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الهالل للمشاريع التطويرية 01

“غلفتينر” شركة تابعة للهالل للمشاريع وهي كبرى الشركات تحت مظلة الهالل للمشاريع التطويرية.

 تعيين تشارلز منكورست رئيساً تنفيذياً
لشركة غلفتينر

الموانئ  لتشغيل  المستقلة  الخاصة  الشركات  أكبر  إحدى  غلفتينر،  شركة  أعلنت 
والخدمات اللوجستية في العالم، والتابعة لشركة الهالل للمشاريع، عن تعيين تشارلز 
بيتر  السابق  التنفيذي  الرئيس  سيواصل  فيما  لها،  جديداً  تنفيذياً  رئيساً  منكورست 
بالواليات  الشركة  أعمال  لتوسع  وقيادته  غلفتينر  إدارة  مجلس  في  عمله  ريتشاردز 

المتحدة األمريكية بصفته الرئيس التنفيذي لشركة غلفتينر الواليات المتحدة.

مهاماً  تشارلز  الجديد  التنفيذي  الرئيس  يتولى 
االستراتيجي  النمو  على  اإلشراف  بينها  من  عدة 
موانئ  وإدارة  تشغيل  حالياً  تتولى  التي  للشركة 
وأعمال لوجستية بمقرها في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة، وفي أنحاء أخرى من العالم تشمل العراق 

ولبنان والسعودية والواليات المتحدة.

مرحلة  حالياً  غلفتينر  “تدخل  قائالً:  تشارلز  وصرح 
مضطلع  فريق  لدينا  واالزدهار.  التطور  من  جديدة 
أتّم  على  هم  الذين  المتخصصين  من  ومتميز 
ونجاحات جديدة على  إنجازات  لتسجيل  االستعداد 
على  التركيز  يعني  ما  العالمي؛  توسعنا  صعيد 
واستحداث  جديدة  مواقع  ودخول  الحالية  المواقع 
بحرية  حلول  تقديم  أجل  من  مسبوقة  غير  خدمات 

عالمية لعمالئنا في مجال سالسل اإلمداد.”

وشارك تشارلز في ندوة نظمها مجلس األعمال األمريكية-اإلماراتية، إلى جانب نخبة 
مما  التعافي  على  القطاع  قدرة  لمناقشة  اللوجستي  القطاع  في  الشخصيات  من 
فرضته أزمة كوفيد-19 من تحديات وصعوبات. يمكنكم مشاهدة الندوة عبر هذا الرابط.

 غلفتينر  الواليات المتحدة تستقبل شحنة
بندرهولز بمحطة كانافيرال للشحن، فلوريدا

استقبلت غلفتينر الواليات المتحدة مؤخراً شحنتها األولى من شركة بندرهولز “جي إم بي 
إتش”، وهي شركة عائلية ألمانية رائدة في صناعة الخشب لها أعمال في النمسا وألمانيا 
وتراعي  واإلنتاج  التصنيع  ووسائل  التكنولوجية  االبتكارات  أحدث  بندرهولز  توظف  وفنلندا. 
في سياق عملها معايير االستدامة وتجنب توليد النفايات، كما أنها تسترجع جميع الموراد 

الخشبية بنسبة 100 بالمئة. 

البناء  الصلب وحلول  الخشب  الرائدة في تصنيع  الشركة  وقد وصلت الشحنة األولى لهذه 
المبتكرة في أوروبا إلى محطة كانافيرال للشحن في ميناء كانافيرال في فلوريدا في الواليات 
المتحدة األمريكية. تقدم غلفتينر  الواليات المتحدة الدعم لشركة بندرهولز من خالل خدمات 
تخزين الخشب وجرده في محطة كانافيرال، وتحميل هذه المنتجات على متن الشاحنات 
الواليات  غلفتينر  رحبت  وقد  المدن.  داخل  األخيرة  محطاتها  إلى  توصلها  التي  المسطحة 
المتحدة بهذه الشحنة األولى من بندرهولز باحتفالية خاصة كرمت ذكرى قبطان سفينة “إم 

في روسانا”، بوغدان كالدنيك، بلوح تذكاري.

https://www.youtube.com/watch?v=cCRp1IcDyJY&feature=emb_title
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الهالل للمشاريع االستثمارية 02

الهالل للمشاريع االستثمارية مساهم مؤسس في “جروث جيت كابيتال”. “أفيردا” شركة من ضمن 
محفظة “جروث جيت” االستثمارية.

