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أضافت “غلفتينر”، الشركة الخاصة والمستقلة إلدارة الموانئ ومقرها اإلمارات، ثالث 
رافعات متنقلة جديدة من نوع كالمار لدى محطة حاويات العراق في ميناء أم قصر، 

لتزيد من فعالية عملياتها ومستويات إنتاجياتها. 

حالياً  “غلفتينر”  تتولى 
محطات  ثالث  تشغيل 
في ميناء أم قصر الذي 
يعتبر الميناء الوحيد في 
العراق لمناولة الحاويات 
استثمرت  وقد  الكبيرة. 
دوالر  مليون  الشركة 
في هذه الرافعات لتعزيز 
المحلي  أسطولها 
تلبية  من  لتتمكن 
الطلب المتزايد لعمالئها 
زمن  على  ولتحافظ 
االستثنائي  التسليم 
والذي  حققته  الذي 
يعتبر األكثر كفاءة على 

مستوى المنطقة.  

عيّنت شركة “مومنتوم لوجيستيكس” للخدمات اللوجستية ومقرها اإلمارات، أليكس لويس 
بمنصب مديرها اإلداري الجديد. 

24 عاماً عمل خاللها في كافة جوانب الشحن والنقل والخدمات  أليكس على  تمتد خبرة 
اللوجستية عبر القطاعات الصناعية والطاقة والمركبات والرعاية الصحية والبيع بالتجزئة في 

الشرق األوسط وأفريقيا. 

يختص أليكس في مجال الحمولة السائبة وتفريغها 
ونقل  اإللكترونية  والتجارة  المشاريع  وشحنات 
الشحنات والتخزين والخدمات اللوجستية والتوزيع 
والنقل بالشاحنات عبر الحدود، ويمتلك خبرة في 
ووكالة  البراميل  أساطيل  لعمليات  اآليزو  معايير 

السفن وإدارتها. 

لدى  قيادية  مناصب  عدة  سابقاً  أليكس  وشغل 
“سيفا لوجيستيكس” و “واي بي آيه كانو للشحن” 
و “ويلهيلمزين شيبس سيرفيس” و ”تي إن تي 

إكسبرس وورلدوايد”. 

“مومنتوم لوجيستيكس” تعيّن مديراً إدارياً 
جديداً

متنقلة  رافعات  ثالث  تضيف  “غلفتينر” 
جديدة من نوع كالمار في محطة حاويات 

العراق 

الهالل للمشاريع التطويرية 01

“مومنتوم لوجيستيكس” شركة تابعة للهالل للمشاريع وتندرج تحت مظلة الهالل للمشاريع التطويرية.“غلفتينر” شركة تابعة للهالل للمشاريع وهي كبرى الشركات تحت مظلة الهالل للمشاريع التطويرية.
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الصيانة  خدمات  توسع  للطيران”  “جاما 
األمريكية باستحواذها على “جت إيست”
عت شركة “جاما للطيران” العالمية نطاق عمليات الصيانة الخاصة بها في الواليات  وسَّ
المتحدة األمريكية باستحواذها على شركة “ِجت إيست” التي تقدم خدمات الصيانة 
لطائرات درجة رجال وسيدات األعمال ومقرها نيو جيرسي في صفقة بلغت قيمتها 11 

مليون دوالر. 
هذه  على  وتعليقاً 
مروان  قال  الخطوة، 
الرئيس  خالق، 
“جاما  لـ  التنفيذي 
“هذه  للطيران”: 
ذو  إنجاز  الصفقة 
استراتيجية  أهمية 
إذ  لنا  بالنسبة 
توسيع  من  سيمكننا 
وتعزيز حضورنا  بصمتنا 
في السوق األمريكية 
لخدمات درجة سيدات ورجال األعمال التي تعد األكبر على مستوى العالم، فنحن في 
هذه الصفقة ندمج شركتي خدمات تعمالن كطرف ثالث لنشكّل شركة متكاملة عالية 
الكفاءة واإلمكانيات لخدمات الصيانة من الساحل إلى الساحل ونلبي الطلب المتزايد 
على خدمات الدعم لقاعدة التوريد. ومع هذا الدمج، سيستفيد عمالؤنا من الكفاءات 
التشغيلية التي ال يمكن تحقيقها إال في إطار عالقة استراتيجية مع موردين محددين.”

