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غلفتينر ويلمينغتون تستقبل أولى 
شحناتها من الخشب الرقائقي في 

ميناء ويلمينغتون

شركة مقاوالت الخليج للشحن والتفريغ 
)جيسكو( تعلن عن مشروع توسعة 

بقيمة 50 مليون دوالر لميناء الجبيل في 
المملكة السعودية

استلمت غلفتينر ويلمينغتون األمريكية، وهي الذراع األمريكي لشركة غلفتينر، مؤخراً 
 ،CMPC أولى شحناتها من الخشب الرقائقي في ميناء ويلمينغتون قادمةً من شركة
وهي شركة عالمية تتخصص بإنتاج وتسويق الخشب واللب ومنتجات التعليب والتغليف 

المستدامة وغيرها. 

نقلت هذه الشحنة، التي بلغ وزنها 15 ألف طن، سفينة Interlink Celebrity التشيلية، 
وصرحت غلفتينر ويلمينغتون أن شحنة ثانية من الخشب الرقائقي من CMPC قد وصلت 

كذلك في مطلع شهر ديسمبر.

األمريكية:  ويلمينغتون  لغلفتينر  التنفيذي  الرئيس  كروز،  جو  الصدد  هذ  في  وقال 
“يشرفنا أن نكون محط ثقة لشركة CMPC  التي عهدت إلينا مناولة منتجاتها عبر ميناء 

تخصيص  هدفنا  كان  لطالما  ويلمينغتون. 
يناسب متطلبات كل عميل  بما  خدماتنا 
مبتكرة  خدمات  بتقديم  عمالئنا  من 
في  ومعالجتها  الشحنات  لمناولة  ومرنة 
أننا  يقين  وتخزينها. ونحن على  المحطة 
نجحنا في تحقيق ذلك مع هذه الشحنة. 
األمد  طويلة  شراكة  توطيد  إلى  ونتطلع 

 ”.CMPC مع

شركات  إحدى  وهي  )جيسكو(  والتفريغ  للشحن  الخليج  مقاوالت  شركة  كشفت 
اكتمال  ومع  التجاري،  الجبيل  لميناء  تطوير  لمشروع  تنفيذها  عن  غلفتينر،  مجموعة 
أعمال التحسينات في إطار المشروع، زادت سعة الميناء اآلن وأصبح يمتلك القدرة على 

معالجة 1.8 مليون حاوية بطول 20 قدم سنوياً.
 

ومن المتوقع أن تستفيد من مشروع التوسعة لميناء الجبيل التجاري المحافظة الشرقية 
بأكملها مع ارتفاع الصادرات من الميناء. وسيتمكن المصدرون في جميع أنحاء المملكة 
للمنتدى  الكربونية، فوفقاً  االنبعاثات  التقليل بصورة مباشرة من  السعودية من  العربية 
االقتصادي العالمي، ينشأ عن النقل بالشاحنات نحو 25 بالمئة من االنبعاثات الكربونية 
في قطاع النقل على مستوى العالم. وفي حين أن 60 بالمئة من الحاويات التي يعالجها 
مشغلو الشحنات في منطقة الجبيل تُنقل حالياً عبر الميناء، ما تزال 40 بالمئة منها تنقل 

السريع.  الدمام  طريق  عبر 
ولكن مع هذه التحسينات في 
إطار المشروع ومع كل حاوية 
سيتمكن  الميناء،  عبر  تنقل 
بتحقيق  الملتزمون  المصدرون 
تالفي  من  الكربون  حيادية 
ينبعث  ما  بمقدار  انبعاثات 
لمسافة  الشاحنات  قطع  من 

بمعدل 101 كيلومتراً. 

غلفتينر شركة تابعة للهالل للمشاريع وهي كبرى الشركات العاملة ضمن منصة الهالل 
للمشاريع التطويرية. 

الهالل للمشاريع التطويرية 01
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الهالل للمشاريع االستثمارية 02
جاما للطيران تبيع حصصها في تشاينا 

إيركرافت سيرفيسيز المحدودة
ميديكلينيك تستحوذ على مركز بورن 

هول لإلخصاب، أحد استثمارات تي 
في إم كابيتال

صرحت شركة جاما للطيران العالمية لخدمات طيران األعمال عن بيعها لحصتها البالغة 20 
بالمئة في رأس المال المُصدر في شركة تشاينا إيركرافت سيرفيسيز المحدودة لصالح 

هاتشيسون سي سي إف االستثمارية المحدودة. 

