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معايير  اتباعها  جراء  مرموقة  عالمية  جائزة  “غلفتينر”،  لشركة  والتابعة  لوجيستكس”  “مومنتوم  وشركة  “غلفتينر”،  شركة  أقسام  إحدى  للحاويات،  الشارقة  محطة  تلقت 
منازلهم  إلى  والمقاولين  والعمالء  الموظفين  وصول  ضمان  إلى  تهدف  التي  للجهود  تقديًرا  والسالمة  للصحة  الذهبية   RoSPA جائزة  ُتمنح  والسالمة.  الصحة  مجال  في  عالية 
المتحدة. المملكة  في  والسالمة  الصحة  قطاع  جوائز  بأبرز  ُيعرف  فيما  ممكن  وسام  أعلى  لتحقيق  سنوياً  مشارك   2,000 يقارب  ما  ويتنافس  عمل.  يوم  كل  نهاية  في   بأمان 

“غلفتينر”:  لشركة  التنفيذي  الرئيس  مينخورست،  تشارلز  قال 
تلقي  التي  الجائزة  هذه  تلقي  “غلفتينر”  شركة  في  “يسرنا 
في  والسالمة  الصحة  مجال  في  معاييرنا  مستوى  على  الضوء 
لوجيستكس”.  “مومنتوم  شركة  وفي  للحاويات  الشارقة  محطة 
بيئة  لهم  نوفر  أن  وعلينا  أصولنا،  أهم  بأن موظفينا هم  نؤمن  نحن 
هوية  من  يتجزأ  ال  جزًءا  العمل  في  السالمة  تعتبر  آمنة.  عمل 
هذا.” التزامنا  على  RoSPA شهادة  جائزة  وتعد  “غلفتينر”.   شركة 

 RoSPA تعد جوائز“ :RoSPA قالت جوليا سمول، مديرة اإلنجازات في
المتحدة، ونستقبل مشاركات من  المملكة  نوعها في  األطول من 
أبرز  أحد  يجعلنا  مما  العالم،  أنحاء  جميع  في  متواجدة  مؤسسات 

البرامج لتوزيع الجوائز في مجال الصحة والسالمة عالمياً.”

“غلفتينر” تحصد جائزة RoSPA الذهبية للصحة والسالمة

الهالل للمشاريع التطويرية 01

غلفتينر شركة تابعة للهالل للمشاريع وهي كبرى الشركات تحت مظلة الهالل للمشاريع التطويرية.
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فريد فزوة شريكاً إدارياً لشركة “تي في إم كابيتال هيلثكير”
أعلنت “تي في إم كابيتال هيلثكير”، الشركة العالمية المتخصصة باستثمارات األسهم الخاصة في قطاع الرعاية الصحية لألسواق الناشئة، عن انضمام فريد فزوة إلى الشركة كشريك 

إداري.

وانتقل فريد إلى الشركة بعد مسيرته الطويلة التي امتدت لـ 18 سنة لدى مجموعة “جنرال إلكتريك”، وتدرّج خاللها في العديد من المناصب اإلدارية العليا، بما في ذلك منصب العضو 
المنتدب لشركة “جنرال إلكتريك كابيتال ماركتس” في الشرق األوسط وأفريقيا ووسط آسيا وتركيا، والرئيس والرئيس التنفيذي لشركة “جنرال إلكتريك للرعاية الصحية” في أفريقيا. 

كما شغل مؤخراً منصب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات لدى “جنرال إلكتريك” في أفريقيا جنوب الصحراء عبر جميع قطاعات أعمال الشركة بما في ذلك الرعاية الصحية. 

وانضّم فريد إلى “تي في إم كابيتال هيلثكير” بعد إنجاز صفقة التخارج الناجحة التي أثمرت عن بيع مركز كامبريدج للرعاية الطبية 
وإعادة التأهيل في شهر مارس 2021 بقيمة 232 مليون دوالر مع عائد على رأس المال الُمستثمر قدره 4.6 أضعاف في أكبر صفقة 

في قطاع الرعاية الصحية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا خالل السنوات األخيرة.

وقال فريد فزوة، الشريك اإلداري لشركة “تي في إم كابيتال هيلثكير”: “هناك فرص كثيرة ومتنوعة الستثمارات الرعاية الصحية في 
منطقتي الشرق األوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا، لذلك أرى أنه الوقت المثالي لالنضمام إلى مستثمر متخصص في 
القطاع الصحي. وتمتلك شركة تي في إم كابيتال هيلثكير سجالً حافالً من االستثمارات الناجحة في شركات الرعاية المتخصصة 
وتنميتها وتطويرها مع التركيز على االلتزام بالقيم والمعايير البيئية واالجتماعية والحوكمة، وهي ذات القيم التي أتمسك بها وألتزم 

بتطبيقها.”

