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الخاصة  غلفتينر  لشركة  األمريكي  الذراع  المتحدة،  الواليات  غلفتينر  استقبلت 
والمستقلة إلدارة الموانئ ومقرها اإلمارات، ناقلة الشحنات MV KARLINO في محطة 
حاويات ميناء كانافيرال التي تنقل شحنات الخشب إلى عدة مدن في فلوريدا وغيرها 
من الواليات. وقد تزايد الطلب في منطقة فلوريدا الوسطى على الخشب في السنوات 

األخيرة الماضية، ما أدى إلى ارتفاع واردات الخشب عبر ميناء كانافيرال.

وفي غضون يومين، نجحت محطة حاويات 
طن   9,178 تخليص  في  كانافيرال  ميناء 
شحنة  أكبر  في  الخشب  من  متري 
على  اإلطالق  على  المحطة  تستقبلها 
من  الرغم  وعلى  واحدة.  سفينة  متن 
األوضاع الجوية الصعبة والعمل برزم أحادية 
الطبقات، تمكن فريق العمليات من تحقيق 
لمناولة  إجمالية  إنتاجية  مستوى  أعلى 
اإلطالق  على  المحطة  تسجله  الخشب 

بمعدل 370 طن متري في الساعة. 

وعلق تشارلز منكورست، الرئيس التفيذي لشركة غلفتينر على هذا اإلنجاز، قائالً: 
اإلنجاز  هذا  تحقيق  في  لنجاحهم  كانافيرال  فريق  أعضاء  بجميع  الفخر  شديد  “أنا 
الواليات  بوقت قياسي. تطمح غلفتينر   MV KARLINO وتمكنهم من تخليص شحنة 
المتحدة إلى أن تصبح محطة الشحن األكفأ واأليسر تكلفة في فلوريدا، ونحن لذلك 
تنافسية لعمالئنا مع تالفينا لوقوع اإلصابات  أكثر األسعار  توفير  حريصون دائماً على 

المضيعة للوقت منذ تأسسنا في يونيو 2015.”

كرس ميناء ويلمينغتون على مدى السنوات استثمارات هائلة لتحسين منشآت سلسلة 
التبريد الخاصة به. وفي الربع الثالث من 2020، عززت غلفتينر ويلمينغتون هذه المنشآت 
بإضافة رافعتين جسريتين مطاطيتي العجالت بأرفف تبريد في إطار مشروع لبناء باحة تخزين 

جديدة للحاويات. 

ومع هذه التحسينات واإلضافات الجديدة، توسعت المساحة المتاحة للتبريد إلى مليون قدم 
مربع، وستتضاعف سعة باحة الحاويات لتصبح 600,000 وحدة مكافئة لعشرين قدماً. 

غلفتينر  استكملت  وقد 
اإلجراءات  ويلمينغتون 
لتطوير  المطلوبة  المدنية 
لميناء  السادس  المرفأ 
بدأت  كما  ويلمينغتون، 
عمليات أول ناقلة حاويات 
بتاريخ  األربعاء  يوم  للمرفأ 
الموافق  نوفمبر،   25
الرسمي  لالفتتاح  
وتمكنت  للمنشأة. 
اليوم  ذلك  في  المحطة 
المنتجات  تخليص  من 
ناقلة  من  الطازجة 
الحاويات بوقت قياسي. 

منشآتها تطور  المتحدة  الواليات   غلفتينر 
في ميناء ويلمينغتون

تحقق المتحدة  الواليات   غلفتينر 
محطة في  قياسية  إنتاج   مستويات 

حاويات ميناء كانافيرال

الهالل للمشاريع التطويرية 01

غلفتينر شركة تابعة للهالل للمشاريع وهي كبرى الشركات تحت مظلة الهالل للمشاريع التطويرية.
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مع تتعاون  هيلثكير  كابيتال   تي.في.أم 
جي.إي هيلثكير لدعم األسواق الناشئة
أبرمت تي.في.أم كابيتال هيلثكير، شركة األسهم الخاصة الرائدة في الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا، شراكًة مع جي.إي هيلثكير لدعم األعمال في األسواق الناشئة في 

قطاع الرعاية الصحية. 

