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أعلنت “غلفتينر”، إحدى أكبر الشركات الخاصة المستقلة لتشغيل الموانئ والخدمات 
اللوجستية في العالم ومقرها اإلمارات، عن تعيين خافيير اتشيفيريا في منصب المدير 
المالي الجديد للشركة. وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع نهج “غلفتينر” القائم على 

االستعانة بأفضل الكفاءات والخبرات التخصصية لقيادة مسار نمو الشركة وتوسعها.

وعمل خافيير قبل توليه منصبه الحالي مديراً مالياً إقليمياً على مستوى منطقة أوروبا 
والبحر المتوسط واألمريكيتين لدى شركة “بي إس إيه” السنغافورية ومقرها أنتويرب، 
بلجيكا. وتولى خافيير إدارة األداء واالستراتيجية المالية لشركة “بي إس إيه” منُذ العام 
2019، مساهماً في تعزيز أداء محفظة أعمالها التي تبلغ قيمتها مليارات الدوالرات 
إلى  خافيير  وانضم  األمريكية.  المتحدة  الواليات  دولة من ضمنها   11 نطاقها  ويغطي 
“بي إس إيه” في العام 2014، وشغل منصب المدير المالي اإلقليمي على مستوى 
منطقة أمريكا الالتينية لدى الشركة من خالل مقرها في باناما. ويمتلك خافيير سجالً 
حافالً بالتميز في تحقيق النمو لشركات سالسل اإلمداد، ويحمل شهادات أكاديمية 
من معهد الدراسات الُعليا في إدارة األعمال )INSEAD( وكلية الدراسات العليا لألعمال 

.)IESE( بجامعة برشلونة

الصدد: “يسعدني  وقال خافيير اتشيفيريا في هذا 
االنضمام إلى “غلفتينر” التي تحظى بسمعٍة مرموقة 
بفضل تميز عملياتها. وأتطلع ُقُدماً للمساهمة في 
وتيرة  وتسريع  وأهدافها  الشركة  أولويات  تحقيق 
النمو وتعزيز القيمة للمساهمين وأصحاب المصلحة. 
ويشرفني أن أكون جزًءا من فريق متفان في عمله 
األفضل  وتحقيق  إيجابي  تأثيٍر  وإحداث  النمو  لتعزيز 

للموظفين والعمالء.”

اختارت “غلفتينر” شركة “سيمفوني” لتتولى تنفيذ التحول الرقمي لعمليات المشتريات عبر 
جميع أعمالها. تشغل “غلفتينر” حالياً عمليات الموانئ والخدماتها اللوجستية في اإلمارات 

والمملكة العربية السعودية والعراق والواليات المتحدة. 

وتقدم شركة “سيمفوني” خدمات الجيل الجديد الرقمية لتحليالت عمليات الشراء وأتمتة 
يقلل  ما  الشراء،  عمليات  تسهل  التي  الرقمية  التكنولوجيا  توفير  في  وتتخصص  النفقات، 
جودة  على  “سيمفوني”  تميز  يقتصر  وال  الثالثة.  لألطراف  المدفوعة  والمصاريف  التكلفة 
خدماتها التقنية فحسب، بل وتتفرد الشركة أيضاً بفريقها المتخصص لدعم عمليات التنفيذ 
وشراء الموارد بكفاءة، مما يجعلها شركة متكاملة تغطي بخدماتها جميع متطلبات عمليات 

التحول الرقمي لعميات الشراء المؤسسية. 

مدير  نيستي،  بييترو  وعلق 
لدى  المشتريات   – الهندسة 
الشراكة  هذه  على  “غلفتينر” 
غالبية  “ُتعاب  قائالً:  الجديدة، 
عمليات  رقمنة  مشاريع 
إنفاذ  لسوء  المشتريات 
تعقيدات  مع  وتبنيها  األنظمة 
نظام  مع  أما  التشكيل.  في 
“سيمفوني”، فتم التشغيل في 
ونقارب  بنجاح،  األول  األسبوع 
على إتمام عملية التبني بنسبة 
الشهر  في  بالمئة   80 عن  تزيد 

الثاني من بدء التطبيق.”