وأضاف فريد: “من خالل قدرتها على تنمية شركاتها وتحويلها إلى شركات مرنة ومستدامة رائدة في السوق، نجحت “تي في إم 
كابيتال هيلثكير” في ترك أثر إيجابي على المجتمعات التي تعمل فيها محققًة عائدات وقيمة متميّزة للمستثمرين. واليوم أتطلع 

ُقدماً إلى االنضمام إلى فريق الشركة لمشاركته رحلة النمو والتقدم خالل السنوات القادمة.”

الهالل للمشاريع االستثمارية شريك محدود في “تي في إم كابيتال هيلثكير”.

الهالل للمشاريع االستثمارية 02
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جمعت شركة “كيتوبي” للمطابخ السحابية ومقرها دبي 415 مليون دوالر في جولة تمويل 
تقييم  ارتفع  هذه،  التمويل  جولة  وعقب   .SoftBank Vision Fund 2 بقيادة  “سي”  فئة 
“كيتوبي” إلى أكثر من مليار دوالر، مما جعلها أسرع شركة في الشرق األوسط تحقق هذه 

المكانة، ما يعني أيضاً والدة ثالث “يونيكورن” من المنطقة.

التنفيذي  الرئيس  بلوط،  محمد  قال 
“كيتوبي”:  لشركة  المؤسس  والشريك 
“لقد علمتنا هذه السنوات الثالث والنصف 
الماضية أهمية متابعة رؤيتنا بإصرار وتركيز 
ممتنون  نحن  األداء.  عالية  ثقافة  وبناء 
 SoftBank للعمل مع شركاء عالميين مثل
ما  وغيرهم،   DisruptAD و   Chimera و 
يعني أن هذا ليس فقط التزاًما كبيًرا اتجاه 

توسيع  اآلن على  تركيزنا  ُجل  ينصب  بأكملها.  والمنطقة  القطاع  اتجاه  أيضاً  ولكن  شركتنا، 
وجودنا داخل منطقة الشرق األوسط وجنوب شرق آسيا مع االستمرار في االبتكار والريادة 
في مجال المطابخ السحابية. نحن متحمسون لنقل تجربتنا إلى مناطق أخرى من العالم”.

وقال توشار سينغفي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس االستثمارات في الهالل للمشاريع: 
“نحن فخورون بأن نكون جزًءا من رحلة التطور المذهلة لشركة “كيتوبي” منذ البداية. تجسد 
الشركة في جوهرها ابتكاًرا رائًدا، حيث تسّخر قوة التكنولوجيا لخلق قيمة كبيرة لشركائها 
في القطاع. كشريك طويل األمد، تواصل شركة الهالل للمشاريع الناشئة دعم خطط التوسع 
العالمية الطموحة لـ “كيتوبي”. أن تصبح أسرع شركة “يونيكورن” في المنطقة هو فقط مجرد 

البداية.”

“كيتوبي” األسرع إقليمياً لتصبح شركة 
“يونيكورن” بعد جمعها 415 مليون دوالر 

الهالل للمشاريع الناشئة  03

الهالل للمشاريع الناشئة مستثمر في “برايم ماديسين”.الهالل للمشاريع الناشئة مستثمر في “كيتوبي” وعضو في مجلس إدارة الشركة.

“برايم ماديسين” تجمع 315 مليون 
دوالر لتطوير منصة الجيل التالي من 

تعديل الجينات
عن  ماساتشوستس  ومقرها  الحيوية  للتكنولوجيا  ماديسين”  “برايم  شركة  أعلنت 
عزمها استخدام تمويل بقيمة 315 مليون دوالر لتطوير الجيل التالي من منصة تعديل 
الجينات. ويشمل التمويل 115 مليون دوالر أمريكي من جولة التمويل فئة “أ” و 200 

مليون دوالر أمريكي من جولة التمويل فئة “ب”.

محددة  جينات  على  العثور   ،Prime Editing الجديدة،  الجينات  تعديل  لمنصة  يمكن 
وتعديل التسلسالت الجينية في مواقعها الدقيقة في السلسلة الجينية. بالمقارنة مع 
األنظمة التقليدية، يتيح التعديل األولي تعديالً أكثر دقة للجينات مع تأثيرات أقل خارج 
األهداف المرجوة. ويستخدم هذا األسلوب نظام عدم تطابق الحمض النووي الجوهري 

للخلية دون الحاجة إلى عمل فواصل الحمض النووي مزدوج الشريط.