“جاما للطيران” تبرم عقداً لدعم 
الطائرات الشراعية المنزلقة الخاصة 

بالسالح الجوي الملكي

“أفيردا” تدخل السوق الهندية؛ وتبرم 
عقداً إلدارة نفايات مؤسسة حمد الطبية

“آتكينز”، وهي  و  للطيران”  الملكي مع كل من “جاما  الجوي  وزارة السالح  تعاقدت 
شركة تابعة لمجوعة “إس إن سي-الفالين”، لتقدم الشركتان الدعم ألعمال صيانة 
التدريب  برنامج  في  المستخدمة   ”1 تي  “فايكينغ  طائرات  الجوية ألسطول  الجدارة 

األولي لطالب السالح الجوي الملكي على قيادة الطائرات الشراعية المنزلقة. 

وتستخدم طائرة “الفايكينغ في 10” مواقع في المملكة المتحدة لتدريب المتدربين 
الجويين وتأهيلهم للتحليق بأنفسهم. ويضم األسطول في الوقت الحالي 48 طائرة 
شراعية منزلقة ستضاف إليها أربع طائرات “فايكينغ” بنهاية عام 2021. وعلى مدى 
الجوية  الجدارة  لصيانة  الدعم  “آتكينز”  و  للطيران”  المقبلين، ستقدم “جاما  العامين 

لهذا األسطول وإصالح المشكالت المرتبطة بمعايير التصميم والتفاصيل الفنية. 

وبهذا الصدد، علق سكوت مكفيكار، المدير اإلداري للعمليات األرضية األوروبية لجاما 
قائالً:  للطيران 
فخورون  “نحن 
بالتعاون مع آتكينز 
في تقديم الدعم 
المنصة  لهذه 
في  التدريبية 
مهمتها،  تحقيق 
في  نساهم  وأن 
تأمين بيئة تدريب 
آمنة للجيل القادم 

من الطيارين.“

أعلنت شركة “أفيردا” الرائدة في مجال إدارة النفايات بجميع مراحلها في الدول الناشئة، 
عن دخولها سوق إدارة النفايات في الهند، بدءاً بمدينة أمريستار.

وقد أنهت “أفيردا” عملية بيع وشراء أسهم “أمريستار إم إس دبليو” المحدودة التي تمتلك 
اتفاقية امتياز من مؤسسة بلدية أمريستار وتتولى بموجبها تقديم نطاق متنوع من الخدمات 
البيئية في مدينة أمريستار، بما فيها إدارة نفايات البلدية الصلبة وتحويل النفايات إلى طاقة 

وإعادة تدويرها. 

النفايات  إلدارة  إطاره خدمات شاملة  “أفيردا” عقداً ستقدم في  أبرمت  ذلك،  إلى  وإضافة 
خدمات  “أفيردا”  وستتولى  قطر،  في  منشآتها  لمختلف  دعماً  الطبية  حمد  شركة  لصالح 
رعاية  ومراكز  اإلسعافية  الرعاية  ومراكز  وعيادات  مستشفيات  كافة  من  النفايات  تجميع 

األطفال وسكن الموظفين والمخازن التابعة شركة حمد الطبية. 

الهالل للمشاريع تمتلك حصة أقلية في “جاما للطيران ش.م.ع”.
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تمتلك  بدورها  التي  القابضة”،  تمتلك حصة في “سامينا اليمستون  للمشاريع  الهالل 

حصة بنسبة  %30.6 في سيراميك رأس الخيمة. 

سيراميك رأس الخيمة تطور خط التصنيع الخاص بها

لألرضيات، طوَّرت سيراميك  المتزايد على بالط السيراميك األكبر حجماً  تلبيًة للطلب 
رأس الخيمة سعة مصنعها تعزيزاً لقدرة إنتاجها، فأضافت أجهزة جديدة لتحسين كفاءة 
اإلنتاج لديها. ويأتي هذا االستثمار الجديد انطالقاً من التزام الشركة باالبتكار وإتاحة 

أجود أنواع البالط في السوق. 

رأس  سيراميك  لمجموعة  التنفيذي  الرئيس  مسعد،  هللا  عبد  التوسع  هذا  وَدشن 
الخيمة، ورافقه في ذلك أيضاً فريق اإلدارة العليا. 

