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غلفتينر تسهم في تحقيق مسارات 
التحول التجاري في اإلمارات

تقوم غلفتينر، أكبر شركة خاصة ومستقلة إلدارة الموانئ في العالم، بلعب دور 
فاعل من خالل مساهمتها في قيادة مسارات التحول واالبتكار في قطاع الموانئ 
والخدمات اللوجستية في اإلمارات العربية المتحدة تماشياً مع استعدادات الدولة 

الستضافة إكسبو 2020، جاء ذلك في تصريح أدلى به الرئيس التنفيذي للمجموعة 
بيتر ريتشاردز.

غلفتينر هي شركة تابعة للهالل للمشاريع وهي أكبر الشركات العاملة تحت منصة الهالل 
للمشاريع التطويرية.

ومع توقع تدفق 25 مليون زائر إلى اإلمارات خالل فترة انعقاد إكسبو 2020، تعمل 
غلفتينر على دراسة محيط األعمال المحلي المتطور واستطالع احتياجات عمالئها 

المستجدة لتتمكن من اقتراح حلول لوجيستية مبتكرة وفعالة.
 

وقال بيتر ريتشاردز في تعليقه بهذا الصدد: “نطمح إلى تحسين خدماتنا وقدراتنا 
الحالية عبر كافة محطاتنا من خالل العمل بشكل وثيق مع أصحاب المصلحة 

المعنيين بأعمالنا لنضمن تلبية كافة احتياجاتهم. وسنواصل توسيع نطاقنا العالمي 
في الشرق األوسط والواليات المتحدة األمريكية وأفريقيا وجنوب شرق آسيا 

وأمريكا الجنوبية. وأضاف: “نحن ملتزمون بتكثيف إمكانياتنا الحالية في محطاتنا 
وسنعمل على اكتساب قدرات وسعات متخصصة جديدة. وسنستمر باالستثمار 

في التكنولوجيا الرقمية ألننا نؤمن بأنها تساعد في تنمية اإلمكانيات وتعظيم الفرص 
الموجودة والمستجدة في القطاع الصناعي.”

وقد كان لغلفتينر دور محوري في تطوّر هذا القطاع في الشارقة في 2019 بفضل 
المبادرات التي نفذتها الشركة والتي كان من أبرزها إطالق خدمات ميناء الشارقة 

التجاري للتخليص الجمركي البحري بين الشارقة ودبي.

نطمح إلى تحسين خدماتنا 
وإمكانياتنا الحالية في جميع 

محطاتنا من خالل العمل بشكل 
وثيق مع أصحاب المصلحة 

لنضمن تلبية كافة احتياجاتهم.

الهالل للمشاريع التطويرية 01

- بيتر ريتشاردز، 
الرئيس التنفيذي لمجموعة غلفتينر
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مومنتوم لوجيستيكس هي شركة تابعة للهالل للمشاريع.

أطلقت شركة مومنتوم لوجيستيكس المختصة بالخدمات اللوجيستية المتكاملة 
كطرف ثالث ومقرها اإلمارات، خدماتها في والية ديالوير األمريكية بهدف دعم 

عمليات شركة غلفتينر األمريكية-ويلمينغتون التابعة لمجموعة شركات غلفتينر.

وأشاد بيتر ريتشاردز، الرئيس التنفيذي لمجموعة غلفتينر بهذه الخطوة واعتبرها 
عالمة فارقة في سجل إنجازات الشركة وقال: “يسجل هذا اإلنجاز الدخول األول 

لمومنتوم لوجيستيكس إلى ديالوير في أمريكا، وستثري الشركة به قائمة إنجازاتها 
الحائزة على الجوائز في مجال النقل وتوصيل الشحنات والتخزين وخدمات الحاويات 
في موانئ غلفتينر في الشرق األوسط، وهي اآلن تطمح إلى تحقيق هذا النجاح 

في الواليات المتحدة األمريكية كذلك.”

مومنتوم لوجيستيكس تطلق خدماتها 
في والية ديالوير األمريكية

تأسست مومنتوم لوجيستيكس في ديسمبر 2008 بهدف دعم عمليات موانئ 
غلفتينر، وقد تمكنت من توسيع نطاقها منذ ذلك الحين، إذ حصلت على عقود 

خدمات لوجيستية في منطاق مختلفة. 

واستطرد بيتر ريتشاردز: “أطلقنا أعمالنا في ديالوير بخطى واثقة استناداً إلى خبرة 
غلفتينر االستثنائية الممتدة على 40 عاماً من النقل والتوزيع البري اآلمن والفعّال 

من حيث التكلفة، ونحن ملتزمون بتقديم أجود خدمات لعمالئنا وبأعلى المستويات 
التي تضاهي ما تشتهر به خدماتنا على مستوى العالم.”

  يسجل هذا اإلنجاز الدخول األول لمومنتوم 
لوجيستيكس إلى ديالوير في أمريكا، 

وستثري الشركة به قائمة إنجازاتها الحائزة 
على الجوائز في مجال النقل وتوصيل 

الشحنات والتخزين وخدمات الحاويات في 
موانئ غلفتينر في الشرق األوسط، وهي 

اآلن تطمح إلى تحقيق هذا النجاح في 
الواليات المتحدة األمريكية كذلك.

