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مبادراتنا في ظل أزمة 
كوفيد  19

لطالما كان دعم المجتمع وريادة األعمال االجتماعية واإلشراف البيئي 
من أبرز االعتبارات التي ألهمت عملنا وحرّكت جهودنا، وفي مثل هذه 
الظروف الصعبة، ال يسعنا إال أن نقوم بواجبنا وأن نقدم الدعم والمساعدة 
للنهوض بمجتمعنا وننفذ المبادرات الهادفة التي تمثل مصدر إلهام للغير 

ومساحة مؤثرة للتعاون بين كافة األطراف.

مع شركاتنا  وثيق  بشكل  للعمل  دافعنا  استوحينا  المنطلق  هذا  ومن 
التابعة والشريكة في تنفيذ طيف واسع من المبادرات المكرسة لضمان 
سالمة وعافية موظفينا ودعم المجتمع بشتى الطرق للحد من آثار وباء 

كوفيد  19.

وفي هذه الشدة، واجبنا الذي نلتزم بتأديته هو حماية موظفينا والوقوف 
الحاجيات  لهم  نوفر  أن  على  فنحرص  لهم،  تمكيناً  مجتمعاتنا  بجانب 
األساسية، ونقدم الدعم للعاملين في خط الدفاع األول لمواجهة األزمة، 
بتنفيذ  نقوم  المختلفة. لذلك،  والموارد  الدعم  الصغيرة  ونوفر للشركات 
سلسلة من المبادرات تضامناً مع مجتمعاتنا ودعماً لها في هذه الظروف 

االستثنائية.

انضموا إلينا في تقديم المساعدة والدعم لمجتمعنا من خالل التعاون 
أفكار جديدة عبر هذا  باقتراح  أو  ومبادراتنا  من مشاريعنا  أيٍ  معنا في 

.ce@crescent.ae البريد اإللكتروني

تعرّف على المزيد

االستجابة ألزمة 
كوفيد  19 01

mailto:ce%40crescent.ae?subject=
https://www.crescententerprises.com/ar/how-we-do-it/corporate-citizenship/covid-19-response.php
https://www.crescententerprises.com/ar/how-we-do-it/corporate-citizenship/covid-19-response/


4

الهالل للمشاريع التطويرية 02

أعلنت شركة مقاوالت الخليج للشحن والتفريغ المحدودة )جيسكو( التابعة لمجموعة 
شركات غلفتينر استقبالها لسفينة هيونداي تاكوما للحاويات عبر خدمة AG3 التي 
أطلقتها حديثاً شبكة THE Alliance لدى ميناء الجبيل التجاري في المملكة العربية 

السعودية.

وتعد خدمة AG3 محطة وصل جديدة ما بين ميناء الجبيل التجاري وميناء كيالنغ في 
ماليزيا، كما ستعزز الروابط التجارية ما بين المملكة العربية السعودية وماليزيا التي 
تعد من أبرز أسواق التصدير للمملكة، وكذلك مع أهم المراكز التجارية اآلسيوية وال 
سيما هونغ كونغ وسينغافورة وكاوسيونغ واألسواق الصينية الرئيسية. وبفضل هذه 

حديثاً،  المطلقة  الخدمة 
سيستفيد المستخدمون 
األسبوعية  الرحالت  من 
المباشرة التي يستقبلها 
التجاري  الجبيل  ميناء 
على متن سفن مخصصة 
تبلغ سعتها 6,350 حاوية 
شبكة  إطار  في  نمطية 

.THE Alliance

استضافت شركة غلفتينر وفداً أمريكياً رفيع المستوى ترأسه سعادة السفير األمريكي 
لدى اإلمارات جون راكولتا جونيور، وذلك في ميناء خالد التابع لها في شهر مارس.

التنفيذي  الرئيس  جعفر،  بدر  للمشاريع  الهالل  جانب  من  األمريكي  الوفد  واستقبل 
للشركة، وتوشار سينغفي، مدير الهالل للمشاريع الناشئة، ودايفيد كايسي، المدير 
على  البحري  القطاع  اجتماعهم  في  واستطلعوا  غلفتينر،  لدى  التنفيذي  التجاري 

مستوى العالم وبحثوا أيضاً في مجاالت التعاون في المستقبل. 