وستعمل شركة الصيانة المنبثقة من االستحواذ تحت إسم “ِجت إيست، شركة تابعة 
لجاما للطيران” بإدارة ستيفن مايدين من “جت إيست”.

“أفيردا” تعتزم تأسيس أول محطة لتحويل 
النفايات إلى طاقة في بنجاب، الهند

مع  التعاون  النفايات  إلدارة  المتكاملة  بالخدمات  المتخصصة  العالمية  “أفيردا”  شركة  تعتزم 
مؤسسة أمريتار البلدية في تأسيس أول محطة لتحويل النفايات إلى طاقة على مستوى 

إقليم بنجاب في الهند. 

وفي هذه المناسبة، قال أميت باجباي، مدير العمليات الهندية لدى “أفيردا”: “لقد بدأت أفيردا 
بأعمال التعدين الحيوي وأنجزت حى اآلن 38,000 متر طني من النفايات المكومة في موقع 

باغتانواال.”

“وبهذه الوتيرة، سنتمكن من 
تشغيل محطة تحويل النفايات 
سنتين  بغضون  طاقة  إلى 
عمليات  جانب  وإلى  تقريباً. 
العضوية،  النفايات  تحلل 
المحطة  هذه  لنا  ستتيح 
الجديدة التخلص من 650 طن 
يوم،  البلدية كل  النفايات  من 
كافة  معالجة  من  وسنتمكن 
وكذلك  المدينة  نفايات 

المناطق المحلية المجاورة.”

استهلت  قد  “أفيردا”  وكانت 
الصلبة  المخلفات  إدارة  جهود 
البلدية في المدينة في يوليو 

من العام الماضي. 

الهالل للمشاريع االستثمارية 02

الهالل للمشاريع االستثمارية مساهم مؤسس في “جروث جيت كابيتال”. “أفيردا” شركة من 
ضمن محفظة “جروث جيت” االستثمارية. الهالل للمشاريع تمتلك حصة أقلية في “جاما للطيران ش.م.ع”.
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“فيزيتا” تطلق خدمة الصيدلية اإللكترونية 

قامت “كيتوبي”، الشركة الناشئة إلدارة المطابخ السحابية التي تتعاقد مع المطاعم 
إذ  السعودية،  العربية  المملكة  في  بالتوسع  لديهم،  التوصيل  خدمات  نطاق  لتوسيع 
تعتزم الشركة جمع المزيد من رأس المال االستثماري من أجل اطالق عملياتها في 

جنوب شرق آسيا.

المملكة  جّدة،  المطاعم في  أمام  أبوابها  بافتتاح  فبراير  “كيتوبي” خالل شهر  وقامت 
العربية السعودية، حيث تنشط الشركة حالياً  من خالل أعمالها في الرياض وتعمل مع 

أكثر من 40 مطعم شريك.

وعقب نجاحها ضمن السوق السعودية، ستقوم “كيتوبي” بإطالق أعمالها في عدة 
 ،2018 عام  تأسيسها  منذ  العام.  هذا  من  وقت الحق  في  آسيا  بجنوب شرق  مدن 
للمشاريع  الهالل  فيهم  بما  عدة مستثمرين  من  دوالر  مليون   120 “كيتوبي”  جمعت 

الناشئة، و “لوميا كابيتال”، و “رايز كابيتال”، و “نول وود”.

الرقمية ومقرها مصر عن تدشين صيدليتها  الصحية  الرعاية  أعلنت منصة “فيزيتا” لخدمات 
اإللكترونية الجديدة التي ستسمح لمستخدمي تطبيقها في القاهرة والجيزة طلب األدوية 

الموصوفة لهم. 