الهالل للمشاريع التطويرية 01

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

“غلفتينر” تختار شركة “سيمفوني” 
لتعزيز مشترياتها الرقمية

“غلفتينر” تعين رئيساً مالياً جديداً
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تشهد عمليات القاعدة الثابتة لـ “جاما للطيران” في الشارقة إنجازات قياسية منذ أن بدأت 
الشركة بإجراء تغييرات استراتيجية جعلتها تركز على أسواقها الرئيسية. وبتوظيف الفريق 
المحلي المختص بخدمات طيران رجال وسيدات األعمال بقيادة المدير اإلداري جانين تومس، 
الشارقة  في  الثابتة  القاعدة  عمليات  الثابتة، حققت  القاعدة  لخدمات  ميرفي  توم  وترؤس 

مستويات قياسية. 

وكانت “جاما للطيران” قد سجلت في أبريل من عام 2018 نتائج ساحقة أيضاً. وفي 2021، 
تمكنت من التفوق على هذه النتائج مرتين، مرة في مارس 2021 عندما تجاوزتها بنسبة 5 
بالمئة والحقاً في مايو بنسبة 20 بالمئة. وتعتزم في يونيو 2021 أن تتفوق أيضاً على هذه 
المتزايد لخدمات طيران رجال وسيدات األعمال  الطلب  اإلنجازات على  النتائج. وتؤكد هذه 

على نطاق عالمي واسع.

باعت شركة “سامينا اليمستون” كامل حصصها في سيراميك رأس الخيمة، والتي 
المسؤولية  ذات  لالستثمارات”  “فالكون  لصالح  سهم،  مليون   174 من  أكثر  بلغت 

المحدودة.

تتداول  التي  المالية  لألوراق  ظبي  أبو  لسوق  الخيمة  رأس  سيراميك  صرحت  وقد 
حصصها فيها، أن صفقة بيع األسهم التي تمثل 17.55 بالمئة من أسهمها سترفع من 

مساهمة “فالكون لالستثمارات” إلى 20.40 بالمئة من إجمالي أسهم رأس المال. 

الهالل للمشاريع االستثمارية 02

الهالل للمشاريع تمتلك حصة أقلية في “جاما للطيران ش.م.ع”. الهالل للمشاريع تمتلك حصة في “سامينا اليمستون القابضة”، التي بدورها تمتلك حصة 
بنسبة %30.6 في سيراميك رأس الخيمة. 

“سامينا اليمستون” تبيع حصتها في 
سيراميك رأس الخيمة

 مستويات قياسية تحققها عمليات القاعدة
الثابتة لـ “جاما للطيران” في الشارقة
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كشفت منصة “C3” المبتكرة لخدمات األغذية والمشروبات القائمة على التكنولوجية، 
عن خططها للتوسع في األسواق العالمية عبر شراكة مع “كيتوبي”، وهي أكبر منصة 

في العالم إلدارة سحابة المطابخ. 

وفي المرحلة األولى من الشراكة، سترخص “C3” الرائدة في محيط المطابخ الرقمية، 
 ،)Umami Burger( ”عشرًة من مطابخها الرقمية لصالح “كيتوبي”، ومنها “أومامي برغر
 Krispy( ”و “كريسبي رايس ،)Sam’s Crispy Chicken( ”و “سامز كريسبي تشيكين
Rice(. وتعتبر هذه الشراكة االستراتيجية مدخالً لـ “C3” إلى السوق العالمية سيتيح 
لها تقديم خدماتها للمستهلكين في اإلمارات والسعودية والكويت، مع خطط للتوسع 
 ”C3“ في أسواق أخرى من ضمن شبكة “كيتوبي” في الشرق األوسط وآسيا. ستوفر
 CITIZENS( ”خدماتها من خالل مطابخ “كيتوبي” السحابة عبر تطبيق “سيتيزنز غو
 ،)Lunchbox( ”بالتعاون مع “النش بوكس ”C3“ للهواتف المحمولة الذي ابتكرته )GO
وهو تطبيق يسمح للمستخدمين تجميع عدة طلبات من مختلف العالمات المدرجة 

لدى  “C3” في طلب واحد من دون تكبد أية تكاليف توصيل إضافية.

صرحت منصة “فيزيتا” الرقمية الرائدة في مجال حجز المواعيد الطبية وبرامج إدارة الخدمات 
الطبية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، عن خطط للتوسع في 100 مدينة على مدى 

السنوات الخمس القادمة، وذلك بحسب مؤسسها ورئيسها التنفيذي أمير برسوم.