- بيتر ريتشاردز، 
الرئيس التنفيذي لمجموعة غلفتينر
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الهالل للمشاريع االستثمارية 02
سيراميك رأس الخيمة تحقق صافي 

أرباح بقيمة 2.205 مليون درهم 
للسنة المالية 2019

أعربت سيراميك رأس الخيمة التي تعد من أكبر الشركات المصنعة للسيراميك 
في العالم عن تحقيق عملياتها السعودية أداءً قوياً في السنة المالية 2019، في 

ظلّ زيادة عائداتها بنسبة 9.1 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 271.9 مليون 
درهم إماراتي )ما يعادل 277.6 مليون لاير سعودي(، وجاء ذلك في تصريح أدلى به 

الرئيس التنفيذي للشركة عبد هللا مسعد.

وأضاف مسعد في تصريحه: “لقد حصدت السعودية زيادةً بارزةً في عائداتها بفضل 
ارتفاع مبيعاتها الكلية في المملكة.”

وألقى الضوء أيضاً على أوليات الشركة لعام 2020 ومن أبرزها تنمية سوق الشركة 
السعودية والحفاظ على أسهمها في اإلمارات وبنغالديش والهند.

 
وأعلنت سيراميك رأس الخيمة أيضاً تحقيقها لصافي أرباح بقيمة 205.2 مليون درهم 

إماراتي )بما يعادل 209.5 مليون لاير سعودي( للسنة المالية 2019، فضالً ارتفاع 
هوامش أرباحها اإلجمالية بنسبة 33.2 بالمئة نتيجة إلى تركيزها المستمر على 

تصنيف منتجاتها وتعظيم اإلنتاج وتعزيز الكفاءات التشغيلية.
 

وبنت الشركة أيضاً منشأة بمساحة 1000 متر مربع في رأس الخيمة لتعزيز جهود 
توسعها.

الهالل للمشاريع هي شريك محدود في سامينا اليمستون القابضة التي تمتلك حصة 
بنسبة %30.6 في سيراميك رأس الخيمة.
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وقد حازت جاما للطيران على عقود إدارة هاتين الطائرتين في 2019 عقب حصولها 
على شهادة عمل في القسم 125 لدى الهيئة العامة للطيران المدني في جدة 

وذلك بهدف دعم أصحاب الطائرات المحلية في تبني األنظمة الجديدة التي سنتها 
الهيئة. 

واستمرت جاما للطيران بترسيخ ثقافة سالمة راسخة في جميع عملياتها من خالل 
تطوير قاعدة بيانات شاملة ومتكاملة لإلفادة بخصوص المخاطر ستمكّن الشركة من 

تحديد المخاطر المحتملة والعمل على إيقافها والحد من آثارها. 

جاما للطيران توسع أسطولها في 
الشرق األوسط

وسعت شركة جاما للطيران )ش.م.ع.( العالمية المختصة بخدمات طيران رجال ونساء 
 Airbus األعمال، أسطولها في الشرق األوسط بإضافة الطائرة المؤسسية من نوع

319 وطائرة Embraer Praetor 600 إلى عمليات القسم 125 لدى الهيئة العامة 
للطيران المدني في السعودية. 

ستخصص الشركة الطائرة المؤسسية من نوع Airbus 319 لخدمات االستئجار خالل 
النصف الثاني من 2020. أما طائرة Praetor 600، فستتولى الرحالت الخاصة وقد تكون 

األولى من نوعها في المنطقة.

الهالل للمشاريع االستثمارية تمتلك حصة أقلية في جاما للطيران ش.م.ع.
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الهالل للمشاريع الناشئة  03
كيتوبي تجمع 60 مليون دوالر في 

جولة تمويل من السلسلة “ب” لدعم 
توسعها على المستوى العالمي

جمعت شركة كيتوبي، وهي سحابة إلدارة المطابخ تتعاون مع المطاعم لتعزيز خدمات 
التوصيل الخاصة بها، 60 مليون دوالر في جولة تمويل من السلسلة B من مستثمرين 

عالميين حاليين وجدد من بينهم الهالل للمشاريع الناشئة.

الهالل للمشاريع الناشئة هي مستثمر في كيتوبي.

وعلّق محمد بلّوط، الرئيس التنفيذي والمؤسس الشريك لكيتوبي: “نتشرف بالعمل 
مع مستثمرين عالميي المستوى يشاركوننا رؤيتنا وتطلعنا للتعامل مع المطاعم 

بأسلوب يغير ديناميكية هذا المجال. هذا استثمار بالغ األهمية لشركائنا من 
المطاعم ولمئات اآلالف من العمالء والمستخدمين.”

تربط الشركة في الوقت الحالي شراكات مع أكثر من 100 مطعم من بينهم 
أوبريشن فالفل وبيتزا إكسبرس وبرجر فيول وغيرها من المطاعم المعروفة عالمياً. 

توفر كيتوبي خدمة متكاملة للعمالء بدءاً من استالم الطلب إلى التوصيل، مما 
يسمح ألصحاب المطاعم التركيزَ على جميع االعتبارات األخرى غير المتعلقة بخدمة 

التوصيل من تعزيز المطاعم والتسويق وتطوير قوائم الطعام.
 