وعلق محمد الموجي، الرئيس التنفيذي للمنتجات لدى “فيزيتا” قائالً: “مع كل إصدار وتحديث 
جديد نقدمه، نسعى إلى تحسين التجربة الصحية للمرضى والمراجعين الذين يستخدمون 
منصتنا، ونحن نعمل على ضمان دمج صيدليتنا اإللكترونية الجديدة بكل سالسة في خدماتنا 

لتوفير نتائج عالية المستوى وذات قيمة لمستخدمي فيزيتا.”

تحميل  المستخدمون  يستطيع 
على  اإللكترونية  الطبية  الوصفات 
البيانات  وإضافة  “فيزيتا”،  تطبيق 
التي  التأمين  بشركات  الخاصة 
يتعاملون معها، واختيار وسيلة الدفع 
توصيل  مواعيد  وتحديد  األنسب، 
الدواء إلى منازلهم في نفس اليوم. 

على  الحصول  أيضاً  وباستطاعتهم 
التطبيق،  عبر  طبية  استشارات 
صيادلة  مع  التواصل  وكذلك 
خدمة  ومسؤولي  متخصصين 

العمالء. 

“كيتوبي” تتوسع في السعودية وتعتزم 
إطالق عملياتها في جنوب شرق آسيا

الهالل للمشاريع الناشئة  03

الهالل للمشاريع الناشئة مستثمر في “فيزيتا”.الهالل للمشاريع الناشئة مستثمر في “كيتوبي”.
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أفصحت منصة األلعاب اإللكترونية موبايل بريمير ليغ أن قيمتها وصلت إلى 945 مليون دوالر 
بعد أن حصدت 95 مليون دوالر في جولة تمويل من سلسلة D قادتها “كومبوسيت كابيتال” 

و “مور ستراتيجيك فينتشرز”. 

وكان من أبرز المشاركين في جولة التمويل هذه “بيز بارتنرز” و “آر تي بي غلوبال” و “إس 
آي جي” و “غو-فينتشرز” و “تيلسترا فينتشرز” و “فاوندرز سيركل” و “بلي فينتشرز”. 

وقال ساي سرينيفاس، المؤسس الشريك والرئيس التنفيذي لـ “موبايل بريمير ليغ”: “ستعزز 
هذه الجولة التمويلية األخيرة من مساعينا الجارية للنمو والتوسع، وستساعدنا على التركيز 
على خدمتنا الرئيسية وهي منصة قوية تقدم لالعبين أفضل الخصائص والميزات وتتيح لهم 
آن  وقد  الهند  في  اإللكترونية  الرياضات  مجتمع  يتنامى  اإللكترونية.  الرياضية  األلعاب  أفضل 
ما  للعالم  وتبرز  التي تستحقها  العالمية  الشهرة  الهندية  اإللكترونية  األلعاب  لتحقق  األوان 

يمتلكه الالعبون الهنود من مواهب”. 

وقد صرحت هذه الشركة الناشئة أن مجموع مستخدميها قد بلغ أكثر من 60 مليون مستخدم 
في الهند وما يزيد على 3.5 مليون مستخدم في إندونيسيا. 

مليون   945 بـ  تقّدر  ليغ”  بريمير  “موبايل 
دوالر عقب آخر جولة تمويل

أبرمت “إد كاست” لحلول سحابة المعرفة القائمة على تكنولوجيا الذكاء االصطناعي 
للشركات، اتفاقية شراكة مع شركة االستشارات العالمية “بروفيتي” إلطالق دراسة 

مؤشر مستوى التعلم ألول مرة في منطقة الشرق األوسط. 

يساعد هذا االستبيان المنظمات على تحديد مستوى التعلم لديها مقارنة مع نظيراتها 
بإمكانيات  المنظمات  استثمار  أهمية  تزايد  مع  تماشياً  وذلك  والسوق،  القطاع  في 

التعلم إبان الجائحة. 

تتميز الشركات ذات إمكانيات التعلم بمرونتها وقدرتها على التأقلم مع التغيير، ودائماً 
ما تقدم أداًء عالياً مقارنة بغيرها، لذلك تتفوق الشركات التي تتمتع بأعلى مستويات 

التعلم على نظيراتها. 