وستتعاون تي.في.أم كابيتال هيلثكير ومقراها دبي وسنغافورة، مع جي.إي هيلثكير 
لتسريع مسار نمو شركات الرعاية الصحية المتطورة في مجموعة مختارة من األسواق 

عبر الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وأيضاً في رابطة دول جنوب شرق آسيا.

ستقدم الشركتان في إطار هذه الشراكة 
خبراتهما ومهاراتهما لدعم تقدم الشركات 
الرعاية  خدمات  قطاع  في  المبتكرة 
تحقيق خطط  الصحية ومساعدتها على 
المنطقتين  في  الطموحة  نموها 

المذكورتين. 

وقد صرحت الجهتان أن الهدف األساسي من هذه الشراكة هو منح شركات الرعاية 
الفرصة  آسيا  جنوب شرق  دول  ورابطة  أفريقيا  األوسط وشمال  الشرق  في  الصحية 
لالرتقاء بمستوى الخدمات الطبية التي تقدمها وتحسين استراتيجية النمو المنتهجة 
لديها وتعزيز مداخلها إلى األسواق، فضالً عن الحد من تكاليف خدماتها الصحية من 

خالل تحسين كفاءة عملياتها. 

أفيردا تتخلص بأمان من نفايات كوفيد-19 
في اإلمارات

نجحت شركة أفيردا، الرائدة في مجال إدارة النفايات وإعادة التدوير في الدول الناشئة، في 
التخلص بأمان من أكثر من مليون كيلوغرام من النفايات المعدية الناتجة عن جائحة كوفيد-19

في اإلمارات منذ بداية تفشي وباء كورونا. 

تعمل أفيردا مع السلطات المحلية والمؤسسات الطبية عبر اإلمارات لضمان التخلص بأعلى 
معايير السالمة من النفايات الطبية ومخلفات أدوات الوقاية الشخصية التي تزايد استخدامها 

في ظل الجائحة. 

وإلى جانب اإلنجازات التي تم تحقيقها في اإلمارات، أعلنت أفيردا عن تدشين المرحلة األولى 
االبتكارات  أحدث  المنشأة  توظف  المغرب.  طنجة،  في  بالكامل  جديدة  منشأة  عمليات  من 
التكنولوجية إلدارة النفايات، مسجلة بذلك بزوغ عصر جديد من إدارة الموارد على مستوى 
مخلفات  ممكن من  قدر  أكبر  تدوير  إعادة  لضمان  المبتكرة  المنشأة  ُصممت هذه  المنطقة. 

المدينة والتخلص من النفايات المتقبية بأعلى المعايير الدولية لحماية البيئة. 

الهالل للمشاريع االستثمارية 02

الهالل للمشاريع االستثمارية مساهم مؤسس في “جروث جيت كابيتال”. “أفيردا” شركة من 
ضمن محفظة “جروث جيت” االستثمارية. الهالل للمشاريع االستثمارية شريك محدود في تي.في.أم. كابيتال هيلثكير.
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 بنك رأس الخيمة الوطني يوظف تكنولوجيا
لحماية اإللكتروني  لألمن  أنومالي   شركة 

بنيته التحتية المصرفية
ستتلقى فريش تو هوم، وهي أكبر متجر إلكتروني متكامل في العالم لمنتجات اللحوم 
واألسماك الطازجة، محفزات مالية وغير مالية من جهاز أبوظبي لالستثمار، وذلك لتطوير 
مشاريع عالمية المعايير تقوم على أحدث االبتكارات في أبوظبي بهدف تعزيز إمكانيات 

اإلمارة في مجال التكنولوجيا الزراعية.

وستستثمر فريش تو هوم في الجيل القادم من حلول تكنولوجيا التربية المائية والزراعية 
بهدف دعم جهود اإلنتاج الغذائي وسط المناخات الصحراوية والجافة. 

وتخطط فريش تو هوم توسيع نطاقها عبر الدخول إلى 56 مدينة في الهند في السنتين 
القادمتين. وكان الدعم الكبير الذي تلقته الشركة من قاعدة مستثمريها الواسعة في 
المال  رأس  منصة  وهي  الناشئة  للمشاريع  الهالل  تضم  التي  األوسط،  الشرق 
االستثماري المؤسسي في شركة الهالل للمشاريع، عامالً أساسياً في توسعها في 

دولة اإلمارات حيث أصبحت الشركة إحدى أكبر خمسة متاجر إلكترونية. 