إبداع وابتكار في الجناح اإليطالي في إكسبو 2020

ستنضم سيراميك رأس الخيمة بصفتها “راع داعم” إلى الجناح اإليطالي لدى إكسبو 2020 
دبي الذي ستقام أنشطته من 1 أكتوبر 2021 وحتى 31 مارس 2022. 

وأبرمت هذه االتفاقية بين سيراميك رأس الخيمة ومكتب المفوض العام اإليطالي، وتتواءم 
بصورة ممتازة مع االستراتيجية الصناعية التي تنتهجها سيراميك رأس الخيمة، والتي تجمع 
بين التنفيذ ومعايير السالمة البيئية في إطار برنامج تطويري جاٍر تنفيذه على قدم وساق. 
ويتميز هذا البرنامج الذي بدأت الشركة بتنفيذه منذ عدة أعوام بالعمليات والمنتجات التي 

تجمع بين االبتكار واالستدامة.

في  للحمامات  الداخلية  تصاميمها  داعم”  “راع  بصفتها  الخيمة  رأس  سيراميك  وستعرض 
الجناح اإليطالي في أول معرض إكسبو يقام في بلد عربي. 
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الهالل للمشاريع الناشئة  03
أكبر متجر إلكتروني لألسماك واللحوم 

الطازجة “فريش تو هوم” تجمع 121 
مليون دوالر للتوسع في اإلمارات 

والسعودية والهند
جمعت “فريش تو هوم” FreshToHome.com، أكبر متجر إلكتروني لألسماك واللحوم الطازجة 
في العالم، 121 مليون دوالر أمريكي في جولة تمويل بقيادة مؤسسة دبي لالستثمارات 
الحكومية، وبمشاركة مستثمرين آخرين منهم Investcorp، و Ascent Capital، ومؤسسة 

.Iron Pillar و Allana Group و ،)DFC( تمويل التنمية الدولية األمريكية

برأس  المختصة  للمشاريع  الهالل  الناشئة وهي منصة  للمشاريع  الهالل  قادت سابقاً  وقد 
المال االستثماري المؤسسي، جولة التمويل A  لـ “فريش تو هوم” وتستمر المنصة في 

تقديم الدعم بهدف توسعة المتجر االلكتروني في الشرق األوسط.

قادت الهالل للمشاريع الناشئة جولة التمويل A واستثمرت في جولة التمويل B لـ ”فريش تو هوم“.

http://www.FreshToHome.com


الهالل للمشاريع الناشئة مستثمر في “ديدي تشوكسينغ”.7

“كيتوبي” تأتي بأطباق “نايثنز فيموس” 
إلى دبي من خالل منصات التوصيل

“ديدي تشوكسينغ” تستطلع دخول 
أسواق جديدة إثر مستويات التعافي 

المسجلة في الصين
تعاون مطعم “نايثنز فيموس” الذي يقدم أشهى األطباق األمريكية النيويوركية التقليدية 
على مدى أكثر من 100 عام، مع منصة “كيتوبي” الرائدة عالمياً والتي تدير سحابة من 
المطابخ المتنوعة، ليقدم مأكوالته للذواقة في دبي، ويسعى المطعم إلى التوسع في 
القادمة. وسيضيف  الستة  وأبوظبي في األشهر  السعودية  العربية  والمملكة  الكويت 
“نايثنز فيموس” شطيرة برغر جديدة إلى قائمته المتنوعة، “البرج-رغر” المصنوع من 
16 شريحة لحم “أنجوس”، تعلوها طبقة من جبنة التشيدر وتقدم على شريحة خبز 

البطاطا المدهونة بالزبدة، وذلك بصورة حصرية لزبائن المطعم في الشرق األوسط. 

دوغ”  “الهوت  من  دبي،  في  لزبائنه  فيموس”  “نايثنز  يقدمها  التي  األطباق  وتتنوع 
التطبيقات  عبر  لهم  ويوصلها  الجديدة،  المغمسة  الدجاج  شطائر  إلى  الكالسيكي 

التالية: “زوماتو” و “ديليفرو” و “كريم” و “طلبات”. 

في أعقاب مستويات التعافي التدريجي التي سجلتها األسواق الصينية، تستطلع “ديدي 
تشوكسينغ” الرائدة في مجال خدمات النقل والتوصيل، فرص التوسع على المستوى الدولي. 