المنتدب  العضو  جوتزدينر،  كيث  وقال 
“برايم  لشركة  التنفيذي  والرئيس 
تقنية  هي   Prime Editing ماديسين”: 
تحويلية نؤمن بأنها ستحدث تأثيًرا كبيًرا من 
خالل معالجة األسباب األساسية لألمراض 
الوراثية. نحن نعمل من موقع القوة المالية، 
ونتطلع إلى زيادة تطوير التكنولوجيا والتقدم 
نتمكن  أن  أمل  الوقائية، على  برامجنا  في 
من عالج أو وقف تطور األمراض الوراثية في 

المرضى.”
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“فيرلنكو” تجمع 140 مليون دوالر لتلبية 
احتياجات شريحة أوسع من الجمهور

جمعت شركة “فيرلنكو” الناشئة لتأجير األثاث عبر اإلنترنت 140 مليون دوالر في مزيج من 
األسهم والديون بقيادة صندوق “زينيا” العالمي. وستستخدم الشركة األموال لتلبية احتياجات 

جمهورها المتنامي من خالل المزيد من الحلول المخصصة والعروض الجديدة.

انضم صندوق “زينيا” العالمي إلى قائمة مستثمري الشركة في هذه الجولة، والتي شهدت 
أيًضا مشاركة من الهالل للمشاريع الناشئة و “اليتبوكس”.

وقال أجيث موهان كاريمبانا، الرئيس التنفيذي لشركة  “فيرلنكو”: “يسرنا اتخاذ مركز الصدارة 
في توفير األثاث ونسعى لمواصلة االبتكار في القطاع. سيلعب رأس المال الذي جمعناه دوًرا 

أساسياً في مهمتنا إذ سيدعم نمونا في مجاالت االستثمارات والتصميم“.

التي  األم  التجارية  العالمة  وهي   ،House of Kieraya بتأسيس  مؤخًرا  “فيرلنكو”  قامت 
 UNLMTD ستشمل “فيرلنكو” كعالمة تجارية فرعية، باإلضافة إلى خدمة االشتراك في األثاث

.Furbicle واألثاث المعاد تصنيعه من

الهالل للمشاريع الناشئة مستثمر في “شيبروكيت”. الهالل للمشاريع الناشئة مستثمر في “فيرلنكو” وعضو في مجلس إدارة الشركة.

جمعت منصة “شيبروكيت” للتجارة اإللكترونية ومقرها دلهي 41.3 مليون دوالر في 
جولة تمويل فئة “د 1”. وشارك في قيادة الجولة PayPal Ventures، ذراع رأس المال 
االستثماري لشركة PayPal، و Info Edge Ventures، وهو صندوق استثمار مدعوم 
 Bertelsmann إلى جانب المستثمر الحالي ،Temasek Holdings و Info Edge من

.India Investments

“شيبروكيت”:  لشركة   المشارك  والمؤسس  التنفيذي  الرئيس  جويل،  قال ساهيل 
“كانت مهمة  “شيبروكيت” منذ إنشائها مساعدة التّجار على التركيز على نشاطاتهم 
بشكل أفضل وتخفيف أعبائهم من خالل تحاشي العبء الثقيل ألتمتة سلسلة التوريد. 
تشكل التجارة المباشرة للمستهلك حوالي %15 من إجمالي سوق التجارة اإللكترونية 
السنوات  في   30-35% إلى  لتصل  النسبة  هذه  تنمو  أن  المتوقع  ومن  الهند؛  في 
الخمس المقبلة. تقوم “شيبروكيت” بإضفاء الطابع الديمقراطي على التجارب األفضل 
في فئتها لمئات اآلالف من عالمات التجارة اإللكترونية التي تشحن ماليين المنتجات 
شهريًا من خالل منصتنا اليوم. نحن سعداء باإلمكانيات الوفيرة والفرص المتاحة للعوامل 
تمكين  في  المستقبل  يكمن  الشاسع.  السوق  هذا  في  مثلنا  التقنية  التمكينية 
مجموعة الحلول الكاملة لمرحلة ما بعد الشراء لمعامالت التجارة اإللكترونية المباشرة 
 Info و PayPal Ventures إلى المستهلك. نود أيًضا أن نعرب عن ترحيبنا الحار بشركة
مستثمرينا  مع  الرحلة  هذه  في  إلينا  انضمامهم  على  ونشكرهم   Edge Ventures

الحاليين“.