أعلنت أنومالي، الشركة الرائدة في تقديم الحلول الذكية لألمن اإللكتروني، عن تبني بنك 
رأس الخيمة الوطني برنامج الذكاء االصطناعي الخاص بها لحماية بنيته التحتية من المخاطر 

والتهدديات األمنية اإللكترونية. 

ومن خالل هذا البرنامج المتخصص، سيتمكن بنك رأس الخيمة الوطني من الحد من المخاطر 
التي تهدد أمنه اإللكتروني عبر رصد معظم التهديدات الخطرة التي يتعرض لها فور وقوعها 

وتعزيز دفاعاته والتمكن من التصدي بسرعة أكبر لمجرمي الفضاء اإللكتروني. 

وقال خالد شاتيال، مدير المبيعات اإلقليمية 
وتركيا  األوسط  الشرق  في  ألنومالي 
وأفريقيا: “تكمن في الشرق األوسط إحدى 
أكثر اقتصادات العالم حيوية ومرونة في وجه 
نفس  في  ولكنها  والتحديات،  الصعوبات 
المخاطر  من  للعديد  خصبة  أرض  الوقت 
باختيار   فخورون  نحن  الصعبة.  والتهديدات 
ونعتزم  لخدماتنا  الوطني  الخيمة  رأس  بنك 
منصاته  أمن  على  الحفاظ  في  مساعدته 
المجرمين  أخطر  بعض  من  وحمايته 
والمحتالين الذين يستهدفون المصارف في 
الزمن الحالي، ونتطلع إلى دعمه في بناء 
يرافق  المخاطر  من  للحماية  فعال  برنامج 

عملياته في نموها وتوسعها.”

عملياتها توسيع  تعتزم  هوم  تو   فريش 
 في أبوظبي عقب صفقة استثمار بمجال

التكنولوجيا الزراعية

الهالل للمشاريع الناشئة  03

الهالل للمشاريع الناشئة مستثمر في أنومالي. الهالل للمشاريع الناشئة مستثمر في فريش تو هوم.
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كشف المجلس الهندي للكريكيت مؤخراً عن شراكته مع موبايل بريمير ليغ سبورتس )أم.
بي.أل(، وهي العالمة التجارية الرسمية للمنتجات والمالبس الرياضية الخاصة بـ أم.بي.أل. 

فريق  لمستلزمات  الجديد  الراعي  الشراكة  هذه  بموجب  سبورتس  أم.بي.أل  وستصبح 
الكريكيت الهندي والشريك الرسمي لمنتجات العالمة التجارية الخاصة بالفريق. 

وسيبدأ تعاون أم.بي.أل سبورتس مع المجلس الهندي للكريكيت بالتزامن مع الجولة المقبلة 
للفريق الهندي في أستراليا التي سيرتدي خاللها أعضاء الفريق زيّهم الجديد. 

وباإلضافة إلى الزي الرسمي للفريق، ستبيع أم.بي.أل سبورتس منتجات العالمة المرخصة. 

كما ستعرض أم.بي.أل سبورتس الزيَّ الرسمي ومنتجات العالمة الرسمية للفريق الهندي 
للبيع بأسعار معقولة. 

وفي هذ اإلطار علّق سوراف غانغولي، 
للكريكيت:  الهندي  المجلس  رئيس 
أم.بي.أل  مع  للتعاون  “نتطلع 
مستلزمات  تجديد  في  سبورتس 
عالمتنا  منتجات  وإتاحة  فريقنا 
الذين  الفريق  لمشجعي  المرخصة 
يزيدون عن مليار فرد بأيسر األسعار.”

لمستلزمات الرسمي  الراعي   أم.بي.إل 
فريق الكريكيت الهندي

أعلنت إدكاست مؤخراً عن إطالق النسخة الثانية من مؤشر مستوى التعلم 2021 
في الهند الذي سيساهم في تحفيز مجتمع التعلم والتطوير على تأسيس منظمات 

تقوم على التعلم الذكي. 