افتتحت كيتوبي فرعها األول في نيويورك بالقرب من بروكلين نايفي يارد في نوفمبر 
2019، وأبرمت عقد إيجارها األول في مانهاتن في يناير من هذا العام. 

تأسست كيتوبي في دبي في 2017 وتدير 30 مطبخاً في الواليات المتحدة 
األمريكية واإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة 

والكويت، وتخطط الفتتاح 50 فرع جديد في أمريكا و100 فرعاً آخراً على مستوى 
العالم في 2020. 



جمعت شركة فيزيتا التي تقدم خدمات حجز المواعيد الصحية وبرامج اإلدارة الطبية 
عبر منصتها الرقمية الرائدة على مستوى المنطقة، 40 مليون دوالر في جولة 

تمويل من السلسلة “د” بقيادة غَلف كابيتال الكائنة في أبوظبي، إلى جانب مبالغ 
أخرى من مستثمرها الحالي سعودي تكنولجي فينتشرز في الرياض. وتضم قائمة 

المستثمرين في فيزيتا بيكو كابيتال، وسيليكون بادية، وفوستوك نيو فينتشرز، 
والهالل للمشاريع الناشئة وإنديفور كاتاليست.

وتواصل الهالل للمشاريع الناشئة بصفتها مستثمراً في فيزيتا بتقديم الدعم لهذه 
الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا الطبية في سياق تحقيق فيزيتا لمهمتها 

المتمثلة في تسهيل حصول المرضى على خدمات الرعاية الصحية في المنطقة.

وفي تعليقه قال مؤسس فيزيتا ورئيسها التنفيذي أمير برسوم: “تمكنّا بفضل 
التكنولوجيا المتطورة التي نتبناها من منح المرضى القدرة على االختيار واالستفادة 

من قوة المعلومات والحصول على مستوى عالٍ من الرعاية الصحية التي 
يستحقونها. سنواصل سعينا لسد الثغرات التي يعاني منها المجال الصحي محلياً 

وسنستمر في توسيع محفظة منتجاتنا عبر المزيد من األسواق الجديدة عالمياً.”

تقدم فيزيتا خدماتها حالياً في 50 مدينة في مصر والمملكة العربية السعودية 
واألردن ولبنان، ويتم عبرها حجز 4 ماليين موعد طبي سنوياً، وهي نسبة تستمر 

بالتصاعد سنوياً بواقع ثالثة أضعاف. تتطلع الشركة لتوظيف ما جمعته في هذه 
الجولة في تحريك خطط النمو التي تطمح لتنفيذها والتي تتضمن إطالق خاصيّتين 

رقميتين جديدتين، هما صيدلية إلكترونية وخدمات صحية عن بعد لزبائنها في 
أسواقها الحالية والجديدة. 

الهالل للمشاريع الناشئة هي مستثمر في فيزيتا. 

فيزيتا تجمع 40 مليون دوالر لتوسيع 
منصتها الرقمية لخدمات الرعاية 

الصحية

تمكنّا بفضل التكنولوجيا 
المتطورة التي نتبناها من منح 
المرضى القدرة على االختيار 

واالستفادة من قوة المعلومات 
والحصول على مستوى عاٍل 

من الرعاية الصحية التي 
يستحقونها.

- أمير برسوم، 
المؤسس والرئيس التنفيذي، فيزيتا



حصدت شركة إدكاست المختصة بتطوير برامج التعلم الحاسوبية للمؤسسات 
ومقرها سان فرانسيسكو، 35 مليون دوالر في جولة تمويل من السلسلة D في 

ديسمبر وستوظف ما جنته في توسيع سوقها وتطوير منتجاتها.

قادت الجولة آفاثون كابيتال وشارك فيها كل من ناشونال غريد بارتنرز، وستيت 
ستريت غلوبال أدفايزرز، وآر إي في فينشر بارتنرز. 

تقدم إد كاست منذ انطالقها في 2013 منصة تدريبية وتعليمية لمليوني مستخدم 
من موظفي كبرى المنظمات العالمية مثل مارس وإتش بي والمنتدى االقتصادي 

العالمي.

لمنصة إد كاست الحائزة على الجوائز بصمة مؤثرة على مستوى العالم إذ تستفيد 
منها 2000 شركة عالمية ومنظمة حكومية كبيرة، من أبرزها هيولت باكرد إنتربرايز، 
وديل إي إم سي، وإيه إن دي بانك، وشنايدر إليكتريك، وجيفيرسون هيلث، ومارس 

إنك، وناسكوم، والمنتدى االقتصادي العالمي، حيث تساعد المنصة موظفي 
عمالئها على تحقيق أفضل النتائج بمنحهم ما يحتاجونه من محتوىً وأدواتٍ تعليمية 

ومعارف فور حاجتهم إليها وفي سياق عملهم.

الهالل للمشاريع الناشئة هي مستثمر في إد كاست. 

إد كاست تجمع 35 مليون دوالر في 
جولة تمويل من السلسلة “د”  

أنومالي تلبي الحاجات األمنية للبنية 
التحتية المعلوماتية العالمية ألوبي 

سوفت 
أعلنت شركة أنومالي الرائدة في مجال األمن اإللكتروني القائمة على الذكاء 

االصطناعي، اختيارها من قبل شركة أوبي سوفت لباقة خدمات ألتيتيود المتكاملة 
التي توفرها أنومالي، والتي ستوظفها لتأمين البنية التحتية المعلوماتية لشركة 

أوبي سوفت على مستوى العالم.
 

