستركشن بيزنس نيوز

تي في إم كابيتال هيلثكير | سامينا كابيتال | جاما للطيران | جروثجيت كابيتال | سراج     

 غلفتينر | مومنتوم لوجيستيكس

غلفتينر

تي في إم كابيتال هيلثكير 

مركز كامبريدج للرعاية الطبية وإعادة التأهيل يستقبل أولى مرضاه بمنشأته الجديدة في السعودية

سامينا كابيتال 
سيراميك رأس الخيمة تعلن عن نتائجها املالية للربع األول من العام 2019

أعـلنت شـركـة سـيرامـيك رأس الـخيمة، أحـد أكـبر مـنتجي الـسيرامـيك فـي 
الــعالــم، عــن نــتائــجها املــالــية لــلربــع األول مــن الــعام الــحالــي املــنتهي فــي 


31 مارس 2019.

وبهـــــــذه املـــــــناســـــــبة، قـــــــال عـــــــبداهلل مـــــــسعد، الـــــــرئـــــــيس الـــــــتنفيذي ملجـــــــموعـــــــة 
ســــيرامــــيك رأس الــــخيمة: "كــــان الــــربــــع األول مــــن الــــعام 2019 مســــتقراً 
فـــي ضـــوء مـــا حـــققناه عـــلى صـــعيد األربـــاح اإلجـــمالـــية، إال أنـــنا شهـــدنـــا 
خـاللـه تـباطـؤاً نـتوقـع تـعويـضه خـالل األربـاع الـقادمـة. وقـد أدى اسـتمرار 
االسـتثمار فـي تـعزيـز الـكفاءة الـتشغيلية إلـى زيـادة الـهوامـش اإلجـمالـية، 
فــي ظــل تــركــيزنــا عــلى إدارة أعــمالــنا وفــق اســتراتــيجية تــضمن الــربــحية 


رغم ارتفاع تكاليف الطاقة".

وسجــلت الشــركــة تــراجــعاً فــي صــافــي أربــاحــها بنســبة 43.6٪ عــلى أســاس ســنوي، مــن 65.4 مــليون درهــم إلــى 36.9 مــليون درهــم، 
ويــعزى ذلــك أســاســاً إلــى انــخفاض إيــرادات بــالط الــسيرامــيك فــي كــٍل مــن اإلمــارات الــعربــية املتحــدة واملــملكة الــعربــية الــسعوديــة والــهند 
وبــنغالديــش. كــما انــخفض الــربــح قــبل احــتساب الــفوائــد، الــضرائــب، اإلهــالك واإلطــفاء األســاســي بنســبة 9٪ إلــى 97.9 مــليون درهــم 


على أساس سنوي.


ومع ذلك، حقق قطاعا األدوات الصحية وأدوات املائدة أداًء جيداً وارتفعت اإليرادات بنسبة 6.3٪ و 15.1٪ على أساٍس سنوي.

كـــــما ارتـــــفع هـــــامـــــش الـــــربـــــح اإلجـــــمالـــــي الـــــكلي بـــــمقدار 100 نـــــقطة أســـــاس لـــــيصل إلـــــى 32.8٪. وارتـــــفع هـــــامـــــش أربـــــاح قـــــطاع بـــــالط 
الـسيرامـيك بـمقدار 90 نـقطة أسـاس مـسجالً 27.8٪ عـلى خـلفية الـتحسينات املسـتمرة فـي الـعمليات، فـي حـني اسـتقرت أربـاح قـطاع 


األدوات الصحية عند ٪39.9.

"ســنعكف خــالل مــا تــبقى مــن الــعام 2019 عــلى وضــع اســتراتــيجية ملــواصــلة مــواجــهة الــزيــادات فــي تــكالــيف الــطاقــة وتحســني الــربــحية 
فــي أوروبــا واملــملكة الــعربــية الــسعوديــة. وبــالنســبة ألعــمالــنا فــي الــهند، فــهي تــسير قــدمــاً عــلى الــطريــق الــصحيح ونــأمــل فــي تــحويــلها 
مسـتقبالً إلـى مـركـز لـعملياتـنا. واخـتتم مـسعد حـديـثه قـائـالً: "تـبحث شـركـة رأس الـخيمة لـلسيرامـيك دومـاً عـن عـمليات االسـتحواذ الـواعـدة 

في إطار مساعينا لتحسني اإلنتاج وتعزيز نمونا في الهند وبنغالديش واإلمارات العربية املتحدة".