بنهاية  دوالر  مليوني  النقدية  قيمتها  تبلغ  التي  الصفقة  هذه  تُغلَق  أن  المتوقع  ومن 
2021، وستوظف جاما للطيران المبلغ الذي ستحصده من الصفقة في دعم استثماراتها 

االستراتيجية الجارية في أعمالها الرئيسية التي تتحكم بها بالكامل. 

استحوذت ميديكلينيك الشرق األوسط على مركز بورن هول لإلخصاب في الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا من تي في إم كابيتال هيلثكير، وجاء ذلك استكماالً لصفقة 
استحواذ مبدئية في ديسمبر 2018 حصلت ميديكلينيك إزاءها على 30 بالمئة من 

الحصص.
 

وعلق الرئيس التنفيذي لمديكلينيك الشرق األوسط دايفيد هادلي، قائالً: “إن فرصة 
نقدمها  التي  الصحية  الرعاية  لتحسين خدمات  الشركة  هذه  مثل  على  االستحواذ 
هي بالفعل استثنائية مذهلة، ونحن نتطلع إلى التعاون مع طاقم بورن هول ومرضاه 
لتطوير خدمات المركز وتنميته في جميع أنحاء اإلمارات، بدءًا باالفتتاح المرتقب لعيادة 

يتغير  لن  أبوظبي.  في  جديدة 
مركز  مرتادي  على  شيء  أي 
حيث  من  الحاليين  هول  بورن 
والتكاليف  المتبعة  العالج  خطط 
وفريق العمل ومستوى الخدمات 
الممتاز والنتائج المذهلة. ونحن 
جنباً  معهم  للعمل  متشوقون 

إلى جنب لتحقيق أحالمهم.”

الهالل للمشاريع االستثمارية شريك محدود في تي في إم كابيتال هيلثكير. تمتلك الهالل للمشاريع االستثمارية حصة أقلية في جاما للطيران ش.م.ع
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العربية  النفايات والتنظيف في حدثين ثقافيين مرموقَيْن في المملكة  البيئي المختص بإدارة  التدوير لتكون الشريك  النفايات وإعادة  العالمية لخدمات إدارة  اُختيرت شركة أفيردا 
السعودية في ديسمبر هما: مهرجان البحر األحمر السينمائي والسباق االفتتاحي لفورموال 1 في المملكة. وتولى فريق عمل أفيردا في هاتين الفعاليتين البارزتين مسؤولية الحفاظ 

على نظافة مواقع الحدث بحرص وعناية فائقين.

وأعلنت الشركة أيضاً عن إبرامها عقداً للعمل على المرحلة القادمة من مشروع البحر األحمر رفيع المستوى، وذلك بعد أن وفرت أفيردا لمدة عامين خدمات متكاملة في اإلدارة 
المستدامة للنفايات لشركة البحر األحمر للتطوير طوال مرحلة البناء األولى من المشروع. 

وبموجب هذا العقد، ستخصص أفيردا منشأة متكاملة إلدارة النفايات لموقع مشروع البحر األحمر تتولى معالجة النفايات المخلفة من السكان والموظفين والزوار لدى هذه الوجهة 
السياحية الحصرية. وستتكفل أفيردا كذلك بتوفير المعدات ومركبات جمع النفايات براً وبحراً عبر الموقع بأكمله. 

أفيردا تبرم عقوداً جديدًة في السعودية

الهالل للمشاريع االستثمارية مساهم مؤسس في جروثجيت كابيتال، وأفيردا هي إحدى شركات محفظة جروثجيت كابيتال. 
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الهالل للمشاريع الناشئة  03
بوابة ترابط تجمع 12 مليون دوالر ما 

A قبل جولة التمويل من السلسلة
كيتوبي تستثمر في خمس مجموعات 

مطاعم افتراضية عبر الخليج
جمعت بوابة ترابط، المنصة اإلماراتية للتكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية المفتوحة، 
12 مليون دوالر في جولة ما قبل التمويل من سلسلة A بقيادة تايجر جلوبال، وبمشاركة 
من صندوق دبي إنترناشونال للتكنولوجيا المالية وهي الذراع االستثماري لمركز دبي 

المالي العالمي. 