تختص شركة أوبي سوفت ومقرها فرنسا في تطوير وإصدار وتوزيع المنتجات 
.Assassin’s Creed الترفيهية التفاعلية وألعاب الفيديو مثل أساسينز كريد

ستتمكن أوبي سوفت بفضل باقة الخدمات التي اختارتها من االطّالع على نشاط 
مصادر التهديد لتتمكن بناء على ذلك من وضع إجراءات وعمليات مؤتمتة للرصد 

والتحقيق والتجاوب في سياق منهجيات الرقابة األمنية. 

وستستفيد أوبي سوفت أيضاً من خدمات “ثريت ستريم” التي تطورها أنومالي 
وهي منصة ذكاء أمني حائزة على الجوائز تندمج في البنى التحتية األمنية الخاصة 

بالمستخدم وتدير البيانات التهديدية من مجموعة واسعة من المصادر المفتوحة 
والتملكية وتوظف هذه المعطيات لوضع خطط تجاوب فعالة. 

الهالل للمشاريع الناشئة هي مستثمر في أنومالي.



الهالل للمشاريع الناشئة هي مستثمر في بنترست.الهالل للمشاريع هي شريك محدود في جنغِل فنتشرز.

جنِغل فنتشرز تستثمر في “بوك ماي 
شو”

أعلنت شركة رأس المال االستثماري جنغِل فنتشرز ومقرها سينغافورة عن 
استثمارها في فرع “بوك ماي شو” في جنوب شرق آسيا، وهي منصة إلكترونية 

لحجز التذاكر للعروض الترفيهية، وسيساهم هذا االستثمار في تعزيز تكنولوجيا 
الشركة وعملياتها.

تأسست “بوك ماي شو” في الهند في 2007 وسجّلت أول دخول لها إلى  
إندونيسيا في 2016 ومنها إلى الدول المجاورة مثل سنغافورة وماليزيا. تعمل 

الشركة عبر منصتها على تسهيل عملية تسجيل الدخول إلى عروض حية 
موسيقية ورياضية وكوميدية وتعمل أيضاً في توزيع األفالم. 

حصص بنترست تشهد تصاعداً الفتاً

ستنقل “بوك ماي شو” مقرها الرئيسي من إندونيسيا إلى سينغافورة لتركز على 
نموها في المنطقة.

وفي هذا الصدد، قال الشريك اإلداري لجنغِل فنتشرز دايفيد غاودي: “يعتبر فرع بوك 
ماي شو في جنوب شرق آسيا ناشئاً في هذه المنطقة ولكنه يتمتع بميزة فريدة 

بفضل تمكنه من االستناد إلى خبرته وقدراته التكنولوجية في الهند. ستدعم جنغل 
فنتشرز فرع بوك ماي شو في جنوب شرق آسيا وتساهم في توسعها عبر هذه 

المنطقة اآلسوية بالكامل لتتبوأ مكانة إقليمية رائدة في مجال حجز التذاكر.”

شهدت حصص بنترست قفزةً بارزةً بلغت 17.1 بالمئة ضمن الساعات الالحقة 
لجلسة تداول أُجريت إثر إعالن الشركة عن مكاسبها في الربع األخير، والذي 

ارتفعت عائداته بنسبة 46 بالمئة على أساس سنوي ووصلت إلى 400 مليون 
دوالر، في حين زادت عائدات عام 2019 بنسبة 51 بالمئة بالمقارنة مع العام 

الماضي لتصل إلى 1,143 مليون دوالر. وبالنسبة للمستوى الشهري لمستخدمي 
المنصة النشطاء في العالم، فقد زاد بنسبة 26 بالمئة بالمقارنة بالعام السابق 

ليصل إلى 335 مليون.

وأشاد المؤسس الشريك والرئيس التنفيذي لبنترست بين سيلبيرمان إذ قال: 
“كلّلنا عام 2019 بربعٍ أخيرٍ قوي نتيجة للتعزيزات والتحسينات التي أجريناها على 

مدار العام ألسس تطبيق بنترست، فأصبح يقدم توصيات أكثر إلهاماً للمستخدمين 
وأداءً أسرع وتجربة تسوّق أكثر فعالية. وفي 2020، سنواصل سعينا الحثيث لتحقيق 

أهدافنا المتمثلة بجعل بنترست مصدر اإللهام األول في العالم الرقمي، وذلك من 
خالل التركيز على تقديم المحتوى واإلعالنات وتجارب التسوق األنسب واألكثر 

صلة الهتمامات المستخدمين لنسهل عليهم تطبيق ما  نقدمه من توصيات وجعل 
اإللهام حقيقة.”

تحصد بنترست الحصة األكبر من 
إيراداتها من مستخدميها في أمريكا 
وهي اآلن في أولى مراحل سعيها 

لتكثيف مبيعاتها اإلعالنية على 
المستوى العالمي. وقد أطلقت 

الشركة خصائص جديدة في أواخر 
2019 لدعم اإلعالنات المطروحة 
على منصتها واستقطاب إعالنات 

جديدة.
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الهالل للمشاريع االبتكارية 04
آيون تدفع عجلة طموحات اإلمارات 
الخضراء وتعزز البنية التحتية للنقل 

المستدام
أبرمت شركة آيون لخدمات النقل الذكي والمستدام في اإلمارات شراكات مع بلدية 

الشارقة وهيئة مياه وكهرباء الشارقة لتوفير محطات شحن للمركبات الكهربائية 
العامة وتشغيلها في جميع أنحاء إمارة الشارقة.