جاما للطيران
جاما للطيران توقع اتفاقيات تعاون في أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية

أعـلنت "جـامـا لـلطيران آسـيا"، الـتابـعة لشـركـة "جـامـا لـلطيران" الـعاملـية 
لخــــدمــــات الــــطيران، عــــن تــــدشــــني شــــبكة مــــن وكــــالء املــــبيعات الــــعامــــني 
("GSA") بـتوقـيعها اتـفاقـيات فـي ثـالثـة مـن أهـم أسـواق قـطاع طـيران 


األعمال اآلسيوية.

وســتمثل هــذه الشــبكة فــي املــقام األول مــنصة إدارة الــطائــرات الــتابــعة 
لـــــجامـــــا لـــــلطيران، مســـــتفيدةً مـــــن ســـــمعة الشـــــركـــــة الـــــكبيرة وانـــــتشارهـــــا 
الـــواســـع وعـــملياتـــها املـــمتدة لـــتزويـــد أصـــحاب الـــطائـــرات بخـــدمـــات ذات 


قيمة أفضل ربما لم تكن متاحة لهم في السوق املحلية.

وقــد وقــعت الشــركــة اتــفاقــيات تــعاون مــع كــٍل مــن "ايــرفــاليــت" و "جــي 
اتـــش آيـــرو انـــترنـــاشـــونـــال" لـــتمثيل شـــبكة وكـــالء املـــبيعات الـــعامـــني فـــي 

أســواق أســترالــيا والــيابــان وكــوريــا الــجنوبــية. ووفــقاً ألحــدث تــقريــر أصــدرتــه مجــموعــة "آشــيان ســكاي غــروب" عــن أســطول الــطائــرات 

النفاثة الخاص بقطاع األعمال اآلسيوي، فإن األسواق الثالثة تمتلك مجتمعًة 260 طائرة بالخدمة.

وبهــــذه املــــناســــبة، قــــال ســــيرجــــيو ســــيلفا، الــــعضو املــــنتدب لشــــركــــة "جــــامــــا لــــلطيران آســــيا": "نــــعكف مــــنذ فــــترة عــــلى دراســــة األســــواق 
املسـتهدفـة وقـد شـرعـنا فـي بـناء شـبكتنا خـارج هـونـغ كـونـغ. ويـعكس نـهجنا فـي الـعمل مـع شـركـائـنا فـي شـبكة وكـالء املـبيعات الـعامـني 
اســتراتــيجيتنا الــدائــمة لــدخــول األســواق؛ والــتي تــعتمد عــلى اخــتيار شــركــاء محــليني أقــويــاء يــمكننا بــناء مــنصة قــويــة بــالــتعاون مــعهم 

لتقديم مجموعة قيمة من الخدمات املناسبة حسب الطلب مدعومًة بشبكتنا العاملية املمتدة".

املصدر:  جاما للطيران


جروثجيت كابيتال
شركة "آيريس جارد" تقدم نموذجاً للشركات الراغبة في تعزيز فرص الالجئني عبر 
تقنيات تأكيد الهوية