تمويل  جولةَ  هذه  األخيرة  الجولة  تلَت  االستراتيجية،  االستثمارات  من  وفي سلسلة 
أولي جمعت 13 مليون دوالر بقيادة تارغت جلوبال وبمشاركة الهالل للمشاريع الناشئة 
وصناديق استثمارية أخرى مثل كينغزواي كابيتال، ومجموعة الزامل وغلوبال فينتشرز. 
وعلق في هذه السياق مؤسس بوابة ترابط ورئيسها التنفيذي عبد هللا المؤيد قائالً: 
“تمثل منطقة الشرق األوسط شبكة معقدة من الدول واألنظمة، ما يجعله من الصعب 

متطلبات  لتلبية  واحدة  مالية  جهة  على  االعتماد 
المنطقة و تتمكن في جميع عملياتها من االمتثال لهذه 
األنظمة واألسواق المختلفة. ويسعدني أن أقول أن 
هذه الجولة دليل قاطع على أن بوابة ترابط هي منصة 
رائدة في تقديم الحلول المبتكرة للمتطلبات المصرفية 

والتكنولوجيا المالية على مستوى المنطقة.”

ابتكارات  تصميم  على  بالعمل  ترابط  بوابة  وتستمر 
التكنولوجيا  مجال  في  جذرية  تغيرات  تحدث  جديدة 
المالية عبر الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وستوظف 
هذه الشركة الناشئة االستثمارات الجديدة لتوسيع 

نطاق عملياتها وتنمية فرقها المتخصصة واإلدارية. 

عدة  في  استثمارها  عالمياً،  الرائدة  السحابية  المطاعم  منصة  كيتوبي،  أعلنت 
التي  القادمة  المرحلة  إطار  في  والمشروبات  األغذية  قطاع  في  إقليمية  مجموعات 

ستكرسها الشركة للتوسع والنمو. 

 Cloud في  أولية  استثمارات  تنفيذ  في  دبي  في  ومقرها  الشركة  هذه  بدأت  وقد 
Restaurants، وLeap Nation، وRight Bite، وUnder500، وIchiban، وذلك إثر حصول 
يوليو  في شهر   C السلسلة  من  تمويل  جولة  من  دوالر  مليون   415 على  الشركة 

الماضي. 

وأفصحت الشركة عن خطط باالستثمار على مدى السنتين القادمتين بما يصل إلى 
مليار دوالر في أبرز العالمات التجارية في مجال الطعام التي تتميز باتساق العمليات 
تكنولوجيا  التجارية  العالمات  ستوظف  هذه،  النمو  وباستراتيجية  إدارتها.  وحسن 

الملكية والبنية التحتية الخاصة 
النمو  من  لتتمكن  بكيتوبي 
الحفاظ  وضمان  سريعة  بوتيرة 
على جودة الخدمات للزبائن.  

توسعت كيوتبي منذ تأسسها 
تضم  فأصبحت   2018 في 
 75 وتشغل  موظف  آالف   3
اإلمارات  عبر  سحابياً  مطبخاً 
والسعودية والكويت والبحرين. 

الهالل للمشاريع الناشئة مستثمر في كيتوبي. الهالل للمشاريع الناشئة مستثمر في بوابة ترابط.
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أصبح موقع الخدمات المالية الشخصية نيرد والِت شركة متداولة عمومياً وشهد ارتفاعاً 
مذهالً في قيمة أسهمه في اليوم األول من التداول بأكثر من 57 بالمئة، وجاء هذا 
األداء القوي بعد حصول نيرد والِت على 130 مليون دوالر وبيع 7.25 مليون حصة قيمة 

كل منها 18 دوالر، ما ارتقى بتقييم الشركة إلى 1.2 مليار دوالر.

والشركات  للعمالء  الموضوعي  اإلرشاد   2009 في  تأسست  التي  والِت  نيرد  تقدم 
الصغيرة والمتوسطة لتساعدهم في إيجاد أفضل خيارات البطاقات االئتمانية والرهون 

والتأمينات والقروض والمستشارين الماليين.  