وتصبو الشركة أيضاً إلى زيادة عدد األطباء المدرجين لديها إلى 60 ألف طبيب.

وأوضح برسوم في تصريح له أن “فيزيتا” تقدم خدماتها لنحو 30 مليون مستخدم في العام 
الواحد، وخصيصاً في األسواق ذات الكثافة السكانية المرتفعة مثل نيجيريا، مشيراً إلى أن 

الشركة تنوي مناقشة صفقات تمويل جديدة بنهاية 2021 لدعم توسعها في أفريقيا. 

تقود “فيزيتا” التوجه نحو رقمنة 
الطبية  المواعيد  حجز  عملية 
الحصول  إمكانية  لتسهيل 
الصحية  الرعاية  خدمات  على 
المنصة  وتقدم  المنطقة.  في 

من  أكثر  على  االطالع  فرصة 
200 ألف رأي لمستخدمين آخرين عقب تجاربهم مع األطباء المدرجين على المنصة، ليتمكن 

المستخدم من المقارنة فيما بينهم واختيار الطبيب األنسب في دقيقة واحدة. 

اإلدارة  برنامج  بفضل  عالية  بكفاءة  بعد  طبية عن  للمستخدمين خدمات  األطباء  يقدم  كما 
اإلكلينيكية الرقمية لدى “فيزيتا”. وُيذكر أن تطبيق “فيزيتا” متاح حالياً في مصر والسعودية 

واألردن ولبنان وكينيا ونيجيريا. 

الهالل للمشاريع الناشئة  03

الهالل للمشاريع الناشئة مستثمر في “فيزيتا”.

“C3” تبرم شراكة مع “كيتوبي” 
لتوسيع نطاقها في الشرق األوسط

“فيزيتا” تعتزم التوسع عبر 100 مدينة 
في السنوات الخمس المقبلة

الهالل للمشاريع الناشئة مستثمر في “كيتوبي”.
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أبرمت شركة “أنومالي” العالمية المتخصصة بالحلول الذكية لألمن اإللكتروني، شراكة 
مع شركة الذكاء االصطناعي األسترالية “سايبرميرك” )Cybermerc( إلدارة التهديدات 
اإللكترونية، إذ ستوظف الثانية في إطار هذه الشراكة حلول “أنومالي” المدمجة لتعزيز 
المعنية  الوطنية  األسترالية  المنصة  وهي   ،)Aushield Defend( ديفيند”  “أوشيلد 

بتحليل المخاطر وتبادل المعلومات وحماية المنظمات من التهديدات اإللكترونية. 

الهادئ  المحيط  لمنطقة  “أنومالي”  عام  مدير  نايدو،  قال ستري  السياق،  وفي هذا 
وتدرك  اإللكترونية،  بالهجمات  بأكملها  الهادئ  والمحيط  آسيا  منطقة  “تعّج  واليابان: 
تهديدات  به  تتسبب  أن  يمكن  الذي  الضرر  اإلدراك حّدة  والمؤسسات خير  الشركات 
المستعصية  التهديدات  أن  وتعي   ،)Olympic Destroyer( “أوليمبيك ديستروير”  مثل 
والمتقدمة المدعومة من الدول المستهِدَفة، دائماً ما تحاول البحث عن سبل الختراق 
الشبكات. ويسرني التعاون مع هذه الشركة الموثوقة لحماية الشبكات األسترالية من 

أصعب الهجمات اإللكترونية.” 

تلتزم شركة “سايبرميرك” ومقرها كانبيرا برفع اإلمكانيات األمنية اإللكترونية للمنظمات 
بين  بالربط  جماعية  إلكتروني  دفاع  قوة  بناء  مهمة  عاتقها  على  وتتخذ  األسترالية، 

القطاعات الحكومية والصناعية واألكاديمية في الدولة. 

وتقدم “أوشيلد ديفيند” خدمات ذكاء اصطناعي محسنة تقوم على المعلومات المحللة 
من نطاق واسع من المصادر، من بينها التكنولوجيا األمنية الخاصة بـ “سايبرميرك”، 
كما تمد المنظمات بمعلومات عن الهجمات التي يتعرضون لها وأبرز المخاطر ومؤشرات 

التضرر الالزمة لحماية الشبكات األسترالية. 