ميناء خالد التابع لغلفتينر يستضيف 
وفداً أمريكياً رفيع المستوى

ميناء الجبيل التجاري يستقبل أول 
 رحلة لخدمة AG3 التابعة لشبكة

THE Alliance 

غلفتينر شركة تابعة للهالل للمشاريع وهي كبرى الشركات العاملة تحت مظلة الهالل 
للمشاريع التطويرية.
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الهالل للمشاريع االستثمارية 03
جاما للطيرات تبيع حصصها في 

شريكها الجوي األمريكي وتبرم عقد 
برمجيات خدمية بقيمة 2.5 دوالر

أعلنت شركة جاما للطيران العالمية لخدمات طيران رجال وسيدات األعمال في مارس 
 ،Wheels Up لشركة Gama Aviation Signature بيع حصصها في الشريك األمريكي
 Airops Software وأفصحت أيضاً عن إبرامها عقد برمجيات خدمية من خالل شركة

للخدمات العالمية التابعة لها.

ستحصد جاما للطيران في إطار عملية البيع 33 مليون دوالر، وتعتزم استخدام هذا 
المبلغ في تنفيذ استحواذات ودعم خطط نموها العضوي التي ستعمل من خاللها 

على تعزيز تكامل الخدمات المتفرقة لقطاع طيران رجال وسيدات األعمال.

وعلّق الرئيس التنفيذي لجاما للطيران مروان خالق على هذه الصفقة قائالً: “يسرنا 
هذه  تساهم  إذ  األمريكي،  الجوي  الشريك  في  األقلية  حصص  بيعنا  عن  نعلن  أن 
العملية االستراتيجية في تبسيط هيكليتنا المؤسسية والمالية وتمكننا من تكثيف 
تركيزنا واستثمارنا في توسيع الشركات التابعة كلياً لنا لنعمل بذلك على بلوغ أهدافنا 

االستراتيجية.”

 2.5 بقيمة  الخدمية  للبرمجيات  عقداً  إبرامها  عن  الشركة  أعربت  أخرى،  جهة  ومن 
مليون دوالر مع إحدى أكبر الشركات المشغلة ألساطيل طيران األعمال في العالم، 
 Airops Software وستتعاونان بموجبه لثالث سنوات ضمن أكبر شراكة فردية تخوضها

حتى اآلن.

دعم  من  الذي سيمكنها  البرمجي  نظامها  فعَّلت  قد  أنها  للطيران  جاما  أفادت  وقد 
عمليات األساطيل الضخمة عن طريق اإلدارة المتكاملة وإعداد قوائم طواقمها وتخطيط 

أعمال الصيانة.

وأضاف خالق: “هذا نموذج استثنائي آخر من استثماراتنا االستراتيجية العضوية في 
أفضل الخدمات المبتكرة التي تسهل سير العمليات وتعزز فعاليتها في قطاع طيران 

رجال وسيدات األعمال.”

تمتلك الهالل للمشاريع االستثمارية حصة أقلية في جاما للطيران ش.م.ع.
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أفيردا تتولى معالجة جميع النفايات 
الطبية من مواقع الحجر الصحي 

لفيروس كورونا في جنوب أفريقيا
الناتجة  النفايات  جميع  حرق  عملية  النفايات  بإدارة  المتخصصة  أفيردا  شركة  تتولى 
من المنشآت الصحية التي تعنى بحجر المرضى المصابين بالفيروس والمشكوك في 

إصابتهم به في جميع أنحاء جنوب أفريقيا.

وتنفذ أفيردا هذه اإلجراءات في محرقتها المخصصة للنفايات الطبية في كليركسدورب 
في شمال غرب جنوب أفريقيا، والتي تستطيع حرق ما يصل إلى 28 طناً من النفايات 

في اليوم، أي أكثر من ضعفي إمكانية محارق النفايات األخرى في الدولة.

ويذكر أن مواقع الحجر الصحي تتعاون مع الشركات المتخصصة بإدارة النفايات مثل أفيردا 
من أجل التخلص بصورة آمنة من المخلفات شديدة العدوى وفقاً ألحدث المعايير الدولية 
المعمول بها، وذلك من خالل تعبئتها في البداية في عدة طبقات من العلب البالستيكية 
إلى إحدى  نقلها على متن مركبات مخصصة  تعقيمها مرتين قبل  ثم  السميكة، ومن 

مواقع النفايات السامة الثمانية في الدولة.