اللوجستية  التكنولوجيا  منصة  أعلنت 
لجولة  نهائية  التفاقية  إبرامها  روكيت  شب 
مليون   185 بقيمة   E السلسلة  من  تمويل 
وتماسِك  زوماتو  بين  مشتركة  بقيادة  دوالر 

واليتروك إنديا. 

وتعتبر جولة التمويل هذه ثالث جولة تنفذها شب روكيت هذا العام وتصل بمجموع 
تمويالتها حتى اآلن إلى 280 مليون دوالر. سيشارك في هذه الجولة مستثمرون جدد 
هم Moore Strategic Ventures و 9unicorns، إلى جانب المستثمرين المشاركين 

.March Capitalو InfoEdge Ventures في الجوالت السابقة وهم

 Amazon 2017 على تقديم خدمات تضاهي  التي تأسست في  تركز شب روكيت 
Prime في الجودة للبائعين والمستهلكين في جميع أنحاء الهند على منصة تجارية 
إلكترونية توصل الخدمات مباشرة إلى المستهلك. وهي أسرع شركة تحقق الربحية 
في غضون 24 شهراً وتضاعف معدل تشغيلها السنوي في األشهر الستة الماضية. 

نيرد والِت تجمع 130 مليون دوالر 
وتدرج أسهمها في بورصة ناسداك

ِشب روكيت تجمع 185 مليون دوالر 
في جولة بقيادة زوماتو

الهالل للمشاريع الناشئة مستثمر في شب روكيت. الهالل للمشاريع الناشئة مستثمر في نيرد والِت.
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الهالل للمشاريع االبتكارية 04
آيون تطلق أول أسطول للنقل العام ذاتي القيادة بالكامل في المنطقة 

أطلقت شركة النقل المستدام آيون ومقرها اإلمارات، أسطوالً ذاتي القيادة بالكامل 
للنقل العام على كورنيش عجمان، مسجلة أول إنجاز من نوعه في اإلمارات وعلى 

مستوى المنطقة. 

ويُنفذ هذا المشروع في إطار شراكة بين آيون، ومسرع األعمال Ajman X في عجمان، 
وشركة االتصاالت اإلماراتية العالمية ’اتصاالت‘. آيون هي شركة مشتركة بين شركة 

بيئة الرائدة في حلول االستدامة في الشرق األوسط، والهالل للمشاريع.
 

وقال ناصر الشامسي مدير النقل المستدام في بيئة: “نأمل أن نرى المزيد من هذه 
الجهود وأن تلهم هذه الخطوة المزيد من المساعي لتبني النقل المستدام في جميع 
ليست مستدامة  الذاتية  القيادة  تكنولوجيا  أن  يبرهن هذا األسطول  اإلمارات.  أنحاء 
فقط بل قابلة للتطوير لتلبية احتياجات النقل المستقبلية. جهزنا األساطيل بوظائف 
ذكية كالتواصل مع اإلشارات ومواقع الركوب للتمكن من تحديد وقت التحرك والتوقف 
آلياً. وبما أن هذه األساطيل متصلة أيضاً بأدوات متطورة إلدارة المسارات، نستطيع 
أن نبرمج بكل سالسة المزيد من النقاط ونوسع المسارات في المستقبل. سيكون 
من  الصادرة  االنبعاثات  من  الحد  في  مهم  دور  القيادية  ذاتية  الكهربائية  لألساطيل 
المركبات وفي تحقيق أهداف مبادرة دولة اإلمارات االستراتيجية لبلوغ صفر الكربون 
بحلول 2050. وفي نفس الوقت، تقدم هذه المركبات تجربة نقل آمنة وهادئة ومريحة 

للمتنقلين.”
 

وهي  القيادة،  ذاتي  األسطول  هذا  وتشغيل  المسارات  إدارة  جهود  آيون  ستواصل 
تستطلع حالياً المزيد من الفرص لتبني حلول نقل أكثر استدامة وتلبية للمستقبل 

في عجمان واإلمارات ككل. 