“شيبروكيت” تجمع 41.3 مليون دوالر 
لدعم تطوير المنتجات
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أعلنت “كافا آند تشاي” Kava & Chai، عالمة المقاهي الفريدة المنشأة محلياً في دولة اإلمارات العربية المتحدة، عن إعادة افتتاح فرعها في الجامعة األمريكية بالشارقة مع عودة 
الطالب إلى الحرم الجامعي اعتباراً من فصل الخريف 2021. 

وسيكون بانتظار الطالب الجدد وكذلك الملتحقين بالجامعة من السنوات الماضية، أوقاتاً ممتعة في “كافا آند تشاي” مرة أخرى، حيث 
يمكن لطالب الجامعة األمريكية في الشارقة تجاوز وقت االنتظار عند زيارة المقهى، من خالل الطلب عبر الموقع اإللكتروني الذي 
يتضمن أيضاً مجموعة متنوعة من العروض الخاصة. ويحظى المقهى بمكانة خاصة بين محبي القهوة، نظراً لكونه يسعى إلى إحياء 

وترويج التقاليد الشرق أوسطية والنكهات العربية األصيلة مع التقنيات الحديثة في طحن البن وتحضير القهوة. 

ويشكّل إعادة افتتاح “كافا آند تشاي” مؤشراً على بدء عودة الحياة إلى طبيعتها بعد تراجع حاالت اإلصابة بفيروس “كوفيد19-” 
وحصول عدد أكبر من السكان على اللقاحات، ليستقبل المقهى مجدداً طالب الجامعة األمريكية وموظفيها، سواًء لالجتماعات أو 

لمجرد التواصل بين األصدقاء والزمالء وتبادل األحاديث واألفكار واالستمتاع باستكشاف الثقافات المتعددة. 

وقال مايك باتلر، الرئيس التنفيذي لشركة “كافا آند تشاي”: “نشهد تعافياً قوياً في السوق، ونحن متحمسون إلعادة التواصل مع 
باالنتماء  اإلحساس  بالشارقة  األمريكية  الجامعة  في  الموجود  المقهى  فرع  يعزز  الجامعي.  الحرم  في  والشاي  القهوة  عشاق 

للمجتمع، حيث تندمج أصالة الماضي مع حداثة الحاضر”. 

وتماشياً مع اإلجراءات االحترازية، تم تطعيم جميع موظفي “كافا آند تشاي”، وإخضاعهم إلى تدريب صارم لضمان تلبية أعلى معايير 
الخدمة المتميّزة والسالمة والنظافة. كما يتم استخدام األكواب القابلة للتحلل بنسبة %100 لمنح مرتادي المقهى أماناً إضافياً. 

ُيعتقد أن المقاهي األولى نشأت في سوريا قبل أن تنتشر بشبه الجزيرة العربية ثم في تركيا بحلول القرن السادس عشر. أصبحت 
اليوم. كان الجميع  الطاولة، ويستمعون إلى القصص، ويناقشون أخبار  ألعاب  الناس  هذه المقاهي مراكز اجتماعية، يمارس فيها 

موضع ترحيب. يتم تبادل وجهات النظر المختلفة، والتواصل بين الثقافات، أثناء االستمتاع بفنجان قهوة طازج.

“كافا آند تشاي” تفتتح أبوابها مجدداً في الجامعة األمريكية بالشارقة

الهالل للمشاريع االبتكارية 04

“كافا أند تشاي” شركة تابعة للهالل للمشاريع اإلبتكارية.



8

Corporate Citizenship

الهالل للمشاريع تدعم مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للعام السادس
أعلنت الهالل للمشاريع عن دعمها لمهرجان الشارقة السينمائي الدولي لألطفال والشباب للسنة السادسة كشريك استراتيجي. وسيقام المهرجان بشكل افتراضي ألول مرة جراء 
الوباء، وسيواصل تقديم األفالم الدولية والمحتوى اإلعالمي الجديد للشباب واألطفال في المنطقة لتطوير مهاراتهم اإلبداعية. في الوقت نفسه، سيعزز أيًضا التنوع الثقافي والسالم 

والتسامح بين األطفال.

يستقطب المهرجان اآلالف من أفراد المجتمع بما في ذلك الطالب لمشاهدة أكثر من 100 
عرض، وأفالم إبداعية ملهمة، وفرصة المشاركة في حلقات النقاش التفاعلية وورش العمل 

والمسابقات المبتكرة.