ويعتمد مؤشر مستوى التعلم على ثمانية أبعاد أساسية للتعلم تساهم في تعزيز 
مستوى التعلم في المنظمات.

ويقوم المؤشر على استبيانات واستفتاءات تمكن المنظمات من مقارنة نموها بنمو 
نظيراتها لمتابعة تقدمها وتحديد مستواها ضمن قطاعها وفي السوق بنطاقه األوسع. 

وُيبين التحليل الشامل لألبعاد الثمانية التي يستند إليها المؤشر مدى تقدم مستوى 
التعلم في المنظمة المعنية بصورة عامة، إذ يقدم عالمًة تقييميًة ُتمكن المنظمة من 
وإجراء  القطاع  في  النظيرة  الشركات  من  غيرها  مع  بالمقارنة  تقدمها  مدى  معرفة 

التحسينات الالزمة لتعزيز مسارات تعلمها.

 إد كاست تصدر دراسة مؤشر مستوى
التعلم 2021

الهالل للمشاريع الناشئة مستثمر في أم.بي.أل. الهالل للمشاريع الناشئة مستثمر في إدكاست. 
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كافا آند تشاي تبدأ خدمة التوصيل إلى مدينة دبي لإلعالم والمناطق المجاورة
أطلقت كافا آند تشاي مؤخراً خدمة توصيل جديدة مخصصة لزبائنها في مدينة دبي لإلعالم لتسهل على سكان هذه المنطقة، التي تعد مقراً لبعض أسرع الشركات اإلعالمية والتكنولوجية 

نمواً في اإلمارات، االستمتاع بألذ المشروبات واألطعمة من سلطات وشطائر وحلويات تتميز بها كافا آند تشاي.

وفي إطار هذه الخدمة الجديدة، ستوصّل كافا آند تشاي الطلبات للمناطق المجاورة بما فيها مرسى دبي ونخلة الجميرا، مع إمكانية الطلب على منصات التوصيل الرائدة مثل ديليفيرو 
وزوماتو وطلبات. 

 
وتجمع كافا آند تشاي الناس معا في بيئة ودية تحفز التواصل االجتماعي وتبادل 
األفكار وتجربة ثقافية فريدة، إذ تدير الشركة حالياً خمسة منافذ في جميع أنحاء 
ونادي ضباط شرطة  إإلمارات،  ومول  العالمي،  المالي  دبي؛ ضمن مركز دبي 

دبي، ومنطقة السيف؛ وفي الشارقة ضمن الجامعة األمريكية في الشارقة.

كافا أند تشاي شركة تابعة للهالل للمشاريع اإلبتكارية.

الهالل للمشاريع االبتكارية 04
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Corporate Citizenship

 الهالل للمشاريع تقدم اإلرشاد والتوجيه
غزة شبكة  ضمن  الناشئة   للشركات 

سكاي جيكس
شارك سامر شقير، مدير الهالل للمشاريع االبتكارية وهي حاضنة األعمال المؤسسية 
جيكس  غزة سكاي  نظمتها  توجيهية  جلسة  في  للمشاريع،  الهالل  لشركة  التابعة 
بهدف تدريب أعضائها من الشركات الناشئة على كيفية تقديم أفكارهم ومشاريعهم 

وطرحها أمام لجان المستثمرين.

وطرح سامر ضمن حديثه مجموعة من األسئلة التي قد يواجهها أصحاب األعمال عند 
طرحهم ألفكارهم ونماذج أعمالهم ليساعدهم بذلك في تقوية مهارات العرض والتمكن 

من اإلجابة على تساؤالت المستثمرين بوضوح وشمولية.

المواطنة المؤسسية 05
 الهالل للمشاريع تشارك بورشة عمل

نظمتها مؤسسة فن باستضافة آبل
 

اإلعالمي  )الفن  فن  مؤسسة  مع  بالشراكة 
والناشئة( ومقرها الشارقة، شاركت  لألطفال 
واألهل  األطفال  من  للمشاريع  الهالل  أسرة 
في ورشة عمل افتراضية عن التأثيرات الخاصة 

في صناعة األفالم.