آيون شركة مشتركة بين الهالل للمشاريع الناشئة وبيئة.
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المواطنة المؤسسية 05
مهرجان الشارقة لريادة األعمال يعود 

الستقبال رواده على أرض الواقع
أبرز  أحد  وهو  األعمال،  لريادة  الشارقة  مهرجان  أقام 
في  الخامسة  جولته  المنطقة،  في  الريادية  الفعاليات 
رواده  الستقبال  أبوابه  وفتح  نوفمبر  شهر  في  الشارقة 
مجدداً على أرض الواقع. يجمع هذا المهرجان متحدثين 
بارزين من جميع أنحاء العالم لتشجيع الشباب على تصوّر 
وشهد  الهادف.  للتغيير  ورواداً  للمستقبل  قادةً  أنفسهم 
آالف شخص،   4 من  أكثر  مشاركة  العام  هذا  المهرجان 
منهم 55 قائد أعمال وخبيراً ومؤثراً وشخصية ثقافية من جميع أنحاء العالم لقيادة نحو 
60 نشاط وفعالية، ضمت كلمات رئيسية ولجاناً نقاشية وورش عمل وغير ذلك. الهالل 
يتولى  الذي  لريادة األعمال )شراع(  الشارقة  للمشاريع هي شريك مؤسس لمركز 

تنظيم هذا المهرجان.
 

وشارك سامر شقير، مدير أول لدى الهالل للمشاريع االبتكارية، في نقاش عن خيارات 
وقال في  المنطقة،  في  لشركاتهم  تأسيسهم  لدى  األعمال  لرواد  المتاحة  التمويل 
مداخلته: “تركز شركات رؤوس األموال االستثمارية في الغالب على الشركات التي 
تمتلك سجالً وتاريخاً من اإلنجازات، لذلك حري بأصحاب المشاريع الناشئة في مراحل 
التصور األولى لمشاريعهم أو عند استقطابهم للتمويل األولي، التوجه نحو المستثمرين 
المعروفين بالangel investors المهتمين ببناء منظومة متكاملة من الشركات الناشئة 
وليس مشروعاً واحداً فقط، إذ أن هذا النوع من المستثمرين يضعون ثقتهم بمؤسس 

الشركة الناشئة نفسه وليس بالضرورة بالفكرة التي انبثق منها المشروع.”

الهالل للمشاريع تحتفل باليوبيل 
الذهبي لدولة اإلمارات العربية المتحدة

اجتمع فريق عمل الهالل للمشاريع جنباً إلى جنب لالحتفال باليوم الوطني الخمسين 
لدولة اإلمارات العربية المتحدة، في يوم مليء بالبهجة احتفاءً باليوبيل الذهبي لدولة 
اإلمارات، ضم كلمات ملهمة من اإلدارة العليا، وعروضاً تراثية إماراتية وأطباقاً شهية 
الشارقة.  في  المائية  المجاز  واجهة  عند  القارب  في  وجولة  اإلماراتي،  المطبخ  من 
وتحدث موظفو الهالل للمشاريع عما يميز تجربة العيش والعمل في اإلمارات العربية 

المتحدة بالنسبة إلى كل منهم. يمكنكم مشاهدة الفيديو هنا. 

https://www.youtube.com/watch?v=3rvt0LJmSAY
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فريق الهالل للمشاريع يشارك 
في اليوم السنوي للتعاون والعمل 

الجماعي

نظمت الهالل للمشاريع اليوم السنوي الرابع لتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي ما 
بين أعضاء فريقها في أفينتورا باركس في دبي. تخللت الفعالية عروض عن إنجازات 
اإلدارة  من  أفراد  فيها  شارك  ونقاشات  المستقبلية  وتطلعاتها  العام  خالل  الشركة 
العليا، وتبع ذلك طيف من األنشطة الممتعة التي حفزت روح العمل الجماعي ووثقت 
حُفَّت   .Circle of Trustو  Mission Impossible تضمنت  الفريق،  أعضاء  بين  األواصر 
الفعالية بأجواء من المرح واأللفة ال سيما مع احتفال فريق الهالل للمشاريع بنهاية 

2021 مجتمعين سوياً على أرض الواقع وخارج الفضاء االفتراضي. 