آيون هي شركة مشتركة بين بيئة والهالل للمشاريع االبتكارية، منصة احتضان 
األعمال التابعة لشركة الهالل للمشاريع.

وتتصدر آيون مسارات تبني النقل المستدام في اإلمارات التي تشهد تنامياً في 
استخدام المركبات الكهربائية بفضل انتهاج السياسات والبنية التحتية الداعمة لهذا 

التحول.

ستحفز هذه الشراكة انتشار المركبات الكهربائية في الشارقة تماشياً مع رؤية 
اإلمارات 2021 التي تصبو إلى تحقيق االستدامة بانتهاج توجهات مكثفة أهمها 

تحسين نوعية الهواء وزيادة االعتماد على الطاقة النظيفة.

وفي تعليقه على هذه المساعي، قال سامر شقير، مدير الهالل للمشاريع 
االبتكارية وعضو مجلس إدارة آيون: “تستثمر الهالل للمشاريع االبتكارية في تنمية 

األفكار التي تخلق تغييرات إيجابية تخدم صالح المجتمعات. تتمثل مهمتنا األساسية 
بخدمة المجتمع في حين تحقيق الربح وهذا ما نطمح له من خالل آيون.”

تقدم آيون خدمات النقل المستدام حسب الطلب لمستخدميها في مدينة مصدر 
في العاصمة أبوظبي بأسطول سيارات كهربائية من نوع شيفروليه بولت.

تستثمر الهالل للمشاريع االبتكارية في 
تنمية األفكار التي تخلق تغييرات إيجابية 

تخدم صالح المجتمعات. تتمثل مهمتنا 
األساسية بخدمة المجتمع في حين تحقيق 

الربح وهذا ما نطمح له من خالل آيون.

- سامر شقير، 
مدير الهالل للمشاريع



12

آيون تتعاون مع نافيا لتوفير خاصية 
النقل المؤتمت في دول الخليج

عقدت آيون شراكة مع شركة نافيا الفرنسية ألنظمة القيادة والمركبات الكهربائية 
المستقلة، وستشغل بموجب هذه الشراكة مركبات الشركة الكهربائية المؤتمتة.

وستقدم آيون بصفتها الموزع الرسمي لعمالء نافيا الحاليين والجدد خدمات دعم 
المبيعات وما بعد البيع وستروج لمركبات نافيا في اإلمارات ودول الخليج األخرى.

 
ويقدم أسطول مركبات نافيا المؤتمتة في مدينة مصدر حلول نقل الميل األول والميل 

األخير وتتميز بتكنولوجيا التعلم العميق. 

وعلق سامر شقير، مدير الهالل للمشاريع االبتكارية، على هذا التعاون قائالً: “يكمن 
هدف آيون في المساهمة في تأسيس بنية تحتية للنقل المستدام في منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا وغيرها من المناطق. ونجحنا منذ تأسيسنا آليون 

بالتعاون مع بيئة بعام 2018 في اختبار فعالية استخدام المركبات الكهربائية ضمن 
أساطيل مشتركة، ونحن اآلن في صدد التخطيط لتوسيع عملياتنا ونشرها في 
اإلمارات األخرى. وبتعاوننا مع نافيا، سنكون أول من ينشر مبدأ النقل المستقل 

المشترك في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.”

شاركت آيون في القمة العالمية لطاقة المستقبل في دورتها الثالثة عشر التي 
عقدت في أبوظبي من 13 وحتى 16 يناير للتوعية بخيارات التنقل المستدام في 

اإلمارات.

آيون في مقابلة حية مع أرابيان بزنس

تحدّث خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيئة، وسامر شقير، مدير الهالل 
للمشاريع االبتكارية، عن آيون وعن مستقبل المركبات الكهربائية في دول الخليج، 

وذلك في مقابلة حية مع أرابيان بزنس يوم 22 يناير. 

يمكنكم مشاهدة المقابلة عبر هذا الرابط.

آيون هي شركة مشتركة بين الهالل للمشاريع االبتكارية وبيئة.

https://www.arabianbusiness.com/node/438298?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=arabianbusiness_newsletters&utm_email=bhamadi@crescent.ae


للسنة الثالثة على التوالي، قدم مقهى كافا آند تشاي المختص بعالم القهوة 
والشاي، أشهى المأكوالت والمشروبات لذائقة المشاركين في مؤتمر “ستيب”. 
وقد أقيم هذا المهرجان الرائد الذي يبرز البيئة التكنولوجية في األسواق الناشئة 

في دبي يومي 11 و12 فبراير.

كافا آند تشاي تشارك في سلسلة 
من الفعاليات

يقدم أيضاً كافا آند تشاي خياراته المتعددة للصغار والكبار في فعالية آوتدورز في 
سيتي سنتر مردف، وهي حدث عائلي يحييه المول في حديقته من 30 يناير 

وحتى 28 مارس.