صاحبة  رعاية  تحت  الشارقة  حكومة  أسستها  التي  المنظمة  “فن”،  مشروع  من  وكجزء 
مهرجان  يكرس  الشارقة،  حاكم  السمو  صاحب  زوجة  القاسمي،  جواهر  الشيخة  السمو 
وتعزيز  والشباب،  لألطفال  اإلعالمية  الثقافة  لتعزيز  نشاطاته  الدولي  السينمائي  الشارقة 

إبداعهم وعروضهم.

المواطنة المؤسسية 05
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أصدرت الهالل للمشاريع تقريرها السنوي وأثر االستدامة 21-2020، أفق جديدة، حيث سلطت الضوء من خالله على نهجها في 
التعامل مع التحديات والفرص الرئيسية التي واجهها العالم في عام 2020 وحتى عام 2021. ويؤكد التقرير على تصميم موظفينا 

وعملياتنا واستثماراتنا وحيويتهم وتعاونهم وصمودهم في شتى أنحاء العالم بوجه الصدمات االقتصادية المتعددة.

وعلى الرغم من التراجع االقتصادي، سجلت شركة الهالل للمشاريع أداًء قوياً في عام 2020. وقد مكنتها استراتيجية التنويع عبر 
القطاعات والمناطق الجغرافية المختلفة من تقليص اآلثار السلبية للوباء ومواصلة المسار التصاعدي ألدائها وجهود االستدامة 

التابعة لها.

للتنمية  المتحدة  األمم  أهداف  مع  الشركة  توافق  على  الضوء  التقرير  هذا  يسلط  االستدامة،  وأثر  األعمال  أداء  إلى  باإلضافة 
المستدامة وعالقاتها بها من خالل العمليات واالستثمارات عبر منصاتها األربعة: الهالل للمشاريع التطويرية، والهالل للمشاريع 
االبتكارية، وكذلك من خالل مجموعة من الشراكات ضمن جهود  الناشئة، والهالل للمشاريع  االستثمارية، والهالل للمشاريع 

المواطنة المؤسسية التي تغطي أربعة مجاالت تركيز هي ريادة األعمال، والبيئة، والفنون والثقافة، والحوكمة.

تتطلع  الهالل للمشاريع إلى مستقبل حافل باالزدهار ما بعد الوباء، مع استمرارية ضهور الشركات بشكل أقوى، وانتشار نماذج 
األعمال المستدامة والعمليات المسؤولة أكثر فأكثر.

.ce@crescent.ae نرحب بتعليقاتكم على

الهالل للمشاريع تصدر تقريرها السنوي وأثر االستدامة 21-2020، أفق جديدة

الرؤية المؤسسية 06

https://www.crescententerprises.com/wp-content/uploads/2021/09/CE_AR-SR-20-21-020921-v1.pdf
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إن تنمية ثقافة حاضنة للشركات التكنولوجية الناشئة أمر أساسي لدفع عجلة التقدم 
االقتصادي وتعزيز األطر البيئية واالجتماعية والحوكمة في جميع أنحاء منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا، وذلك بحسب توشار سينغفي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس 

االستثمارات في شركة الهالل للمشاريع.

أبحاث  مؤسسة  وهي   ،)ITIF( واالبتكار  المعلومات  تكنولوجيا  لمؤسسة  ووفقاً 
أكثر  المتحدة  الواليات  في  الناشئة  التكنولوجية  المشاريع  ُتعّد  العامة،  للسياسات 
استقطاباً للمهنيين إذ يبلغ متوسط الرواتب التي تقدمها لهم 102 ألف دوالر أمريكي، 
أي أكثر من ضعف المتوسط الحالي في الواليات المتحدة البالغ 48 ألف دوالر. وعلّق 
سينغفي على ذلك بالقول: “يمكننا أن نشهد هذا التوجه هنا في الشرق األوسط 
الناشئة، وسنرى  وشمال أفريقيا إن توفرت لدينا منظومة متكاملة داعمة للشركات 
متوسط  ضعف  تتجاوز  رواتب  لموظفيها  تسدد  تكنولوجية  إقليمية  مشاريع  بالنتيجة 

رواتبهم الحالية”. 