تكنولوجيا  مجال  في  العاملين  تمكّن  التي  البرمجيات  تطوير  شركة  “كوهيسيتي”،  أعلنت 
أو  نظم  عدة  عبر  منها  واالستفادة  وإدارتها  للبيانات  احتياطية  نسخ  إنشاء  من  المعلومات 
مقدمي سحابات، عن إطالق عرض النسخ االحتياطية كخدمة )Backup as a Service(، وهو 

برنامج “داتا بروتكت” )DataProtect( المقدم كخدمة، للعمالء في أوروبا.

ويتم توفير الخدمة عبر “خدمات أمازون ويب” )Amazon Web Services( في أوروبا، حيث تمنح 
للعمالء من المؤسسات والشركات متوسطة الحجم طريقة أخرى بسيطة وجذرية لتخزين 
نسخ احتياطية من البيانات، والقضاء على الصوامع، وخفض تكاليف اإلنفاق الرأسمالي، بينما 

تهتم “كوهيسيتي” بإدارة البنية التحتية التابعة لهذه الخدمة.

يعتمد آالف العمالء على مستوى العالم على خدمة “داتا بروتكت” من “كوهيسيتي” إلجراء 
نسخ احتياطي لبياناتهم في أماكن العمل أو في البيئات السحابية التي يديرونها مباشرًة. 
“كوهيسيتي”  توفرها  التي  القيمة  استهالك  كيفية  في  الخيارات  من  المزيد  لديهم  اآلن، 
مع هذا الحل القائم على البرمجيات كخدمة، والتي يمكن إدارة جميعها بسهولة من خالل 
تتسم  والتي  “كوهيسيتي”  )Helios( من  “هيليوس”  واحدة على منصة  واجهة مستخدم 

بتعدد األوساط السحابية.

الهالل للمشاريع الناشئة مستثمر في “أنومالي”.

“أنومالي” تتعاون مع شركة الخدمات 
الذكية األسترالية إلدارة التهديدات 

اإللكترونية

“كوهيسيتي” توفر “النسخ االحتياطية 
كخدمة” في أوروبا

الهالل للمشاريع الناشئة مستثمر في “كوهيسيتي”.
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وتقاليدها،  العربية  الثقافة  ما في  أبهى  للعالم  يقدم  الذي  آند تشاي”،  “كافا  أعاد مقهى 
افتتاح أبوابه في مبنى “كريسينت هاوس” لتقديم خدماته لموظفي مجموعة الهالل عقب 

عودتهم إلى العمل من المكتب. 

كرئيس  بتلر  مايك  الشركة  عينت  وقد 
توسعها  مساعي  لتعزيز  جديد  تنفيذي 
عاًما   20 بخبرة  مايك  يتمتع  ودولياً.  إقليمياً 
وتجارة  والمشروبات  المأكوالت  مجال  في 
التجزئة في منطقة الشرق األوسط وشمال 

إفريقيا والمملكة المتحدة.

وقد أضاف هذا المقهى الذي يقدم أشهى 
نظاماً  المبتكرة،  والشاي  القهوة  خيارات 
للموظفين  يسمح  اإلنترنت  عبر  للطلب 
استالمها  ثم  ومن  وتعقبها  طلباتهم  تحديد 
فور إعدادها لتجنب أوقات االنتظار والحفاظ 

على التباعد ما بين األفراد. 

بمشروبات  روادها  تشاي  آند  كافا  ُتمتع 
الشرق  بالتوابل  مفعمة  تقليدية  ومأكوالت 
للذواقة  المفضلة  والمكونات  األوسطية 
توليفات  البتكار  الطبيعية،  المزارع  وخيرات 

أصيلة الجذور وغنية بالنكهات. 

المنزلية،  الموائد  لتجارب مشاركة  رقمي  ملتقى  وهي  بريد”،  “بريك  تستعد شركة 
لالنطالق في السوق اإلماراتية في الربع الرابع من 2021.

للناس  فرصة  بريد”  “بريك  تقدم  تطعيم جميع سكانها،  لحملة  اإلمارات  مواصلة  ومع 
على  المحافظة  من  وتمكنهم  آمنة  بصورة  األكل  بتجارب  االستمتاع  في  لالستمرار 
الشركات  أحدث  تعد من  التي  الشركة،  وتخطط هذه  منازلهم.  لهم من  مصدر دخل 
العالمية مثل  للتوسع في األسواق  االبتكارية،  للمشاريع  الهالل  المحتضنة من قبل 

لندن إثر تخفيف القيود المفروضة. 