استضافة الورشة مدربة من شركة آبل، وهي 
الشريك التعليمي لمؤسسة فن، حيث قدمت 
األفالم  في صناعة  اإليحاءات  مبدأ  عن  شرحاً 
التي  البصرية  الخدع  المشاركين على  ودرّبت 
يمكنهم تطبيقها من خالل طرق زاك كينغ في 

إنتاج األفالم باستخدام أجهزة آبل. 

https://funn.ae/
https://www.youtube.com/channel/UCq8DICunczvLuJJq414110A
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شارك نيراج أغرافال، مدير تنفيذي لدى الهالل للمشاريع، في ندوة افتراضية حول األسهم 
الخاصة ضمن قمة الشرق األوسط لالستثمار، وضّح فيها الجوانب المتعددة المرتبطة بسوق 
سير  وتحفيز  الصفقات  وإبرام  المستدام  النمو  تحقيق  فيها  بما  الثانوية،  الخاصة  األسهم 

الصفقات.

الشركاء  أموال  لرؤوس  العالمية  االستثمار  “مجاالت  بعنوان  افتراضية  ندوة  أيضاً  نيراج  وأدار 
المحدودين في الشرق األوسط” خالل مؤتمر سوبرريتيرن غروث ماركتس االفتراضي 2020. 
استطلع متحدثو الندوة استراتيجيات االستثمار المتغيرة لصناديق الثروات الملكية والشركات 
االستدامة  اعتبارات  دمج  كيفية  أيضاً  وناقشوا  المحدودة،  الشراكات  من  وغيرها  العائلية 
بالنسبة  الخاص  المال  برأس  االستثمار  فرص  أفضل  وبيَّنوا  االستثمارات،  في  أكبر  بفعالية 

للشركاء المحدودين على مدى السنوات الخمس القادمة.

الشرق قمة  خالل  يتحدث  أغرافال   نيراج 
سوبرريتيرن ومؤتمر  لالستثمار،   األوسط 

غروث ماركتس

مهرجان في  آراءه  يشارك  جعفر   بدر 
هارفارد ومع  األعمال،  لريادة   الشارقة 

بزنس ريفيو العربية، وصحيفة الخليج
تحدث بدر جعفر، الرئيس التنفيذي للهالل للمشاريع إلى جانب محمد يونس، الحائز 
االفتراضية  الندوة  ضمن  المرموقين  المتحدثين  من  ونخبة  للسالم  نوبل  جائزة  على 
االفتتاحية لمهرجان الشارقة لريادة األعمال بعنوان: “تأثير الفراشة: كيف يمكن للجميع 

إحداث التغيير”. شاهد النقاش.

آثار جائحة كوفيد-19 على االقتصاد  ناقش فيه  بدر  مع  الخليج حواراً  ونشرت صحيفة 
العالمي والجهود المحلية واإلقليمية المبذولة لبناء منظومة أكثر دعماً لنمو الشركات 
طرأت  التي  الدائمة  التغييرات  إلى  مشيراً  والمتوسطة،  الصغيرة  والشركات  الناشئة 
التعليم والعمل في ظل الجائحة واالنتشار المتزايد للتكنولوجيا الجديدة.  على مجال 

إقرأ المقال كامالً.
ندوة  في  أيضاً  بدر  وشارك 
هارفارد  نظمتها  افتراضية 
على  بالعربية  ريفيو  بزنس 
مواضيع  لمناقشة  اإلنترنت 
األعمال  بريادة  تتعلق 
تحدث  االجتماعي،  واالبتكار 
األعمال  قطاع  دور  عن  فيها 
في  الخيرية  واألعمال 
التي  التحديات  معالجة 
تواجهها دول الشرق األوسط 
كذلك  وأبرز  أفريقيا،  وشمال 
المتطلبات  تلبية  يضمن  بما  األعمال  وريادة  التعليم  قطاعات  تطويع  إلى  الحاجة 
االجتماعية، مشيراً إلى ما يكمن أمام شباب المنطقة من أمل وفرص لتحقيق التقدم 

والنجاح في األعوام القادمة. شاهد الندوة.