أمريكا الالتينية هي السوق األكبر لـ “ديدي تشوكسينغ” خارج الصين، حيث توفر خدماتها 
لعمالئها في البرازيل والمكسيك وكوستا ريكا وتشيلي وكولومبيا وباناما. وتعمل الشركة أيضاً 

في اليابان وأستراليا وبدأت العمل مؤخراً في روسيا أيضاً. 

وعلق ستيفن جو، نائب الرئيس األول ورئيس األعمال الدولية لدى الشركة، قائالً: “ستوظف 
“ديدي تشوكسينغ” ما اكتسبته من مرونة وخبرات نتيجة تعاملها مع تبعات كوفيد-19 في 
الصين في سياق عملها في أسواقها األخرى. استرجعت سوقنا الصينية قواها في شهر 
يوليو بعد تراجع نتيجة للجائحة، وسنوظف ما تعلمناه في سياق ذلك إلنعاش أعمالنا في 

أمريكا الالتينية.”

وقد تعاونت الشركة مؤخراً مع “واتساب” الستالم الطلبات من منصتها مباشرة، إذ تعد هذه 
الشراكة األولى من نوعها لـ “ديدي” وستمنحها ميزات قوية تنافس بها نظيراتها األمريكية 

في البرازيل. 

الهالل للمشاريع الناشئة مستثمر في “كيتوبي”.



الهالل للمشاريع الناشئة مستثمر في “إدكاست”. 8

“إدكاست” و “إدإكس” توفران أدوات تنمية المهارات ألكثر من مئة ألف شركة 
صغيرة بالمّجان 

كشفت “إدكاست” عن اعتزامها مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في تنمية 
أدائها وابتكارها المؤسسي بمنحها فرصة المشاركة مجاناً بمساقها “سبارك”، الذي 
سيتيح لهذه الشركات المشاركة بدورات وبرامج “إدإكس” لسنة كاملة. وتنبثق هذه 
“أديكو”  “إدكاست”؛  بين شركاء  تعاون  من  دوالر  مليون   315 قيمتها  البالغة  المبادرة 
والمتوسطة من  الصغيرة  الشركات  تمكين  “إدإكس”، هدفه  و  الدولية  التجارة  وغرفة 

تجاوز الصعوبات الناتجة عن تداعيات الجائحة التي أثرت باقتصادات العالم. 

“تعاني  التنفيذي:  ورئيسها  “إدكاست”  مؤسس  ميهتا،  كارل  قال  الصدد،  هذا  وفي 
الشركات الصغيرة والمتوسطة صعوبات كثيرة للتأقلم مع األوضاع الجديدة التي فرضتها 
لذلك  وسالمتهم.  الموظفين  بإدارة  تتعلق  أو  مالية  أو  صحية  كانت  سواء  الجائحة 
تمكين  والمتوسطة على  الصغيرة  بالشركات  المعنيين  “إدكاست” وشركائها  حرصت 
هذه الشركات من االستفادة بالمّجان من مجموعة من األدوات التي ستسهل العمل 
لهذه الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر محركاً  والتعاون عن بعد، وذلك دعماً 

أساسياً للنجاح االقتصادي.”

الهالل للمشاريع الناشئة و ”إدكاست” تنظمان ندوة افتراضية عن مستقبل العمل

تواجه المؤسسات اليوم التزامات ومتطلبات جديدة تفرضها األوضاع العالمية الجديدة. وظهرت 
وسائل وسبل جديدة بالكامل علينا أن نتبناها لنتمكن من التكيف مع مستقبل العمل وبناء 

منظمات للتعلم المستمر. 

ومن هذا المنطلق، نظمت الهالل للمشاريع الناشئة بالتعاون مع “إدكاست” جلسة نقاش 
افتراضية تحدث فيها أبرز قادة القطاع في الشرق األوسط عن تجاربهم وآرائهم إزاء “مستقبل 

العمل واالبتكار والتعاون في العالم الرقمي”. 