يتم تعقب المركبات المحملة بنظام تحديد المواقع الجغرافية إلى حين وصولها إلى موقع 
الحرق للتحقق من عدم توقفها في أثناء الرحلة، ومن ثم يتم إعالم الفريق المتلقي 
باقتراب وصول المركبة ليتسنى للكادر الذي سيتولى تنفيذ عملية الحرق إخالء الموقع 
من الناس، ومن ثم تسند المهمة إلى عدد قليل من أعضاء الفريق المختص مع التأكيد 

على ارتدائهم للبدالت الوقائية عند فك الحمولة وتنزيلها وحرقها مباشرة بعد ذلك.

وتستند العملية التي تتبناها وتطبقها أفيردا في موقع كليركسدورب للتعامل مع النفايات 
شديدة الخطورة كهذه إلى المعايير التي وضعتها وطورتها أفيردا في السابق عند إدارتها 
للنفايات الناتجة عن وباء إيبوال وحمى الكونغو. وقد تولت أفيردا أيضاً حرق غالبية النفايات 

المرتبطة بأزمة انتشار الليستيريوسيس عام 2018.

ومن جانبه قال ثاشني بودرام، المدير العام لذراع أفيردا المختصة بالنفايات الطبية في 
جنوب أفريقيا: “سبق وأن تولينا معالجة هذا النوع من النفايات في أكثر من حالة واتبعنا 
فيها نفس العمليات واإلجراءات التي نطبقها اآلن في إدارة نفايات مواقع الحجر المرتبطة 
البيئية إلطالعهم  بفيروس كورونا، ونحن على تواصل مع دائرة الصحة ودائرة الشؤون 
بصورة شهرية على آخر المستجدات ونقدم لهم النصائح والتدريب عند إقامتهم لمواقع 

حجر جديدة.”

الهالل للمشاريع االستثمارية مساهم مؤسس في جروث جيت كابيتال. أفيردا هي شركة تابعة لجروث جيت كابيتال. 

سبق وأن تولينا معالجة هذا 
النوع من النفايات في أكثر من 

حالة واتبعنا فيها نفس العمليات 
واإلجراءات التي نطبقها اآلن في 
إدارة نفايات مواقع الحجر المرتبط 

بفيروس كورونا.
- ثاشني بودرام، المدير العام لذراع أفيردا 
المختصة بالنفايات الطبية في جنوب أفريقيا
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الهالل للمشاريع الناشئة  04
فيكاريوس تشق طريقها في فضاء الذكاء االصطناعي 

تعكف شركة فيكاريوس على إنشاء خط خدمات جديد خاص بها في 
محيط الذكاء االصطناعي وابتكار برمجيات تزيد الروبوتات الصناعية ذكاًء 
وتمنحها قدرات بشرية تمكنها من تنفيذ مهام لم تكن تمتلك القدرة 

على تنفيذها في السابق.

يجمع البرنامج الذي تعمل من خالله شركة فيكاريوس الناشئة، بين 
لتمكن  االصطناعي،  الذكاء  لوغاريتميات  من  وغيره  العميق  التعلم 
الروبوت من استشعار مسببات األحداث ومعالجة أوضاع وحاالت جديدة 
لم تكن قد تعرضت لها في السابق، وهذه إمكانيات استثنائية لم يكن 

يمتلكها اإلنسان اآللي من قبل.

تقوم منهجية عمل فيكاريوس على شراء الروبوتات الصناعية ومن ثم 
صقل مهاراتها وأدائها ببرامج فيكاريوس المتخصصة، وبعد ذلك، توظف 
يطلبها عمالؤها مقابل  التي  المهام  الروبوتات إلنجاز  فيكاريوس هذه 
روبوتات  تعمل  مثالً،  بالتيمور  ففي  بالساعة.  لكل خدمة  مبلغ محدد 
لمستحضرات  سيفورا  لشركة  العينات  رزم  تجميع  على  فيكاريوس 

التجميل.

ويذكر أن فيكاريوس قد جمعت منذ تأسسها في 2010 أكثر من 130 
مليون دوالر من عدة جهات استثمارية منها الهالل للمشاريع الناشئة 
ورواد األعمال من أصحاب المليارات مثل مارك زوكربيرغ وإيلون ماسك 

وجيف بيزوس.

الهالل للمشاريع الناشئة مستثمر في فيكاريوس.