صــنفت "مــؤســسة الــتمويــل الــدولــية" فــي دراســة جــديــدة أجــرتــها مــؤخــراً 
شـركـة "آيـريـس جـارد" ضـمن ثـلة مـن الشـركـات الـتي تـضطلع بـدوٍر مـهم 
فـي خـلق وتـعزيـز الـفرص املـتاحـة لـالجـئني واملشـرديـن حـول الـعالـم، حـيث 
تســــتخدم الــــوكــــاالت اإلنــــسانــــية بــــرامــــج املــــسح الــــضوئــــي لحــــدقــــة الــــعني 
واملــنصة املــالــية الــتابــعة للشــركــة لــتأكــيد هــويــات نــحو 2.7 مــليون الجئ 
مـــن 79 جـــنسية فـــي كـــٍل مـــن مـــصر والـــعراق واألردن ولـــبنان وســـوريـــا - 
مــــــما يــــــتيح لــــــهم تــــــلقي املــــــعونــــــات الــــــغذائــــــية والــــــنقديــــــة والــــــعالج الــــــطبي 
والـــــتحويـــــالت املـــــالـــــية. ويســـــتخدم الـــــالجـــــئون حـــــالـــــياً هـــــذه الـــــتقنية الـــــتي 
تــمكنهم مــن شــراء املــواد الــغذائــية وغــيرهــا مــن الــضروريــات فــي املــنافــذ 


التابعة لنحو 200 تاجر.

ويــــــتميز هــــــذا الحــــــل بــــــدقــــــته الــــــكبيرة الــــــتي تــــــتجاوز دقــــــة تحــــــليل بــــــصمات 
األصـابـع ويـتوقـع لـه أن يحـدث تـحوالً جـذريـاً فـي آلـيات تـقديـم املـساعـدات لـالجـئني، والـتي غـالـبا مـا تـعانـي مـن الـفساد وانـتحال الـهويـة 


وغياب الشبكات املوثوقة.

وتـعليقاً عـلى هـذا الـتقريـر، قـال عـماد مـلحس، املـؤسـس املـشارك لـشـركـة "آيـريـس جـارد": "يـمكن ملـنصة آيـكالود الـخاصـة بـنا املـساهـمة 

في انتشال الفئات املستضعفة من الفقر وتعزيز التنمية االقتصادية في جميع أنحاء الشرق األوسط وإفريقيا وبقية العالم".


وستقوم الشركة بتوسيع نطاق عملياتها خالل العام الجاري بتقديم نسخة من منصتها عبر تطبيق لألجهزة الذكية املحمولة.

وفـي إطـار دراسـة مشـتركـة حـملت عـنوان "الـقطاع الـخاص والـالجـئني: سـبل الـتوسـع" قـامـت مـؤسـسة الـتمويـل الـدولـية، وهـي عـضو فـي 
مجـموعـة الـبنك الـدولـي، بـالـتعاون مـع مجـموعـة بـريـدجسـبان، بتسـليط الـضوء عـلى أكـثر مـن 170 مـبادرة مـن مـبادرات الـقطاع الـخاص 
املـــوجـــهة لـــالجـــئني. وخـــلصت الـــدراســـة إلـــى أن الـــنازحـــني قســـراً يـــقضون غـــالـــباً ســـنوات فـــي الـــبلدان املـــضيفة ويـــحتاجـــون إلـــى وظـــائـــف 


وخدمات مالية وتدريب على املهارات.

وأشـــارت الـــدراســـة إلـــى أن الـــقطاع الـــخاص يـــمتلك اإلمـــكانـــيات الـــتي تـــؤهـــله لـــلمساهـــمة فـــي خـــلق فـــرص الـــعمل والـــفرص االقـــتصاديـــة 
لـــالجـــئني، وأن 60 فـــي املـــئة مـــن الشـــركـــات املـــشاركـــة فـــي مـــبادرات تســـتهدف الـــالجـــئني واملـــجتمعات املـــضيفة فـــي أفـــريـــقيا والشـــرق 


األوسط تتوقع تعميق ارتباطاتها ومشاريعها املتعلقة بالالجئني خالل األعوام املقبلة.

واختتم ملحس بقوله، "إن رسالتنا هي تقديم حلول ملشاكل حقيقية وخدمة الالجئني واملشردين قسراً في أوقات األزمات".