وتحدث ديميتريس تسوروبليس، مدير الوارد البشرية لدى الهالل للمشاريع، ضمن الجلسة، 
معبراً عن آرائه بخصوص محاور الحوار الرئيسية وهي: 

التعريف بـ ”مستقبل العمل”	 
محركات االبتكار والتعاون في مقر العمل الرقمي	 
دور التكنولوجيا في سد الثغرات والنواقص في المهارات	 
التحوالت االستراتيجية في عالم العمل الجديد	 

يمكنكم مشاهدة الندوة عبر هذا الرابط.

https://vimeo.com/471017406
https://vimeo.com/471017406
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الهالل للمشاريع االبتكارية 04
“أيون” وهيئة الشارقة للطرق والمواصالت تعلنان عن خدمات طلب النقل المستدام 

في الشارقة تزامناً مع اليوم العالمي للمركبات الكهربائية
توافقاً مع الخطة االستراتيجية الهادفة إلى توفير حلول النقل المستدام ووسائل النقل 
المراعية للبيئة، أبرمت هيئة الطرق والمواصالت في الشارقة شراكة مع شركة أيون 
المتخصصة بخدمات النقل المستدام، ستعمل الجهتان في إطارها على تقديم خدمة 
جديدة للنقل والتوصيل حسب الطلب في الشارقة وستوظفان أسطوالً من المركبات 
الكهربائية يضم “تيسال” من الطرازين “إس” و “3” بنهاية 2020. وكشفت الجهتان عن 
هذه الخدمة في اليوم العالمي للمركبات الكهربائية، مشيرتان إلى توفر هذه الخدمة 

في الشارقة في مرحلتها األولى وتوسعها الحقاً في سائر أنحاء الدولة. 

وقد وقع االختيار على شركة أيون لتنفيذ الشراكة بفضل أسطولها المتنوع من المركبات 
هذه  وستتيح  العمالء.  لدعم  برمجية  وخدمات  ذكية  حلول  من  تقدمه  وما  الكهربائية 
الخدمة الجديدة حلول النقل المستدام عبر تطبيق للهواتف النقالة يقدم للمستخدم 
واألثر  بالجوار  المتوفرة  المركبات  وعدد  الوصول  وقت  حيث  من  برحلته  تتعلق  بيانات 

اإليجابي للتنقل بواسطة آيون على البصمة الكربونية. 

المدينة  في  القيادة  ذاتية  الكهربائية  للحافالت  تجريبياً  اختباراً  تجري  “أيون” 
الجامعية بالشارقة بنجاح

“نافيا  القيادة  ذاتية  الكهربائية  النقل  لحافالت  التجريبي  االختبار  نجاح  عن  “أيون”  أعلنت 
أوتونوم” في المدينة الجامعية بالشارقة، الصرح التعليمي المتفرد والمدينة الجامعية األكبر 

واألكثر تكامالً على مستوى العالم. 

وقد تم تصميم االختبار، الذي أشرفت عليه القيادة العامة لشرطة الشارقة ألسباب تتعلق 
القيادة داخل  الحافالت ذاتية  التشغيلية لقدرات  الكفاءة  بالمرور والسالمة، من أجل تقييم 

المدينة الجامعية. 

آيون مشروع مشترك بين الهالل للمشاريع االبتكارية وبيئة.
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Corporate Citizenshipالمواطنة المؤسسية 05
 الهالل للمشاريع تقدم للقارئ محتوى
متميز من هارفارد بزنس ريفيو العربية

الهالل للمشاريع تدعم مهرجان “أرابيان 
سايتس” السينمائي في الواليات المتحدة 

للسنة السادسة على التوالي
في إطار الشراكة االستراتيجية للهالل للمشاريع مع مجلة هارفارد بزنس ريفيو العربية 
وبهدف دعمها لبرنامج شركاء النهضة التابع للمجلة، توفر الهالل للمشاريع لـ 2,200 
من القراء العرب فرصَة االطالع مجاناً على محتوى متميز يتناول أهم القضايا المتداولة 

في مجال األعمال. 

رائد  أو  تنفيذي  أو  طالب  أنت  هل 
في  معارفك  بتعزيز  ترغب  أعمال 
بإنجازاتك  لترتقي  اإلدارة  مجال 

وتتجاوز التحديات اليومية؟ 

سارع بالتسجيل لتستفيد من عرض 
أشهر  لستة  المجاني  االشتراك 
بزنس  لهارفارد  الرقمي  بالمحتوى 

ريفيو العربية. 