فورلينكو تجمع 10 ماليين دوالر من 
مستثمريها الحاليين

جولتها  من  دوالر  ماليين   10 فورلينكو  المفروشات  لتأجير  اإللكترونية  المنصة  حققت 
التمويلية التي قادتها مجموعة مستثمريها الحاليين، وقد ارتفعت قيمة فورلينكو عقب 

هذه الجولة إلى 125 مليون دوالر.
 

المدير  وفي تصريح له في هذا الصدد، قال مؤسس فورلينكو أجيت موهان كاريمبانا، 
التنفيذي السابق لدى غولدمان ساكس ومورغان ستانلي: “لقد بدأنا بالفعل بتحقيق 
األرباح من خالل عملياتنا، ونحن نتطلع إلى توظيف ما حصدناه من هذه الجولة لبلوغ 

هدفنا وتحقيق األرباح الكاملة في غضون 12 إلى 18 شهراً.”
 

وأضاف: “ال شك بأن األزمة قد أثرت بنا جميعاً، لكننا تمكنا من الحفاظ على مستوى 
أعمالنا بفضل مرونتنا وإيراداتنا المحققة من االشتراكات الشهرية على عكس شركات 

ناشئة أخرى ممن تضررت إيراداتها الشهرية بصورة كبيرة.”
 

تقدم فورلينكو خدماتها اليوم لمجموع 110,000 عميل.

الهالل للمشاريع الناشئة مستثمر في فورلينكو.

حصدت المنصة الناشئة لتدريب المعلمين عن بعد أعناب في مارس تمويالً أولياً بقيمة 
بقيادة ومضة  فيها مستثمرين خارجيين  لها يشارك  أول جولة  1.5 مليون دوالر في 

كابيتال ونور نوف للمعرفة ومستثمرين في مجال التعليم الرقمي.

الكوادر  مهارات  تنمية  إلى  2016 في جدة  في  تأسست  التي  أعناب  منصة  تهدف 
محاضرات  تضم  بعد  عن  لهم  تقدمها  تعليمية  مواد  عبر  العربية  التعليمية  والهيئات 
توظيف  أعناب  وتعتزم  تقييمية،  وتدريبات  نقاش  للقراءة ومنصات  واجتماعات ومصادر 

التمويل الذي حصلت عليه في توسيع نطاقها وتنمية منصتها. 

ومن جانبها قالت نايلة الخلوي، المؤسسة المشاركة والرئيسة التشغيلية التنفيذية 
في أعناب: “تطمح أعناب إلى تطوير مبادرات شبيهة بنماذح عالمية كالمنصة التعليمية 
السنغافورية مثالً التي تشجع الكوادر التعليمية على إكمال 100 ساعة من التطوير 
المهني سنوياً ليبقوا على اطالع بآخر التطورات والمستجدات في مجاالت اختصاصهم 
وليتمكنوا من إدخال كل ما هو جديد إلى منهجياتهم وآلياتهم التعليمية في الفصل.”

وتضم هذه المنصة الناشئة أكثر من 37,000 معلم ومعلمة بنسبة إنجاز للدورات بلغت 
التعليمية  المنصات  لدى غيرها من  المسجل  العالمي  المتوسط  %28 وهي ضعف 
وغير حكومية في  المنصة من عدة منظمات حكومية  تتعاون  العالم.  المفتوحة في 

المملكة العربية السعودية لتدريب ما يزيد عن 1,500 من الكوادر التعليمية.

الهالل للمشاريع الناشئة شريك محدود في ومضة كابيتال - صندوق رأس المال 1.

منصة أعناب التعليمية تجمع 1.5 
مليون دوالر في جولة تمويل أولي



يختص المتجر اإللكتروني “فريش تو هوم” بتوصيل المنتجات واألطعمة الطازجة للمستخدمين في الهند واإلمارات وتعتمد خدماته على تكنولوجيا الذكاء االصطناعي والتطبيق الذي 
طورته لدعم الصيادين.