وفي أواخر العام الماضي، كرَّم موقع Comparably.com “إد كاست” ضمن فئة “أفضل 
50 شركة من حيث التنوع”، وكذلك ضمن فئة “أفضل 50 رئيس تنفيذي” في الواليات 

المتحدة من بين الشركات الصغيرة والمتوسطة. 

لمعرفة المزيد عن االستبيان، يمكنكم الضغط هنا.

“إدكاست” تطلق دراسة مؤشر مستوى 
التعلم 2021 في الشرق األوسط

الهالل للمشاريع الناشئة مستثمر في “موبايل بريمير ليغ”. الهالل للمشاريع الناشئة مستثمر في “إدكاست”. 

https://www.edcast.com/corp/learning-health-index/
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“كافا آند تشاي” تعتزم التوسع بفرعها في نادي ضباط شرطة دبي، الجّذاف
تعمل “كافا آند تشاي”، المختصة بعالم القهوة والشاي التي تعكس روح الثقافة العربية، على التوسع بفرعها في نادي ضباط شرطة دبي بالجّداف من خالل بناء كشك جديد مع طاوالت 

للزبائن. وتم إطالق الفرع الجديد لخدمة الضباط وعائالتهم باإلضافة إلى الزوار اآلخرين.
 

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 دبي؛ ضمن مركز دبي 
المالي العالمي، ومول إإلمارات، ونادي ضباط شرطة 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 تدعم رؤية 2025 لـ “مبادرة بيرل”
انضمت الهالل للمشاريع إلى مجموعة من 30 شركة ومؤسسة إقليمية رائدة دعماً لرؤية 2025 التي 
وضعتها “مبادرة بيرل” توجيهاً لجهودها القادمة، وذلك لدى اجتماع مجلس المحافظين ومجلس الرئيس 

التنفيذي للمنظمة. 

الهالل للمشاريع هي مؤسس شريك في “مبادرة بيرل”، المنظمة غير الربحية التي تتمثل مهمتها في 
نشر ثقافة مؤسسية تقوم على المساءلة والشفافية والحوكمة الرشيدة في منطقة الخليج. 

تدعم الهالل للمشاريع قيادة “مبادرة بيرل” وتتفاعل مع المجتمع بنطاقه األوسع عبر فعاليات وأنشطة 
بحثية. وتتضمن برامج المبادرة التي تدعمها الهالل للمشاريع “حوكمة الشركات متناهية الصغر والصغيرة 
والمتوسطة”، إذ قدمت الشركة الدعم تحديداً في إطالق منصة الموارد اإللكترونية. أما في إطار برنامج 
الحوكمة في القطاع الخيري، ساهمت الهالل للمشاريع في توفير منصة تجمع الجهات المانحة إقليمياً 

لتبادل الرؤى واألفكار بخصوص العطاء المؤسسي. 

وشاركت الهالل للمشاريع أيضاً في جلسات تعهد قطاع األعمال لـ “مبادرة بيرل” الذي يلتزم بموجبه 
قادة األعمال والمنظمات باالمتثال لمبادئ ممارسات الحوكمة المؤسسية الرشيدة األخالقية والمسؤولة. 

والمسؤولية  االستدامة  الممارسات في مجال  أفضل  لتبادل  بيرل”  “مبادرة  التي عقدتها  الخليجية”  للمؤسسات  االجتماعي  العطاء  “دائرة  للمشاريع في  الهالل  فبراير، شاركت  في 
االجتماعية مع قادة القطاع على المستوى اإلقليمي. 

أكدت هذه الفعالية أهمية تقييم أثر األعمال الخيرية ورفع التقارير بخصوصها، وهو ما اعتبرته “مبادرة بيرل” من أكثر التحديات صعوبة بالنسبة للجهات المؤسسية المانحة في المنطقة.  
ونأتي دائرة العطاء االجتماعي لمبادرة بيرل تعزيزاً لبرنامجها حول الحوكمة في القطاع الخيري الهادف إلى رفع مستوى العطاء المؤسسي ذات األثر وتقييم األداء ومنهجيات الحوكمة في 

منطقة الخليج. 