تكريم الهالل للمشاريع في حفل 
عشاء الشركاء المؤسسيين للجامعة 

األمريكية في الشارقة

نظمت الجامعة األمريكية في الشارقة حفل العشاء الذي تقيمه سنوياً لتكريم شركائها 
المؤسسيين وتقدير مساهماتهم. واستضافت الجامعة أكثر من 120 من قادة األعمال 
والمدراء التنفيذيين من مؤسسات دولية وإقليمية ومحلية تقديراً للدعم الذي تقدمه 

هذه المؤسسات للجامعة. 

وكانت الهالل للمشاريع من ضمن المنظمات الحاصلة على جائزة قادة التميز للدعم 
السخي الذي قدمته للجامعة تمكينهاً لها من تحقيق مهمتها األكاديمية وإحراز التقدم 

المؤسسي.
 

وعبرت الدكتورة سوزان مام مديرة الجامعة األمريكية في الشارقة عن جزيل امتنانها 
الشارقة  في  األمريكية  الجامعة  “تسعى  قائلة:  الحفل  خالل  والمنظمات  للشركات 
نحو  بقوة  لالنطالق  وإعدادهم  طالبها  لدعم  الطرق  أفضل  إيجاد  إلى  الدوام  على 
مستقبلهم المهني ما بعد التخرج. لذلك فإن شراكتنا الوثيقة معكم ودعمكم الحثيث 
تعاون جديدة  وتنمية طالبنا. ومع استطالعنا لسبل  لتحقيق مهمتنا  لنا مهمان جداً 
وتوطيدنا لشراكاتنا الحالية، سيواصل طالبنا وكادرنا التعليمي حصد ثمار مساهماتكم 

ودعمكم الكريم.”
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الرؤية المؤسسية 06

 37 إلى  بيرل،  مبادرة  ومؤسس  للمشاريع  للهالل  التنفيذي  الرئيس  جعفر،  بدر  انضم 
مدير تنفيذي من مؤسسات إقليمية ودولية رائدة ووزراء إماراتيين في إكسبو 2020 دبي 
للمشاركة في االجتماع السنوي للجنة المديرين التنفيذيين لمبادرة بيرل. نظمت مبادرة 
بالحوكمة  التوعية  الخليج في  الرائدة على مستوى  الربحية  المنظمة غير  بيرل، وهي 
المؤسسية ونشر ثقافة مؤسسية تقوم على المسائلة والشفافية، هذا االجتماع إلتاحة 
الخاص في تحقيق أجندات  القطاع  يؤديه  الذي  المتزايد األهمية  الدور  منصة لمناقشة 

السياسات الوطنية.
 

ومن أبرز المشاركين في االجتماع معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي 
وجمال  الخارجية،  للتجارة  دولة  وزير  الزيودي،  أحمد  بن  ثاني  الدكتور  ومعالي  والبيئة، 

فخرو، الشريك اإلداري لكيه بي إم جي البحرين ورئيس مجلس محافظي مبادرة بيرل.
 

وقال بدر جعفر في مداخلته: “من المذهل حقاً رؤية مسار التقدم  والتطور االستثنائي 
الذي حققته مبادرة بيرل على مدى السنوات العشر الماضية التي أبدى فيها شركاؤنا 
ًفريدةً  منصة  بيرل  مبادرة  وأصبحت  لمنظمتنا.  المتناهي  التزامهم  المصلحة  وأصحاب 
فعالة إلحداث التغيير، يقودها القطاع الخاص دعماً لمجتمع أعماله. لقد برهن لنا الوقت 
والظروف أن االعتبارات البيئية واالجتماعية والبيئية هي اعتبارات متداخلة ومترابطة وتؤثر 
إحداها باألخرى إلى حد كبير، وأن الحوكمة هي العامل الوثيق المشترك الذي يربط بين 
القويمة  المؤسسية  الحوكمة  تعتبر  البيئية واألهداف االجتماعية. وبالمحصلة،  األهداف 

العنصر األساسي األول والمحرك الجوهري للتقدم المالي واالجتماعي والبيئي.” 