املصدر: مؤسسة التمويل الدولية


سراج
باديكو القابضة تفصح عن نتائجها املالية للربع األول من عام 2019

أفــــــصحت شــــــركــــــة فلســــــطني لــــــلتنمية واالســــــتثمار املحــــــدودة (بــــــاديــــــكو الــــــقابــــــضة) عــــــن 
أربــــاحــــها املــــوحــــدة لــــلربــــع األول مــــن الــــعام الــــحالــــي املــــنتهي فــــي 31 مــــارس 2019 
والـــتي بـــلغت قـــيمتها 15.8 مـــليون دوالر أمـــريـــكي وبنســـبة نـــمو 143% مـــقارنـــة مـــع 

الـــربـــع األول مـــن الـــعام املـــاضـــي، وهـــو مـــا يـــعكس نـــجاح اســـتراتـــيجية الشـــركـــة إلعـــادة 

هيكلة استثماراتها.

وجــاء هــذا الــنمو املــلموس فــي أربــاح الشــركــة نــتيجة الــتحسن الــواضــح فــي أداء املــشاريــع الــسياحــية الــتابــعة لــباديــكو بــاإلضــافــة إلــى 
الـتطور فـي أداء الشـركـات واملـشاريـع األخـرى مـثل شـركـة "نـخيل فلسـطني" الـرائـدة فـي إنـتاج الـتمور، وشـركـة الـتطويـر الـعقاري "بـوابـة 


أريحا".

ويــعزى هــذا الــنمو أيــضاً إلــى تــحقيق أربــاح نــقديــة جــراء بــيع جــزء مــن حــصة الشــركــة فــي شــركــة بــوابــة أريــحا لــالســتثمار الــعقاري، 

وزيادة الدخل التشغيلي لشركة فلسطني لالستثمار العقاري (بريكو) بنسبة ٪50.

تـــسعى بـــاديـــكو، الـــتي تـــعتبر واحـــدة مـــن كـــبيرات الشـــركـــات فـــي فلســـطني، إلـــى تـــطويـــر االقـــتصاد الـــوطـــني مـــن خـــالل االســـتثمار فـــي 

قطاعاته الحيوية، بما في ذلك على سبيل املثال ال الحصر الزراعة والصناعة والخدمات املالية والبنية التحتية.

وحســـــبما صـــــرح بـــــه بـــــشار املـــــصري رئـــــيس مجـــــلس إدارة "بـــــاديـــــكو الـــــقابـــــضة"، فـــــإن الشـــــركـــــة بـــــصدد دراســـــة الـــــعديـــــد مـــــن الـــــفرص 
االستثمارية االستراتيجية في قطاعات اقتصادية تنموية أهمها البنية التحتية والصناعات األساسية والطاقة البديلة.

املصدر: باديكو

املصدر: تيك تريبيون

املصدر: بلومبرغ

املصدر: زاوية

شــــاركــــت شــــركــــة "الهــــالل لــــلمشاريــــع" فــــي مــــلتقى مــــؤســــسة اإلمــــارات 
لــالســتثمار املــجتمعي - مــعاً نــحو مــسؤولــية مــجتمعية مســتدامــة، الــذي 
انـــعقد فـــي 29 أبـــريـــل 2019، وجـــمع قـــادة الـــقطاعـــني الـــعام والـــخاص 
والــــــقطاع االجــــــتماعــــــي فــــــي املــــــنطقة ملــــــناقــــــشة مــــــمارســــــات االســــــتثمار 


والتنمية املستدامة.

وتـــولـــت مـــديـــرة املـــواطـــنة املـــؤســـسية فـــي شـــركـــة الهـــالل لـــلمشاريـــع، عـــال 
الـــــحاج حســـــني، إدارة ورشـــــة عـــــمل بـــــعنوان "تـــــقديـــــم بـــــرامـــــج اســـــتثمار 
اجــتماعــي تــركــز عــلى تــحقيق أثــر إيــجابــي"، حــيث ســاعــدت املــشاركــني 
عــــــــلى بــــــــحث اســــــــتراتــــــــيجيات االســــــــتثمار االجــــــــتماعــــــــي وكــــــــيف يــــــــمكن 

للمؤسسات تحقيق تأثيرات إيجابية أكثر استدامة.