من  للعديد  بريد”  “بريك  خضعت 
االختبارات المكثفة، كما أن مجال 
شهد  قد  الموائد  تشارك  نوادي 
به  مما حظي  أسرع  تعاٍف  وتيرة 

قطاع المطاعم منذ 2020. 

تكون  أن  إلى  بريد”  “بريك  تصبو 
المهرة  للطهاة  جامعاً  ملتقًى 
ترجمًة  الذواقة،  الطعام  وعشاق 
الفكرة:  منه  تنبثق  الذي  للمبدأ 
تقدمه  ما  هو  يؤكل  ما  “أفضل 
ويتشاركه  المنزلية  الموائد 
بلذة  لالستمتاع  المغامرين  األكل  بعشاق  الشغوفين  الطهاة  المنصة  تربط  الجميع”. 

الطعام المنزلي وفرحة تشاركه. 

الهالل للمشاريع االبتكارية 04

“كافا أند تشاي” شركة تابعة للهالل للمشاريع اإلبتكارية.

في “بريك بريد” تستعد لالنطالق أبوابه  فتح  يعيد  تشاي”  آند  “كافا 
“كريسينت هاوس”، ويعيّن رئيس تنفيذي 

جديد 

“بريك براد” شركة تابعة للهالل للمشاريع اإلبتكارية.
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بصوت  ثقافية  تواصل  قنوات  وبناء  اإلبداع  برعاية  للمشاريع  الهالل  التزام  من  انطالقاً 
الفن الصادح، قدمت الشركة الدعم لمهرجان “أرابيان سايتس” السينمائي هذا العام 

للسنة السابعة على التوالي. 

وفي ظل الظروف العالمية الراهنة نتيجة الجائحة، أحيى المهرجان هذا العام كما في 
العام الماضي فعالياته عبر اإلنترنت تزامناً مع مهرجان واشنطن السينمائي الدولي 
في الواليات المتحدة الذي يعد أقدم مهرجان سينمائي على اإلطالق في واشنطن.

وقد استعرض مهرجان “أرابيان سايتس السينمائي” على مدى 26 عاماً أكثر األفالم 
إبداعاً التي تتناول القضايا التي يواجهها العالم العربي. وذهبت جائزة جمهور “أرابيان 
)Broken Keys( كيز”  “بروكن  اللبناني  الفيلم  إلى  العام  هذا  السينمائي  سايتس” 

للمخرج جيمي كيروز. وخوّل هذا الفيلم لبنان من دخول حفل توزيع جوائز األوسكار.

يحتفي مهرجان “أرابيان سايتس” بصناع األفالم المرموقين والصاعدين من الساحة 
السينمائية العربية ليلقي الضوء على األعمال التي تحاكي الواقع العربي لفتح آفاق 
التواصل الحضاري ورسم صورة أوضح للعالم عن هذه المنطقة التي لطالما همَّشتها 

صناعة األفالم الغربية. 

Corporate Citizenship

شاركت الهالل للمشاريع، بصفتها إحدى الشركاء المؤسسين، مركَز الشارقة لريادة األعمال  
والتغيير  الهادف  األثر  لتحقيق  الدؤوب  السعي  من  سنوات  خمس  بمرور  احتفاله  )شراع( 

اإليجابي في بيئة ريادة األعمال اإلقليمية. 

ُتلهم  ومغزى  هدف  ذات  ومشاريع  أعمال  لخلق  مؤسسيه  مع  التعاون  شراع  مركز  يكثف 
الشغوفين بإحداث التغيير ليؤسسوا معاً البيئة الريادية األولى في الشارقة. 

يمكنكم مشاهدة ملخص ألعمال شراع عبر هذا الرابط.

المواطنة المؤسسية 05
 الهالل للمشاريع تدعم مهرجان

 “أرابيان سايتس” السينمائي للسنة
السابعة على التوالي

 شراع تحتفل بخمس سنوات من التعاون
 مع المؤسسين البتكار أعمال ذات هدف

ومغزى

https://twitter.com/sheraasharjah/status/1401922569754714115
https://twitter.com/sheraasharjah/status/1401922569754714115
https://twitter.com/sheraasharjah/status/1401922569754714115
https://twitter.com/sheraasharjah/status/1401922569754714115
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مئة  أفضل  الئحة  ضمن  الهالل  مجموعة  بتسمية  األوسط”  الشرق  “فوربس  مجلة  قامت 
شركة عائلية عربية في الشرق األوسط. تتولى مجموعة الهالل إدارة محفظة تضم أكثر من 
25 شركة عبر تسعة قطاعات في 22 دولة وذلك من خالل شركتيها الرئيسيتين نفط الهالل، 

والهالل للمشاريع.