الرئيس التنفيذي للهالل للمشاريع بدر جعفر يشارك في اجتماع مجلس المديرين 
التنفيذيين لمبادرة بيرل
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نائب الرئيس التنفيذي للهالل 
للمشاريع توشار سينغفي يتحدث 

ضمن لجنة األعمال القائمة على 
التعاطف والتراحم في إكسبو 2020
شارك توشار سينغفي، نائب الرئيس التنفيذي ومدير االستثمارات في الهالل 

للمشاريع، أراءه بخصوص العوامل المشتركة والتشابه بين خدمة األفراد والمجتمعات 
وخدمة األعمال وربحيتها، وذلك في المجلس العالمي في إكسبو 2020 دبي عن 

األعمال القائمة على التعاطف والتراحم: قيم اقتصادنا.

ركز نقاش اللجنة على الحاجة إلى تبني نماذج ومؤشرات جديدة تضمن تلبية 
االحتياجات البيئية والمجتمعية والصحية توازياً مع تحقيق صالح األعمال واألرباح، إذ 

من شأن ذلك أن يثري المنهجيات االقتصادية الحالية ويطورها ويوسع نطاقها. وعلق 
توشار في حديثه قائالً: “ال يمكننا بعد اآلن فصل فعل الخير وخدمة المجتمعات عن 
نماذج أعمالنا، وإن أردنا استدامة القيم التي نحققها، علينا جعل هذه المهمة جزءاً 

ال يتجزأ من رؤيتنا وخططنا وأخالقياتنا المؤسسية.”

مشاهدة الجلسة كاملة.

بدر جعفر يشارك في منتدى مستقبل 
الشرق األوسط 2021

شدّد بدر جعفر، الرئيس التنفيذي للهالل للمشاريع ومؤسس مبادرة بيرل، على 
أهمية القطاع الخيري االستراتيجي في مستقبل منطقة الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا والدور المحوري الذي يجب أن يؤديه فيه، وذلك ضمن جلسة حوار عقدت 
خالل منتدى مستقبل الشرق األوسط 2021.

 
ومع توقع انتقال ثروات بقيمة 5 ترليون دوالر عبر األجيال في االقتصادات الناشئة 
– بما فيها الشرق األوسط - على مدى السنوات العشر القادمة، فقد آن اآلوان 

إلرساء البنية التحتية الالزمة لتمكين هذه االقتصادات من النمو واالزدهار. وقال بدر 
جعفر توضيحاً لذلك: “األمر الذي ال شك فيه هو أننا ما نزال ال نوظف رأس المال هذا 
بالصورة الصحيحة، أي مثالً من خالل تأسيس الشراكات االستراتيجية مع الحكومات 

والقطاع الخاص لمعالجة أشد التحديات.”

يمكنكم مشاهدة الحوار هنا.

https://www.youtube.com/watch?v=6CkwRNcjQ6g
https://virtualexpodubai.com/listen-watch/events/world-majlis-what-if-our-values-had-a-broader-perspective#video
https://virtualexpodubai.com/listen-watch/events/world-majlis-what-if-our-values-had-a-broader-perspective#video
https://www.youtube.com/watch?v=xjgR_jJgXeU
https://www.youtube.com/watch?v=6CkwRNcjQ6g
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هارفارد بزنس ريفيو العربية 07
3 استراتيجيات لمساعدتك 

على تحقيق أهدافك المؤجلة
استمتعوا بقراءة هذا المقال!

وسَّعت 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 محتوىً 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.

https://hbrarabic.com/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AC%D9%84%D8%A9/


crescententerprises.com

+971 6 554 7222

عن الهالل للمشاريع:

الهالل للمشاريع هي شركة عالمية تتخذ من اإلمارات العربية المتحدة مقراً لها. وتعمل الشركة 
من خالل أربع منصَّات وهي: الهالل للمشاريع التطويرية، والهالل للمشاريع االستثمارية، والهالل 

للمشاريع 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، واحتضان األعمال.

Crescent Enterprises

ce@crescent.ae

CrescentEnterp

Crescent Enterprises

http://crescententerprises.com
https://www.linkedin.com/company/crescent-enterprises/
mailto:ce%40crescent.ae?subject=
https://twitter.com/CrescentEnterp
https://www.youtube.com/channel/UC40-XwLyKenAN7XV79RLQJg