المتماشي  االستثمار  “يتزايد  سينغفي:  وأضاف 
منذ  والحوكمة  واالجتماعية  البيئية  الحيثيات  مع 
الجائحة  أدت  وقد   ،2008 عام  في  االئتمان  أزمة 
الحالية إلى تسريع الموجة الثانية من االستثمارات 
التكنولوجيا  شركات  وتحظى  المجال،  هذا  في 

بنصيب كبير من هذه االستثمارات”.

تتجه بيئة االبتكار التكنولوجي العالمية بزخم نحو 
البيئية  الحيثيات  مع  بالتوافق  االستثمار 
شريحة  وتتزايد  والحوكمة،  واالجتماعية 
المستثمرين الذين يسعون إلى االستثمار بوعي 
ومسؤولية ليس فقط لتحقيق األرباح، وبل لخدمة 
بالبيئة. وقد أفاد مسح  المجتمعات والتأثير إيجاباً 
أجرته شركة التأمين والمعاشات التقاعدية “أفيفا” 

)Aviva(، أن 55 بالمئة من المستثمرين أصبحوا في أعقاب جائحة “كوفيد19-” يعيرون 
اهتماماً أكبر للعوامل البيئية واالجتماعية والحوكمة عند اتخاذ قراراتهم االستثمارية.

المشاريع القائمة على التكنولوجيا 
في المنطقة يمكن أن تمنح المهنيّين 
أكثر من ضعف متوسط الراتب الحالي

الهالل للمشاريع تنضم إلى تحالف 
“إديسون” التابع للمنتدى االقتصادي 

العالمي إلتاحة الخدمات الرقمية 
أعلنت شركة الهالل للمشاريع عن انضمامها إلى تحالف “إديسون” التابع للمنتدى االقتصادي 
العالمي، وذلك  للمساعدة في تمكين الجميع من االستفادة من الفرص الرقمية ميسورة 
األوسط  الشرق  منطقة  في  الشركات  أوائل  من  الشركة  وتعد   .2025 عام  بحلول  التكلفة 
وشمال أفريقيا التي انضمت إلى هذا التحالف العالمي لجعل ُمهمة إتاحة الخدمات الرقمية 

للجميع أولويًة ومطلباً أساسياً لتحقيق أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة.

الهالل  التنفيذي لشركة  الرئيس  ُعيِّن بدر جعفر،  وقد 
جنباً  سيعمل  إذ  للتحالف،  رئيسياً  محركاً  للمشاريع، 
إلى جنب مع كبار المسؤولين الحكوميين وقادة القطاع، 
لشركة  التنفيذي  الرئيس  بانغا،  أجاي  فيهم  بما 
األولى  الرئيس  نائبة  بورات،  وروث  “ماستركارد”؛  
وريتش  وجوجل؛  ألفابيت  لشركة  المالية  والمديرة 
بوسطن  لمجموعة  التنفيذي  الرئيس  ليسر، 
مجلس  رئيس  ديل،  ومايكل  العالمية؛  االستشارية 
للتكنولوجيا؛  ديل  لشركة  التنفيذي  والرئيس  اإلدارة 
باركليز؛  لمجموعة  التنفيذي  الرئيس  وجيس ستالي، 
إريكسون؛  لشركة  التنفيذي  الرئيس  إيكهولم،  وبوريه 
واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  وزيرة  إنجابير،  وبوال 
فيستبرج،  هانز  التحالف  ويرأس  رواندا.  في  واالبتكار 

الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة فيريزون.

بدر  قال  فيها،  للمشاريع  الهالل  الذي ستؤديه شركة  الداعم  والدور  المبادرة  على  وتعليقاً 
جعفر: “يعد تحالف “إديسون” مبادرة استراتيجية مهمة ستغير طريقة تفكيرنا في االتصال 
الرقمي العالمي، وسيصبح لنصف سكان العالم الذين ال ُتتاح لديهم إمكانية االتصال باإلنترنت 
القدرة على االستفادة من الفرص المذهلة التي يوفرها االتصال الرقمي، ولن تقتصر آثار هذه 
المبادرة على تحسين حياة هؤالء األفراد والمجتمعات، بل وسيزيد من وتيرة النمو االقتصادي 
المهنية  شبكاتنا  استخدام  على  للمشاريع  الهالل  في  وسنحرص  العالم.  مستوى  على 
إيجابي مستدام  تغيير  إحداث  وللمساعدة في  التحالف وجهوده،  لمساعي  وخبراتنا دعماً 

وطويل األجل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وخارجها.”
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هل تنظيم وقتك هو الحل؟

هارفارد بزنس ريفيو العربية 07
تمتع بقراءة هذا المقال!

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%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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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