وأكبر  أول  هي  الهالل  نفط 
مجال  في  خاصة  شركة 
وإنتاج  وتطوير  استكشاف 
المنطقة.  في  والغاز  النفط 
وأكبر  المؤسس  أيًضا  وتعد 
غاز،  دانة  في  مساهم 
عاملة  خاصة  شركة  وهي 
الطبيعي  الغاز  قطاع  في 
األوسط،  الشرق  بمنطقة 
األسواق  في  ومدرجة 

المالية.

والهالل  التطويرية،  للمشاريع  الهالل  أربع منصَّات وهي:  للمشاريع من خالل  الهالل  تعمل 
تمتد  إذ  االبتكارية،  للمشاريع  والهالل  الناشئة،  للمشاريع  والهالل  االستثمارية،  للمشاريع 
أنشطتها عبر قطاعات متنوعة بما في ذلك الموانئ والخدمات اللوجستية، والطاقة واألعمال 
مثل  أخرى  مجاالت  إلى  إضافة  األعمال،  رجال  وطيران  والمشروبات،  واألغذية  الهندسية، 

األسهم الخاصة، ورأس المال االستثماري، وحضانة األعمال.

دعا بدر جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة 
المنتدى  قمة  ضمن  للمشاريع،  الهالل 
تعيين  إلعادة  العالمي  االقتصادي 
خليجية  شبكة  إنشاء  إلى  الوظائف، 
جميع  تحّث  الخيرية  لألعمال  مؤسسية 
قدرة  من  االستفادة  على  الشركات 
على  المؤسسي  االستراتيجي  العطاء 
إحداث التغيير خدمًة للمجتمعات، خصوصاً 
المنطقة  أنحاء  جميع  في  الشركات  وأن 
التعافي  في  قياديًا  دوًرا  تؤدي  والعالم 

االقتصادي ما بعد الجائحة. 

وقال بدر جعفر، المؤسس الراعي للمركز 
االستراتيجي لألعمال الخيرية في جامعة 
كامبريدج: “إضافة إلى التداعيات الُمدِوية 
التي خلّفتها الجائحة، أتاحت هذه األزمة 
النظر  إلعادة  الفرصة  للكثيرين  العالمية 
الذي  الجوهري  االجتماعي  الدور  في 
يؤديه قطاع األعمال في الظرف الراهن، بل وبيّنت أنه في هذه األوضاع، ال يسع األعمال 

سوى أن تقود مساعي التصدي للتحديات االجتماعية والبيئية.”

الرؤية المؤسسية 06
 بدر جعفر يدعو إلى إنشاء شبكة

 خليجية مؤسسية لألعمال الخيرية
“فوربس الشرق األوسط” تضع مجموعة 

الهالل على قائمة أفضل الشركات 
العائلية في المنطقة
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كيف تحقق قفزة نوعية في ريادة األعمال

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/%D9%82%D9%81%D8%B2%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/
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

حول الهالل للمشاريع:
من  الشركة  وتعمل  لها.  مقراً  المتحدة  العربية  اإلمارات  من  تتخذ  عالمية  شركة  هي  للمشاريع  الهالل 
للمشاريع  والهالل  للمشاريع االستثمارية،  والهالل  التطويرية،  للمشاريع  الهالل  أربع منصَّات وهي:  خالل 
الناشئة، والهالل للمشاريع االبتكارية، إذ تمتد أنشطتها عبر قطاعات متنوعة بما في ذلك الموانئ والخدمات 
اللوجستية، والطاقة واألعمال الهندسية، واألغذية والمشروبات، وطيران رجال األعمال، إضافة إلى مجاالت 

أخرى مثل األسهم الخاصة، ورأس المال االستثماري، وحضانة األعمال.

http://crescententerprises.com
https://www.linkedin.com/company/crescent-enterprises/
https://twitter.com/CrescentEnterp