يستمتع رواد الفعالية بقائمة كافا آند تشاي الشهية من خيارات الشاي والقهوة 
والعصائر الطازجة باإلضافة إلى السلطات الصحية والوجبات الخفيفة والفطائر 

والحلويات.

كافا آند تشاي ملتزمة بالمشاركة في أبرز الفعاليات المجتمعية في اإلمارات لتكون 
ملتقىً فريداً للرواد من مختلف الفئات واألعمار يقدم لهم الفرصة لتبادل األفكار 

والتجارب.



كافا آند تشاي تساهم في دعم 
المبادرات االنسانية

أطلقت كافا آند تشاي حملة جمع أموال لدعم مبادرات مؤسسة الجليلة للتوعية 
بسرطان الثدي وإجراء األبحاث المرتبطة به دعماً وتمكيناً للمصابين به وذويهم.

وتبرعت كافا آند تشاي بخمس دراهم لكل مشروب شاي ساخن أو موكا النعناع 
باعته من 1 ديسمبر وحتى 10 يناير عبر فروعها الخمسة. 

كما قامت كافا آند تشاي بتقديم الدعم لألفراد المصابين بحاالت صحية معقدة، 
حيث شاركت في مهرجان المرح العائلي الذي نظمه مركز المستقبل لذوي 

االحتياجات الخاصة وكذلك في فعالية يوم األمراض النادرة التي أقامها مركز “هاي 
هوبس” لعالج وتأهيل األطفال.

“كافا أند تشاي” هي شركة تابعة للهالل للمشاريع االبتكارية.

وقدمت الشركة في 7 فبراير الرعاية لمهرجان المرح العائلي السنوي الذي احتفى 
بالمواهب المميزة ألصحاب الهمم وجمعت التبرعات دعماً لهذه القضية السامية.

وكان لكافا آند تشاي دور فعال أيضاً في إحياء يوم األمراض النادرة الذي شهد مئات 
المشاركين في 20 فبراير في كايت بيتش، حيث قدمت الفاكهة والمياه للمشاركين.
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بريك بريد في مقابلة مع دبي آي 
103.8

شركات زيبرا مقابل شركات وحيد قرن

تحدّثت داليا العرجا، أخصائية إدارية أولى في الهالل للمشاريع االبتكارية، عن بريك 
بريد ضمن جلسة نادي العشاء  “ذا سابر كْلَبْ” في برنامج ذا أجندة على محطة 
دبي آي 103.8 يوم 9 ديسمبر، وهو برنامج تفاعلي مع المستمعين يتناول محاور 

ومواضيع مختلفة ويقدمه توم أوركوهارت.

كتب سامر شقير، مدير الهالل للمشاريع االبتكارية مقاالً في مجلة حضارة بعنوان 
“شركات زيبرا مقابل شركات وحيد قرن”، ألقى فيه الضوء على بيئة االستثمار ذات 

األثر في دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

وبيّن سامر في المقال االختالفات بين الصنفين حيث قال: “شركات الزيبرا ليست 
كشركات وحيد القرن إذ أنها ربحية وخيرية في آن واحد. شركات الزيبرا ثنائية 

األهداف، فسعيها لتحقيق األرباح بقدر أهمية سعيها لتحقيق القيم وإيجاد الحلول 
المجتمعية.”

وأوضحت داليا للمستمعين التجربة المتميزة التي تقدمها بريك بريد حيث قالت: 
“لقد أضحت نوادي العشاء أسلوباً مميزاً للتعبير عن الذات والتواصل من خالل محيط 
جامع لمختلف األفراد، يتيح للمضيف التعبير عن نفسه وعرض مواهبه في فن إعداد 

الطعام على طاولة عشاء يجتمع حولها عشاق الطعام من دون عوائق اجتماعية. 
من المدهش حقاً ما قد يحدث حول مائدة الطعام!”

بريك بريد هي منصة رقمية لتجارب إعداد الطعام وتقديمه تعمل على تطويرها 
الهالل للمشاريع االبتكارية.

يمكنكم االستماع إلى برنامج الحوار عبر هذا الرابط.

حضارة هي مجلة أطلقتها الشارقة مؤخراً تتناول مواضيع تتعلق بالثقافة واألعمال 
واألفكار المبتكرة.

يمكنكم قراءة المقال عبر هذا الرابط.

“بريك بريد” هي شركة تابعة للهالل للمشاريع االبتكارية.

https://omny.fm/shows/theagenda/the-supper-club-panel#description
https://omny.fm/shows/theagenda/the-supper-club-panel#description
https://hadaramagazine.com/?p=2769
https://hadaramagazine.com/?p=2769
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فعاليات 05
الهالل للمشاريع تقود جلسات رفيعة 

المستوى في المنتدى االقتصادي 
العالمي

تعزيز اإلشراك في األعمال

رفيعة  والنقاشات  الجلسات  من  سلسلة  للمشاريع  الهالل  شركة  من  وفد  قاد 
والذي كان  العالمي،  االقتصادي  للمنتدى  السنوي  المؤتمر  المستوى عقدت ضمن 
محوره تعاون أصحاب المصلحة من أجل عالم مترابط ومستدام من 21 وحتى 24 يناير 
في دافوس السويسرية. وترأس الوفد  بدر جعفر، الرئيس التنفيذي للهالل للمشاريع، 
وانضم إليه نيراج أغرافال، مدير تنفيذي، الهالل للمشاريع، وتوشار سينغفي، مدير 

الهالل للمشاريع الناشئة. 