الهالل للمشاريع تشارك في ملتقى مؤسسة اإلمارات لالستثمار املجتمعي

مومنتم لوجيستكس شركة تابعة للهالل للمشاريع

املصدر: زاوية

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 تمتلك حصة أقلية في جاما للطيران

 الهالل للمشاريع مساهم مؤسس في جروثجيت كابيتال

شركة الهالل للمشاريع هي شريك محدود في صندوق سراج فلسطني األول.

الهالل للمشاريع شريك محدود في ومضة مينا فينشرز

شركة الهالل للمشاريع هي شريك محدود في صندوق جنجل فينتشرز

مجلة هارفارد بزنس ريفيو

مجلة هارفارد بزنس ريفيو

قـــامـــت شـــركـــة الهـــالل لـــلمشاريـــع بـــتوســـيع شـــراكـــتها االســـتراتـــيجية مـــع مجـــلة هـــارفـــارد بـــيزنـــس 
ريـفيو الـعربـية لـدعـم بـرنـامـج شـركـاء الـنهضة الـخاص بـاملجـلة، والـذي يـوفـر لـلقراء الـعرب مـحتوى 


أعمال عالي الجودة بغض النظر عن القدرات املالية أو أولويات اإلنفاق.

ومــن خــالل دعــمها لــبرنــامــج شــركــاء الــنهضة، تــساعــد شــركــة الهــالل لــلمشاريــع فــي تــمكني رواد 
األعـمال لـدى شـركـائـها املـجتمعيني مـثل مـركـز الـشارقـة لـريـادة األعـمال (شـراع) ومـؤسـسة نـماء 


لالرتقاء باملرأة وقسم املسؤولية االجتماعية ملجموعة األهلي القابضة.


- لقراءة املقال املذكور أعاله، يرجى الضغط هنا.

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

إطالق النسخة التجريبية من بريك بريد في يوليو

مـن املـقرر إطـالق الـنسخة التجـريـبية مـن رابـع وأحـدث مـشاريـع الهـالل لـلمشاريـع االبـتكاريـة فـي 
يــولــيو املــقبل. وبــريــك بــريــد هــي عــبارة عــن مــنصة رقــمية وســوق ومــركــز لــوجــبات الــطعام املــنزلــية 
املـــختارة بـــعنايـــة، ومـــهمتها الـــرئـــيسة هـــي الـــتوصـــيل والجـــمع بـــني مـــختلف األشـــخاص والـــطهاة 
وعـــــشاق الـــــطعام حـــــول فـــــكرة مـــــركـــــزيـــــة تـــــتمثل فـــــي أن "أفـــــضل الـــــطعام هـــــو الـــــوجـــــبات املـــــنزلـــــية 
االجـــتماعـــية". وتـــربـــط املـــنصة الـــطهاة املـــوهـــوبـــني بـــعشاق الـــطعام املـــغامـــريـــن فـــي جـــميع أنـــحاء 


املدينة لالستمتاع بالبهجة والراحة التي تأتي من تناول وجبة مشتركة داخل املنزل. 

وتـــــكمن فـــــلسفة بـــــريـــــك بـــــريـــــد فـــــي قـــــيمة املـــــشاركـــــة االجـــــتماعـــــية، حـــــيث يـــــمكن لـــــلعمالء التجـــــمع 
لــالســتمتاع بتجــربــة تــناول وجــبة طــعام اجــتماعــية مــع املــضيف وبــقية الــحضور عــلى أن تــكون 
هـــذه الـــوجـــبة مـــطهية فـــي املـــنزل. ومـــن شـــأن وجـــبة بـــريـــك بـــريـــد أيـــضاً أن تـــوفـــر أمـــسية مـــثالـــية 
لـلسائـحني الـذيـن يـتوقـون إلـى تجـربـة املـديـنة مـع الـتعرف عـلى قـاطـنيها فـي ذات الـوقـت، حـيث أنـها تـتيح لـلمسافـريـن االسـتمتاع بتجـربـة 


تناول الوجبات املنزلية التي يعدها قاطنو املدينة الفعليون. 

ومن املتوقع إطالق املنصة رسمياً بحلول نهاية عام 2019.
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