طورت فريش تو هوم تطبيقها باللغة األم لمستخدميها من الصيادين وتقدم لهم نموذجاً تفاعلياً سهل االستخدام يستطيعون عبره تصوير حصاد يومهم من خالل الكاميرا الخاصة 
بالتطبيق، ومن ثم يقوم التطبيق بتقدير نوع األسماك وحجمهم، وبعد ذلك يقدم الصياد عرضه بناء على البيانات التي يقدرها التطبيق. أما بالنسبة لعملية الشراء، يقوم مسوق 

المبيعات بطرح العروض في المزاد، ومن ثم يستلم حصيلة الصيد ويوصلها من خالل السلسلة المبردة إلى مواقع االستالم.

وقد تعاونت الشركة مع 1,500 صياد عبر 150 ساحل ولديها في الهند نحو 40 مركز لتحميل األسماك من المرافئ. وبما أن الشركة هي التي تتولى عملية النقل، تستطيع أن 
تضمن لمستخدميها عدم إضافة أية مواد كيماوية على المنتجات الموصلة إليهم. 

الهالل للمشاريع الناشئة قادت جولة التمويل من السلسلة أ لفريش تو هوم وكانت 
من بين المستثمرين في جولة التمويل من السلسلة ب في الشركة. 

من الساحل إلى المطبخ: هكذا توصل فريش تو هوم األسماك طازجًة
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الهالل للمشاريع االبتكارية 05
شمال تعتزم رفع مستوى البدل 

المهنية للعمالة بابتكار ألبسة صناعية 
عالية التقنية

النهوض  االبتكارية،  للمشاريع  الهالل  التي أسستها  الناشئة شمال  الشركة  تعتزم 
بمستوى معايير السالمة والراحة لعمال القطاع الصناعي في منطقة الخليج التي 
45 درجة مئوية خالل فصل  تسودها مناخات شديدة الحرارة قد تصل إلى أكثر من 
القطاع  ألعمال  مخصصة  التقنية  وعالية  مبتكرة  ألبسة  خط  بابتكار  وذلك  الصيف، 

الصناعي. 

وقد طورت شمال ألبستها الجديدة المبتكرة لتقدم للبنائين وعمال القطاع الصناعي 
التقليدية األخرى  األلبسة  وتتميز عن  والرطوبة،  الحر  آثار  الحماية من  المنطقة  في 
باعتبارها أقل وزناً وبقدرتها على الوقاية من تأثير الحرارة بفضل األقمشة المستخدمة 

في صنعها من نوع كول ماكس و3M وكوردورا.

شمال شركة تابعة ومملوكة بالكامل للهالل للمشاريع االبتكارية.



آيون هي شركة مشتركة بين الهالل للمشاريع االبتكارية وبيئة.

كافا آند تشاي تطلق خدمات التوصيل 
عبر ديليفيروو، طلبات، أوبر إيتس وزوماتو

أطلق مقهى كافا آند تشاي، المختص بتقديم الشاي والقهوة، خدمات التوصيل لقائمته 
التوصيل  منصات  عبر  أبريل  شهر  في  والمشروبات  المأكوالت  من  والمتميزة  الفريدة 

الرقمية ديليفيروو، وطلبات، وأوبر إيتس في مناطق مختلفة حول فروعه بإمارة دبي.

سيتمكن محبو كافا آند تشاي اآلن من االستمتاع بما يقدمه المقهى من مشروبات 
وسلطات وفطائر وحلويات في كنف منازلهم ضمن دبي.

القهوة والشاي من مختلف  بعبوات مخصصة لحفظ  المشروبات  آند تشاي  توصل كافا 
للشرب.  وجاهزة  ساخنة  ومكاتبهم  منازلهم  في  المستهلكين  ليستلموها  األحجام 
 V60 مثل  يومياً  المحضرة  القهوة  من  مختارة  مجموعة  التوصيل  خيارات  وستتضمن 

وكيميكس. 

آيون تواصل جهودها للحد من 
االنبعاثات الكربونية

ابتكار حلول النقل المستدام من أجل الحد من  تهدف شركة آيون الناشئة إلى 
من  بالمئة   30 تشكل  والتي  النقل  قطاع  بها  يتسبب  التي  الكربونية  االنبعاثات 

إجمالي االنبعاثات على مستوى العالم.

نطاق  لتوسيع  اإلمارات  دولة  في  التنظيمية  الهيئات  مع  كثب  عن  آيون  وتعمل 
توفر المركبات الكهربائية، كما أنها تتعاون مع بلدية الشارقة وهيئة مياه وكهرباء 
الشارقة  أنحاء  جميع  في  وتجهيزها  الكهربائية  الشحن  محطات  لتوفير  الشارقة 

على عدة مراحل.
 