شارك بدر جعفر في لجنة نقاش بعنوان “تعزيز اإلشراك في األعمال” يوم 23 يناير 
وتحدث عن التنوع في فرق العمل والمناصب القيادية، مشدداً على اآلثار اإليجابية 
لهذا التنوع وأشار إلى أن التنوع الفكري واختالف اآلراء ووجهات النظر هما على نفس 

القدر من األهمية. 

الذهبي  العصر  مثل  التاريخ،  من  أمثلة  إلى  نظرنا  “إن  قائالً:  حديثه  في  بدر  وعلق 
لإلسالم وعصر النهضة في أوروبا، نجد أن هذه األزمنة كانت تُعرف باحتضانها للفنانين 

والعلماء والناس عموماً بتنوع خلفياتهم. وينطبق ذلك تماماً على بيئة العمل.”
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الهالل للمشاريع تشارك في القمة 
العالمية لمستقبل الطاقة

شاركت الهالل للمشاريع في القمة العالمية لمستقبل الطاقة وهي الحدث العالمي 
األكبر عن حلول الطاقة المستدامة، وقد عُقدت دورة هذا العام حول محور إعادة النظر 

في االستهالك واإلنتاج واالستثمار العالمي، وذلك في أبوظبي من 13 إلى 16 يناير.

تحدث توشار سينغفي، مدير الهالل للمشاريع الناشئة ضمن جلسة استطلعت 
موضوع دمج السياسات الحكومية مع استثمارات البنية التحتية لقطاع النقل 

المستقبلي. وقال توشار: “نحرص على االستثمار في “التنقل كخدمة”، المفهوم 
الذي يُحدث تغييرا في مشهد التنقل والحاجة إلى االستثمار في البنية التحتية 

للنقل.”

وكان توشار أيضاً عضواً في لجنة تحكيم مسابقة مستقبل الطاقة “كليكس” لعرض 
المشاريع الناشئة التي نظمتها وزارة التغير المناخي والبيئة في إطار المؤتمر.

وأضاف: “هدفنا في الهالل للمشاريع دفع عجلة االبتكارات المؤثرة من خالل دعم 
المواهب الريادية وإبراز مقومات النجاح التي تتمتع بها الشركات الناشئة من حول 

العالم ومساعدتها على النمو والتطور.”

وشارك سامر شقير، مدير الهالل للمشاريع االبتكارية، في القمة حيث ناقش أهمية 
تعزيز مجاالت التنقل في المدن من خالل تبني حلول النقل الذكية ودورها في االرتقاء 
بحياة السكان واستقطاب االستثمارات وتحريك جهود التنمية االجتماعية واالقتصادية 

في المنطقة وفي العالم ككل.

اجتمع على منصة القمة العالمية بدورتها الثالثة عشر 34,000 مشاركاً الستطالع 
فرص تنمية قطاعات الطاقة والطاقة الشمسية وإدارة المياه والمخلفات وتطوير المدن 

الذكية.
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تحدث نيراج أغرافال، مدير تنفيذي، الهالل للمشاريع، في مؤتمر سوبر ريتيرن 
الشرق األوسط، وهو مؤتمر سنوي عن األسهم الخاصة ورأس المال االستثماري، 

عقد في يومي 4 و 5 نوفمبر في دبي.

شارك نيراج في لجنة نقاش بعنوان “مشترون استراتيجيون كمنفذ تخارج لألسهم 
الخاصة”، مبرزاً مزايا عمليات التخارج في سياق عمليات االستثمار في األسهم 

الخاصة.

شاركت الهالل للمشاريع في الدورة األولى لمؤتمر تراك آند فليت الشرق األوسط 
التي نظمتها مجلة تراك آند فليت ميدل إيست في دبي بتاريخ 5 ديسمبر. 

تحدث سامر شقير، مدير الهالل للمشاريع االبتكارية، في مقابلة رئيسية عن 
اآلثار المثمرة عن آيون على مستوى المنطقة، مشيراً إلى أن آيون هي من أوائل 

الشركات المروجة والداعمة الستخدام المركبات الكهربائية في دول الخليج. 

شهد المؤتمر مشاركة قيمة من مهنيين ومختصين من مختلف أنحاء المنطقة 
للتواصل والتباحث بخصوص أهم القضايا المعنية بمجال المركبات الكهربائية 

والشؤون اللوجستية وقطاع النقل. وأبرز المؤتمر على مسرحه أفضل الممارسات 
واألجهزة والوسائل العالمية واإلقليمية عبر مقابالت وعروض ونقاشات حية ومعرض 

شاركت فيه مومنتوم لوجيستيكس الجمهورَ إحدى شاحناتها.

الهالل للمشاريع تشارك في مؤتمر 
سوبر ريتيرن الشرق األوسط

الهالل للمشاريع تنضم لمؤتمر تراك 
آند فليت الشرق األوسط

وقال نيراج: “من أكثر استراتيجيات التخارج رواجاً هي إيجاد مشترٍ استراتيجي يعمل 
في نفس مجال الشركة المعنية ويقدر القيمة االستراتيجية الستحواذه، وهذا ما 

سيحقق للشركة أقصى درجة من القيمة في المستقبل.”