يقدم هذا البرنامج الذي تأسس منذ أربع سنوات الدعم للشركات والمؤسسات ويساعدهم على تحسين أثر استثماراتهم االجتماعية من خالل إبرام الشراكات واتخاذ القرارات المدروسة. 

المواطنة المؤسسية 05
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كتبت غادة عبد القادر، نائبة الرئيس لدى الهالل للمشاريع االستثمارية، منصة االستثمارات 
االستراتيجية في الهالل للمشاريع، مقاالً  عن آثار الجائحة وما تبعها من تباطئ في االقتصاد 

أدى إلى إعادة صياغة استراتيجيات سوق األسهم الخاصة في عام 2021. 

وجاء في المقال: “مع بداية تفشي كوفيد-19 في 
بسوق  تؤثر  الجائحة  تبعات  أخذت   ،2020 مطلع 
األسهم الخاصة شيئاً فشيئاً منذ الربع الثاني من 
العام وحتى اليوم. شهدنا تعليق صفقات أدى إلى 
في  المخصصة  غير  األموال  رؤوس  قيمة  وصول 
العالم إلى 1.5 ترليون دوالر أمريكي بنهاية الربع 
المستثمرين  تركيز  تحول  وقد   .2020 من  الثاني 
إلى إدارة أعمال محافظهم النشطة وتوفير الدعم 

التشغيلي واالستراتيجي والمالي متى لزم.”

“ومن المرجح أن يستمر هذا التوجه العملي في 
من  تضرراً  األشد  القطاعات  في  وباألخص   2021

الجائحة.”

يمكنكم قراءة المقال كامالً هنا. 

 كيف باإلمكان خلق قيمة طويلة األجل 
في سوق تشهد تباطؤاً اقتصادياً؟

الشركات عاتق  على  تقع   المسؤولية 
وخلق المستدامة  التنمية  عجلة   لدفع 

فرص العمل في المنطقة
القطاع  دور  الضوء على  للمشاريع  الهالل  التنفيذي لشركة  الرئيس  بدر جعفر،  سلط 
الخاص في دعم جهود التنويع االقتصادي وتوليد الفرص التي يحتاجها الشباب للوصول 

إلى مستقبل أكثر استدامة وشمولية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

منطقة  في  المصلحة  أصحاب  رأسمالية  “تنفيذ  بعنوان  جلسة  في  جعفر  بدر  تحدث 
االقتصادي  للمنتدى   2021 دافوس  أجندة  ضمن  إفريقيا”  وشمال  األوسط  الشرق 
رأسمالية  مقاييس  وتنفيذ  بتبني  للمشاريع  الهالل  التزام  عن  أعلن  حيث  العالمي، 
أصحاب المصلحة الصادرة عن المنتدى، وقال: “ال 
مواجهة  زمام  تتولى  أن  سوى  الشركات  يسع 
تحديات منطقتنا االجتماعية والبيئية، وليس هذا 
أمر  هو  بل  فحسب،  الواجب  عليها  يمليه  ما 
من  أصبح  وقد  التجارية،  مصلحتها  في  سيصّب 
أن تحقيق الشركات  للجميع اآلن  الجلي  الواضح 
يرتبط  الطويل  المدى  على  االقتصادي  للنجاح 

ارتباطاً وثيقاً بقدرتها على إيجاد أثر اجتماعي.”

وشارك بدر كذلك في اجتماع مجلس المشرفين 
عن االقتصاد الرقمي وخلق القيم الجديدة ضمن 
ناقش  حيث  العالمي،  االقتصادي  المنتدى 
للدمج  للمشاريع  الهالل  حددتها  التي  األولويات 
التعاون  فرص  عن  تحّدث  كما  الرقمي،  والتحول 

التي تستطلعها الشركة. 

الرؤية المؤسسية 06

https://hbrarabic.com/%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85/
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كيف تحقق النجاح في عصر العمل الهجين؟

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%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%8A%D9%86/
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%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/
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