نافيا  مع  تعاونها  السياق  هذا  في  أيضاً  آيون  تنفذها  التي  الجهود  ضمن  ومن 
الفرنسية لتشغيل وصيانة أساطيل مركباتها الكهربائية، وتستمر آيون في توفير 

خدمات طلب النقل المستدام من خالل شراكتها القائمة مع شركة كريم.

كافا أند تشاي هي شركة تابعة للهالل للمشاريع االبتكارية.
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المواطنة المؤسسية 06
الهالل للمشاريع تدعم الهاكاثون االفتراضي األول لغزة سكاي غيكس

جاءت أزمة كوفيد- 19 شديدة الوطأة والتأثير على قطاعي الصحة والتعليم، لذلك تعهدنا بتقديم جائزة بقيمة 10,000 دوالر لمسابقة الهاكاثون االفتراضية األولى التي تنظمها غزة 
سكاي غيكس في فلسطين خالل شهر أبريل لمساعدة هذين القطاعين، وقد شارك في المسابقة أكثر من 1,000 شخص ضمن 134 فريقاَ، ووصلت قيمة الجائزة التي تم جمعها 

خالل المسابقة إلى 26,000 دوالر.

نهنئ الفرق الثالث الفائزة وهي:

لعبة األبطال: لعبة هواتف متحركة تقدم لألطفال إرشادات للسالمة وترفه 	 
عنهم خالل مالزمتهم لمنازلهم في ظل الظروف الراهنة.

يا صيدلي: تطبيق للهواتف المتحركة لخدمات توصيل الدواء للمستخدم من 	 
الصيدلية األقرب أليه.

حاكيني: منصة إلكترونية تتيح جلسات العالج النفسي للمتضررين من آثار 	 
جائحة كوفيد- 19 في إبانها وما بعدها.

 
اإلرشاد،  واألعضاء  للمشاركين  نقدم  للمنظمة،  استراتيجياً  شريكاً  وبصفتنا 
ومنتدى افتراضياً عن المرونة االقتصادية، و100 اشتراك مجاني بمجلة هارفارد 

بزنس ريفيو بالعربية.

العالمية  الصحة  منظمة  مع  بالتعاون  االفتراضية  المسابقة  هذه  أجريت  وقد 
العقول  من  نخبة  فيها  للسكان، وشاركت  المتحدة  األمم  وصندوق  واليونيسف 
التغلب  في  والتعليم  الصحة  قطاعي  لدعم  حلول  البتكار  اجتمعت  التي  النيرة 

على الصعوبات الناتجة عن األزمة. 

 غزة سكاي غيكس هو مركز رائد للشركات التكنولوجية الناشئة يقدم لها مساحة 
حيوية للتعاون، وهو مسرع أعمال وداعم مؤثر لمنصات التعليم التكنولوجي في 

غزة.
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رؤيتنا المؤسسية 07
آخر مقال نشره على  بدر جعفر في  التنفيذي  رئيسنا  أبرز 
مدونته، اإليجابيات االستراتيجية واالقتصادية التي يمكن أن 
تجنيها جميع القطاعات في اإلمارات باحتضان التنوع والحرص 
على إشراك جميع فئات المجتمع بال استثناء، وباألخص في 
الراسخة التي تتبناها الدولة لتحقيق أحدث  التوجهات  ظل 
مدى  على  والثقافة  والعلوم  األعمال  مجال  في  االبتكارات 

العقود الخمس القادمة.

 

يمكنكم قراءة المقال عبر هذا الرابط.

نهج عريق نحو عصر ذهبي 
جديد

لن نجني ثمار التنوع إال 
بالحرص على دمج وإشراك

جميع أفراد مجتمعنا المتنوع، 
ومكافأة إنجازاتهم بالتساوي

- بدر جعفر،
الرئيس التنفيذي، الهالل للمشاريع

http://www.alkhaleej.ae/analyzesandopinions/page/23f8e512-9746-47f9-a47d-0bceddcdb76d
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SAP تساهم في دعم وتمكين 
مسيرة التحول الرقمي لشركة 

الهالل للمشاريع
عقدت الهالل للمشاريع شراكة استراتيجية مع SAP بهدف تعزيز كفاءة عملياتها 
السنوات  مدى  على  الشركة  تتبناها  شامل  رقمي  تحول  استراتيجية  وتطوير 

القادمة.