الرؤية المؤسسية 06

https://www.youtube.com/watch?v=ff2e2S4aYZ8&t=1s
https://www.alkhaleej.ae/2020-12-14/%D8%A8%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1-%D9%84%D9%80%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%C2%BB-%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-%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D9%80%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1/%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://www.youtube.com/watch?v=agqIPkP9xWc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=agqIPkP9xWc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=agqIPkP9xWc&feature=emb_logo
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مستقبل يناقش  تسوروبليس   ديميتريس 
 العمل في جيتكس لنجوم المستقبل، ومع

هارفارد بزنس ريفيو العربية
شارك ديميتريس تسوروبليس، مدير الموارد البشرية في الهالل للمشاريع في جلسة نقاش 
لنجوم  جيتكس  معرض  في  الجائحة”  بعد  ما  والفرص  التحديات  العمل:  “مستقبل  بعنوان 
المستقبل، وعبّر عن آرائه بخصوص اآلثار المؤقتة والدائمة التي خلفتها الجائحة، والتغيرات 
في بيئة العمل وحاجة المنظمات لتطويع ثقافاتها بصورة تتالءم مع أساليب العمل الجديدة، 

وتحدث أيضاً عن آثار التكنولوجيا، مثل الذكاء االصطناعي والتعلم اآللي، على بيئة العمل. 

وشارك ديميتريس في ندوة افتراضية نظمتها هارفارد بزنس ريفيو العربية لمناقشة طبيعة 
التعليم وبناء القدرات والمهارات المناسبة لبيئة العمل المستقبلية، مبيناً المهارات الجديدة 
المعاصرة  العمل  التأقلم مع أساليب  إلى  والحاجة  الجديدة  العمل  بيئة  للنجاح في  الالزمة 
والتغيرات التي يجب أن تطرأ على منظومة التعليم التقليدية لمواكبة متطلبات السوق. وأبرز 
في حديثه الحاجة إلى تحقيق التوازن ما بين المناصب العامة والتخصصات المعينة، وإدارة 
والعمل في  العيش  أساليب  المدى على  والتغيرات طويلة  األجيال  بين  ما  المعارف  انتقال 

أعقاب الجائحة. شاهد الندوة.

الهالل  لدى  االستثمارات  ومدير  التنفيذي  الرئيس  نائب  سينغفي،  توشار  شارك 
الناتجة عن  الفرص  أكبر  والتعافي:  “االنتعاش  بعنوان  نقاش  في جلسة  للمشاريع، 

األزمات العالمية” ضمن معرض جيتكس لنجوم المستقبل.

وناقش توشار في حديثه التوجهات االستهالكية السائدة على المستوى اإلقليمي 
والتوقعات لعام 2021 ورأس المال المتاح للشركات الناشئة في أوائل مراحلها، موضحاً 
اإلجراءات التي يمكن اتخاذها لتوسيع نطاق توفر تمويالت رأس المال، وقدم للشركات 
الناشئة والمؤسسين ورواد األعمال نصائح عن كيفية االستمرار والتقدم ما بعد جائحة 

كوفيد-19.

وتحدث توشار كذلك ضمن ندوة افتراضية بعنوان “رأس المال االستثماري والتكنولوجيا 
ماركتس  غروث  سوبرريتيرن  مؤتمر  إطار  في  أقيمت  اليوم”  األوسط  الشرق  في 
االفتراضي، مبرزاً في حديثه التوجهات الجديدة لرأس المال االستثماري في الشرق 
األوسط والتحول نحو األسواق االستهالكية، والقطاعات والفرص المتنامية في محيط 
رأس المال االستثماري، وبيّن أوجه التشابه ما بين أسواق الشرق األوسط وأسواق 

النمو األخرى في العالم. 

جيتكس في  يشارك  سينغفي   توشار 
 لنجوم المستقبل، وسوبرريتيرن غروث

ماركتس

https://www.youtube.com/watch?v=IhAW4r6BfnU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=IhAW4r6BfnU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=IhAW4r6BfnU&feature=youtu.be
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 بامكانك التعلم وانجاز العمل في نفس الوقت

هارفارد بزنس ريفيو العربية 07
وّسعت شركة الهالل للمشاريع إطار شراكتها االستراتيجية مع مجلة هارفارد بزنس ريفيو العربية بهدف تقديم الدعم لبرنامج “شركاء النهضة” الذي يوفر للقرّاء العرب بمختلف إمكانياتهم 

المادية محتوى متميزاً يتناول أهم القضايا المتداولة في مجال األعمال.

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/
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