تسجيل

انطالقاً من التزامها وجهودها المتواصلة لتعزيز التواصل الثقافي عن طريق الفن، قدمت الهالل 
للمشاريع للسنة السادسة على التوالي الدعم لمهرجان “أرابيان سايتس” السينمائي في 

واشنطن العاصمة، الواليات المتحدة األمريكية. 

وقد أقيمت جميع فعاليات المهرجان هذا العام عبر اإلنترنت مراعاًة لجائحة كوفيد-19، وتزامنت 
مع مهرجان واشنطن السينمائي الدولي الذي يعد أقدم مهرجان سينمائي في تاريخ واشنطن. 

وعلى مدى 25 عاماً، استعرض مهرجان “أرابيان سايتس” السينمائي أبرز األفالم التي تتناول 
المشهورين  األفالم  وأكثرها تشويقاً، واحتفى بصنّاع  العربية  بالمنطقة  المعنية  القضايا  أهم 
“أرابيان سايتس”  يركز مهرجان  العربية.  السينما  الصاعدة في مجال  المواهب  ورفع أصوات 
إلى  العربية، ساعياً  بالمنطقة  والخاصة  المعاصرة  للقضايا  تتطرق  التي  األفالم  على عرض 
ما  غالباً  التي  المنطقة  لوقائع هذه  مراعاة  وأكثر  متحّضر  وتعزيز حوار  لها  أوضح  رسم صورة 

ُتظهرها السينما الغربية بصورة غير دقيقة وغير منصفة. 

https://bit.ly/3k5rAti
https://bit.ly/3k5rAti
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الرؤية المؤسسية 06
 بدر جعفر يحاور هارفارد بزنس ريفيو

العربية
“ُولد في اإلمارات” يروي قصص نجاح 50 

عالمة تجارية في الدولة
التنفيذي  الرئيس  جعفر،  بدر  تحدث 
لشركة الهالل للمشاريع، ضمن ندوة 
“االستدامة  موضوع  عن  افتراضية 
نظمتها  مستدام”  غير  زمن  في 
عبّر  العربية،  ريفيو  بزنس  هارفارد 
آرائه بخصوص طيف واسع  فيها عن 
التجارية  األبعاد  منها  المواضيع،  من 
ومستقبل  وإسرائيل،  اإلمارات  بين 
النفط والغاز الطبيعي وتنويع األعمال 
في  المتقلبة.  الحالية  أسواقنا  في 
الجزء الثاني من حديثه مع هارفارد بزنس ريفيو العربية في 4 نوفمبر، ناقش بدر إمكانية 
الشركات وأصحاب األعمال الخيرية من مواجهة التحديات في المنطقة، وتكيّف  التعليم 
وريادة األعمال لتلبية احتياجاتنا المستقبلية كمجتمع، وصناعة األمل والفرص لشباب 

المنطقة ما بعد الجائحة. يمكنكم مشاهدة الندوة عبر هذا الرابط. 

بدر جعفر يشارك في اجتماعات رفيعة المستوى ضمن المنتدى االقتصادي 
العالمي 

وفي سياق آخر، شارك بدر في سلسلة من االجتماعات االفتراضية ضمن المنتدى 
االقتصادي العالمي لمناقشة التحديات الحالية على الصعيدين االقتصادي واالجتماعي. 
وكان من ضمن الفعاليات رفيعة المستوى في المنتدى حوار خاص مع معالي يوشيهيد 
سوغا، رئيس الوزراء الياباني، واجتماع خاص لمجلس المشرفين على منصة االقتصاد 
الشرق  لمنطقة  إقليمية مخصصة  إلى مجموعة عمل  باإلضافة  الجديدين،  والمجتمع 

األوسط شمال أفريقيا. 

“ُولد في اإلمارات” هو كتاب تم إطالقه مؤخراً ليروي قصة 50 عالمة تجارية إماراتية هي األكثر 
نجاحاً من بين العالمات التجارية المحلية، ويحتفي بما تتميز به مجموعة من الكيانات اإلماراتية 
من مواهب وقيادة وإبداع وقوة، منها مؤسسات غير ربحية ومنظمات تجارية. ويتحدث الكتاب 
أيضاً عن فعاليات وتجارب رائعة تأسست في اإلمارات وتركت بصمتها على الصعيد العالمي.