لشركة  التابعة  للشركات”  الرقمية  “الخدمات  وحدة  مع  الشراكة  هذه  وبموجب 
“إس إيه بي”، تبنت الهالل للمشاريع حزمة برمجيات األعمال S/4HANA، ونظام 
إدارة الموارد البشرية SuccessFactors، بهدف تبسيط سير األعمال عبر أقسامها 

وعملياتها ولتحقيق أعلى مستويات الكفاءة واإلنتاجية. 

وجدير بالذكر أن الشركة تمكنت من تحقيق هذا اإلنجاز البارز قبل الموعد المحدد 
وبزمن قياسي لم يتجاوز ثمانية أشهر.

 ،S4/HANA والموحدة  المتكاملة  الرقمية  األعمال  منصة  حالياً  الشركة  تدير  كما 
واعتمدت كذلك نظام معالجة المعامالت عبر اإلنترنت للحد من المعامالت الورقية 

غير الضرورية.

بعنوان  حديثاً  الصادر  الكتاب  في  وخبراته  آرائه  عن  جعفر  بدر  التنفيذي  رئيسنا  عبّر 
Ecosystem Arabia، ناقش فيه أهمية تنمية جيل من رواد األعمال الذين يمتلكون آفاقاً 

فكرية عالمية ويسعون في سياق أعمالهم إلى خدمة المجتمعات.

تنمية جيل من رواد األعمال العالميين

أود أن أشدد على أهمية تحديد هدف 
اجتماعي واضح لكل عمل أو مشروع نقبل 

عليه، كبيراً كان أم صغيراً، وعلى أهمية تطوير 
نماذج أعمال تعي ما يحتاجه اإلنسان وتعمل 

على تلبيته. وإن استطعتم تحقيق ذلك، 
فستجدون أنفسكم إذن أمام فرصة مذهلة، 
ألن ما تصبون إليه هو إيجاد حلول لمشكالت 

واقعية، وهذا ما سيضعكم على المسار 
الصحيح لتحقيق قيم حقيقية.

قيّمة،  آراء ووجهات نظر   Ecosystem Arabia يقدم كتاب
وهو دليل عملي لكل من يضع نصب عينيه مهمة تنمية 

مجتمع الشركات الناشئة في منطقة الشرق األوسط.
 

 Ecosystem Arabia يمكنكم قراءة ما كتبه بدر في كتاب
في الصفحات التالية: 20، 125، 171، 187، 216، 221، 

245، 300، 313، 329، 349، 409 و 480.

- بدر جعفر،
الرئيس التنفيذي، الهالل للمشاريع
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كيف تنجح عندما تأخذ مكان 
شخص عظيم في العمل؟

و ّسعت شركة الهالل للمشاريع إطار شراكتها االستراتيجية مع مجلة 
النهضة”  “شركاء  لبرنامج  الدعم  تقديم  بهدف  ريفيو  بزنس  هارفارد 
متميزاً  محتوى  المادية  إمكانياتهم  بمختلف  العرب  للقرّاء  يوفر  الذي 

يتناول أهم القضايا المتداولة في مجال األعمال.

النهضة  شركاء  لبرنامج  دعمها  عبر  للمشاريع  الهالل  تساهم 
لشركائنا  التابعين  األعمال  رواد  مجتمع  تمكين  في  للمجلة  التابع 
وبرنامج  بالمرأة،  لالرتقاء  نماء  ومؤسسة  شراع،  المجتمعيين: 
المسؤولية االجتماعية للشركات التابعة لمجموعة األهلي القابضة.

لقراءة المقال المذكور أعاله، يرجى زيارة هذا الرابط.	 

ريفيو 	  بزنس  لهارفارد  التابع  النهضة  برنامج شركاء  للتعرف على 
وباقات االشتراك المجانية، يرجى زيارة هذا الرابط.

هارفارد بزنس ريفيو 08

https://hbrarabic.com/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D9%86%D8%AC%D8%AD-%D8%B9%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%A3%D8%AE%D8%B0-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9/
https://hbrarabic.com/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D9%86%D8%AC%D8%AD-%D8%B9%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%A3%D8%AE%D8%B0-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9/
https://hbrarabic.com/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9/
https://hbrarabic.com/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9/
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