يمكنكم قراءة المزيد عن التخارجات االستراتيجية عبر هذا الرابط.

https://informaconnect.com/why-strategic-buyers-are-key-for-private-equity-exits-neeraj-agrawal/?utm_source=speaker&utm_medium=social&utm_campaign=speaker-to-blog&utm_content=STB
https://hbrarabic.com/?p=165481
https://hbrarabic.com/?p=165481
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المواطنة المؤسسية 06
الهالل للمشاريع تنظم ورشة توعية 

باالستدامة
تعاونت الهالل للمشاريع مع جمعية اإلمارات للطبيعة بالتعاون مع الصندوق العالمي 

للطبيعة لتقديم ورشة االستدامة السنوية الخامسة التي ناقشت هذا العام 
ممارسات إعادة التدوير السليمة، وذلك بتاريخ 27 فبراير. 

أبرز المتحدث في الورشة، سرجان سوسيك، مدير الحماية البيئية في جمعية 
اإلمارات للطبيعة بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة، ما يتسبب به استخدام 

البالستيك من آثار سلبية متعددة على الحيوانات والنباتات عالمياً ومحلياً، وذكّر 
الحضور بأهمية التوجه نحو استخدام البدائل المتاحة مثل األكياس واألكواب 

والزجاجات المصنوعة من مواد مستدامة.

الهالل للمشاريع تدعم الحملة 
الشتوية لمؤسسة القلب الكبير

تكاتفت جهود الهالل للمشاريع ومؤسسة القلب الكبير لمد يد العون لعائالت 
الالجئين السوريين في لبنان وتقديم لهم ما يَقيهم برد الشتاء القارس ضمن الحملة 

السنوية التي تنفذها المؤسسة في جميع أنحاء اإلمارات.

وساهم الموظفون من خالل تقديم 61 صندوق من التبرعات المختلفة تشمل ألحفة 
ومالبس ومستلزمات وكتب وألعاب، وذلك من 17 ديسمبر وحتى 22 يناير.
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رؤية الرئيس التنفيذي 07
ناقش بدر جعفر في مقال له بُروز منطقتنا منذ أكثر من ألف عام في طليعةِ طفرةٍ 
هائلةٍ من اكتشافاتٍ فكريةٍ وعلميةٍ عظيمة، تمخَّضت عن احتضان المنطقة لعُظماءَ 
أفْعَمَتْه روحٌ  الثقافات والخبرات والخلفيات. ذاك هو العصر الذهبي الذي  من مختلف 
فكريةٌ وانصهرت فيه علومٌ وأعمالٌ إغريقية وفارسية وصينية وهندية وفينيقية، فكانت 
ابتكاراتٌ ثوريةٌ في مختلف المجاالت، من الفن والثقافة والقانون والفلسفة  النتيجة 
إلى الرياضيات والعلوم الطبيعية والطب وعلم الفضاء، والتي ما نزال إلى يومنا هذا 

نستند إلى جزء كبير منها.

على  المقال  في  الضوء  بدر  وسلط 
والتطلعات  الحالية  المساعي 
المستقبلية في الدولة حيث قال: “نحن 
اآلن على مشارف فصلٍ جديٍد من تاريخ 
في  اإلمارات  دولة  أعلنت  إذ  منطقتنا، 
محور  تبنيها  عن  الماضي  العام  نهاية 
لعام  المقبل”  عاماً  الخمسين  “نحو 

”.2020

واختتم قائالً: “لن نَجْنيَ ثمار التنوع إال 
بالحرص على دمج وإشراك جميع أفراد 
إنجازاتهم  ومكافأة  المتنوع  مجتمعنا 

بالتساوي.”

احتضان التنوع أقوى منهجية تتبناها 
اإلمارات في العقود الخمس القادمة

يمكنكم قراءة المقال كامالً عبر هذا الرابط.

تحدث بدر جعفر في مقابلة له مع رويترز اليف بتاريخ 24 يناير في دافوس، عن بعض 
المحاورَ الرئيسية التي تناولها المنتدى االقتصادي العالمي المرتبطة بجهود حماية 

المناخ، والتكنولوجيا، باإلضافة إلى االقتصاد الهادف. 

يمكنكم مشاهدة المقابلة عبر هذا الرابط )من الدقيقة العاشرة(

رويترز اليف في دافوس

https://badrjafar.com/%D9%86%D9%87%D8%AC%D9%8C-%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8C-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%B9%D8%B5%D8%B1%D9%8D-%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A%D9%8D-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF/
https://badrjafar.com/%D9%86%D9%87%D8%AC%D9%8C-%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8C-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%B9%D8%B5%D8%B1%D9%8D-%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A%D9%8D-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF/
https://badrjafar.com/%D9%86%D9%87%D8%AC%D9%8C-%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8C-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%B9%D8%B5%D8%B1%D9%8D-%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A%D9%8D-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF/
https://www.reuters.com/video/watch/davos-today-friday-2020-idRCV007QZ2
https://www.reuters.com/video/watch/davos-today-friday-2020-idRCV007QZ2
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