ومن العالمات التجارية التي يتحدث عنها الكتاب اثنتان من الشركات التابعة لشركة الهالل 
للمشاريع، وهما “غلفتينر” و “كافا آند تشاي”. ما جعل شركة “غلفتينر” جديرة بالذكر هو 
التزامها المتواصل والراسخ بالمسؤولية االجتماعية في سياق عملها المعني بإدارة الموانئ، 
من ميناء خالد في الشارقة إلى ميناء كانافيرال في فلوريدا الذي نالت الشركة امتياز تشغيله 
لمدة 35 عاماً بموجب اتفاقية مع هيئة موانئ كانافيرال. وكذلك األمر بالنسبة لـ “كافا آند 
كل  في  المنتشرة  العادية  المقاهي  بين  من  متميزة  مكانة  لنفسها  أرست  الذي  تشاي” 

مكان، لكونها مقهى يلتزم بالمهمة االجتماعية التي اتخذتها على عاتقها. 

العالمات  لهذه  المشوقة  القصص  على  تعرفوا 
التجارية الخمسين وعلى مراحل نموها وتطورها: 

bornintheuae.ae

http://bornintheuae.ae
https://www.youtube.com/watch?v=a9gldkDAdjk&feature=youtu.be
http://bornintheuae.ae
https://www.youtube.com/watch?v=a9gldkDAdjk&feature=youtu.be
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في مقال يلقي الضوء على مسارات النمو المستقبلية للشركات الصغيرة والمتوسطة في اإلمارات في أعقاب كوفيد- 19، أبرز سامر شقير، مدير الهالل للمشاريع االبتكارية، أهمية 
اكتساب المهارات الجديدة الالزمة للتكيف مع اقتصاد سريع الوتيرة، ووضح فيه الفرص المتاحة لهذه الشركات لالستفادة من أهم التوجهات التي سرعت الجائحة بانتشارها. 

يمكنكم قراءة المقال كامالً عبر هذا الرابط.

كتب ديميتريس تسوروبليس، مدير الموارد البشرية في الهالل للمشاريع، مقاالً أكد فيه الحاجة إلى إعداد الموظفين لمستقبل العمل، وأبرز فيه ماليين الوظائف التي قد تتالشى بحلول 
عام 2025 والكثيرة غيرها التي ستبصر النور. ونصح الطالب باختيار مجاالت الدراسة التي تتناسب مع متطلبات العمل في المستقبل. يمكنكم قراءة المقال كامالً عبر هذا الرابط. 

الهالل للمشاريع تشارك آراءها مع هارفارد بزنس ريفيو العربية

https://hbrarabic.com/%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ba%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7%d8%a9/
https://hbrarabic.com/%d8%a5%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%85%d9%88%d8%b8%d9%81%d9%8a%d9%86%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%8a%d9%86/
https://hbrarabic.com/%d8%a5%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%85%d9%88%d8%b8%d9%81%d9%8a%d9%86%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%8a%d9%86/
https://hbrarabic.com/%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ba%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7%d8%a9/
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هارفارد بزنس ريفيو العربية 07
نصائح لتجنب إضاعة الوقت خالل العمل عن بعد 

وّسعت شركة الهالل للمشاريع إطار شراكتها االستراتيجية مع مجلة هارفارد بزنس ريفيو العربية بهدف تقديم الدعم لبرنامج “شركاء النهضة” الذي يوفر للقرّاء العرب 
محتوى متميزاً يتناول أهم القضايا المتداولة في مجال اإلدارة واألعمال.

تساهم الهالل للمشاريع عبر دعمها لبرنامج شركاء النهضة التابع للمجلة في تمكين مجتمع رواد األعمال والطلبة التابعين لشركائنا المجتمعيين.

تعرف على برنامج شركاء النهضة التابع لهارفارد بزنس ريفيو العربية وباقات االشتراك المجانية.

https://hbrarabic.com/%D8%AA%D8%AC%D9%86%D8%A8-%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF/
https://hbrarabic.com/%D8%AA%D8%AC%D9%86%D8%A8-%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF/
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/


crescententerprises.com

+971 6 554 7222

Crescent Enterprises

ce@crescent.ae

CrescentEnterp

Crescent Enterprises

http://crescententerprises.com
https://www.linkedin.com/company/crescent-enterprises/
https://twitter.com/CrescentEnterp
https://www.youtube.com/channel/UC40-XwLyKenAN7XV79RLQJg

