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الهالل للمشاريع التطويرية 01

 غلفتينر هي شركة تابعة للهالل للمشاريع وهي أكبر الشركات العاملة تحت منصة 
الهالل للمشاريع التطويرية.

حققت غلفتينر، وهي أكبر شركة خاصة مستقلة إلدارة الموانئ والخدمات 
اللوجستية في العالم، مستوى قياسياً من التميز التشغيلي بمناولتها ألربعة آالف 

أنبوب فوالذي بأربع ساعات فقط. وقد نُقلت هذه الشحنة من ميناء أم قصر في 
العراق إلى مركز أم القصر اللوجستي لتخضع للتخليص الجمركي وتُسلّم للعميل.

وفي ميناء ويلمينغتون في الواليات المتحدة األمريكية، استقبلت غلفتينر 78 
شفرة هوائية على متن MV POTTERSGRACHT وهي سفينة للشحن العام. 

وستُستخدم هذه الشفرات المُصنعة في كندا في مشروع ينفذ في والية فيرجينيا 
الغربية. ومع إمكانيات المناولة المتنوعة التي يتميز بها ميناء ويلمينغتون، سرّح 

الميناء بنجاح ودقة متناهية هذه الشفرات الهوائية التي يبلغ طولها 200 قدم وتزن 
كل واحدة منها أكثر من 13.5 طن، ومن ثم نقلت الشحنة على امتداد مسافة 

قصيرة إلى منطقة التخزين في الميناء نفسه.

حازت غلفتينر على جائزة قادة التغيير من جمعية اإلمارات للطبيعة - بالتعاون 
مع الصندوق العالمي للطبيعة، وذلك في إطار التعهد بمواصلة الجهود البيئية 

المستدامة لما بعد ساعة األرض، وهي مبادرة رفيعة المستوى دعت أبرز الجهات 
الحكومية والخاصة إلى مواصلة جهودهم البيئية إلى ما بعد ساعة األرض وااللتزام 

بها على المدى الطويل لحماية البيئة وتحفيز مبادرات الحفاظ على الطبيعة.

وعلق في هذا السياق بيتر ريتشاردز 
الرئيس التنفيذي لغلفتينر: “نتشرف 

بالحصول على هذه الجائزة التي 
تعكس التزامنا الراسخ والمتواصل 

تجاه البيئة التي نعيش في كنفها. 
وقد أبرزت الشركة أن لكل منا دور 

يؤديه في حماية الكوكب، ومع التزام 
غلفتينر المتناهي ومسؤوليتها 

البيئية، ستستمر دولة اإلمارات 
بتحقيق أهدافها للحفاظ على البيئة 
إلى ما بعد ساعة األرض ومضياً نحو 

المستقبل أيضاً.”

غلفتينر تحقق تميزاً تشغيلياً 
قياسياً عبر موانئها العالمية

غلفتينر تحصد جائزة قادة التغيير من 
جمعية اإلمارات للطبيعة
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أعلنت جاما للطيران استمرارها في تطوير خدماتها الطبية باستحداثها لخدمة 
طبية جديدة تركز على نقل المرضى من المملكة المتحدة وإليها، وستُخصِّص هذه 

الخدمة لفريق جاما للطيران في مقاطعة دورست أسطولَ طائرات إسعافية من 
شركات الطيران الخارجية والتجارية الخاضعة للتدقيق، ليتسنى لهذا الكادر تقديم 

خدمات الرعاية الطبية عند نقل المرضى من المملكة المتحدة وإليها. وخضعت هذه 
الخدمة لمرحلة تجريبية طوال الشهرين الماضيين عقب تخفيف القيود التي كانت 

الجائحة قد فرضتها على الطيران والرحالت التجارية.

وتعاقدت جاما للطيران أيضاً مع أكبر شركة طيران في العالم، شركة بوينغ، لتوظيف 
 Foreflight .كخدمة تشغيلية لتخطيط الرحالت لديها Foreflight Dispatch حلول

Dispatch هي خدمة سحابية شبكية مخصصة لطيران األعمال تساعد في تخطيط 
الرحالت بتوفير إمكانيات متقدمة بواجهة استخدام تنبؤية ذكية تناسب المخطِّطين 

والمرسلين معاً.

جاما للطيران تدشن خدمة نقل المرضى من المملكة المتحدة وإليها

الهالل للمشاريع االستثمارية 02

الهالل للمشاريع االستثمارية تمتلك حصة أقلية في جاما للطيران ش.م.ع.

وعلق في هذه الصدد بول كريمير رئيس خدمات طيران األعمال في جاما للطيران: 
“تركز جاما للطيران بشدة على توظيف أفضل التكنولوجيا لخدمة عمالئها. لذلك، 

نستخدم منتجات شركتنا البرمجية مثل myairops، إلى جانب أفضل الخدمات 
التكنولوجية المتاحة في هذا المجال، ونسعى بنشاط إلى األتمتة ما بين منتجات 

myairops وحلول البرمجيات مثل Foreflight. وبعد الدراسة والبحث والتمحيص، 
اخترناForeflight  لتخطيط الرحالت لكونها األنسب واألكثر توافقاً مع عمليات جاما.”

تركز جاما للطيران بشدة على توظيف 
أفضل التكنولوجيا لخدمة عمالئها

 بول كريمير،
رئيس خدمات طيران األعمال في جاما للطيران
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تبلغ قيمة المعامالت التي تديرها شركة آيريس جارد للبيانات الحيوية، ومقرها 
المملكة المتحدة، في الوقت الحالي أكثر من 3 ماليين دوالر بمجموع 25 مليون 
معاملة يومياً تتم عبر أنظمة التوزيع بعد التحقق من الهوية بالقزحية في مجال 

المعونات اإلنسانية، وتستطلع الشركة اآلن كيفية إتاحة منتجاتها وخدماتها لدعم 
المجتمعات في أوكرانيا.

وعلق في هذا الخصوص نائب مدير الشركة سايمون ريد: “طُلب منا أيضاً أن نبحث 
في إمكانية توظيف أنظمتنا لدعم أزمة الالجئين التي ستكون على األرجح األكبر 

من بعد األزمة السورية التي وقعت منذ تسع سنوات - األزمة األوكرانية طبعاً.” 
وأضاف: “تتماشى خدماتنا مع الجانب التنظيمي. لن نصمم أنظمة وخصائص 

تنظيمية جديدة، ما نوفره هو أنظمة تستطيع أن تندمج بسهولة مع األنظمة الحالية 
القائمة.”

من التحقق من الهوية بالقزحية عند 
مراقبة الحدود في اإلمارات، إلى آالت 
الصرافة في الشرق األوسط، أصبحت 
تكنولوجيا آيريس جارد اآلن تستخدم 
في المحيطات والسياقات اإلنسانية 

مثل األسواق الموجودة في مخيمات 
الالجئين، حيث تستخدم آالف 

الكاميرات التي تتحقق من الهوية 
بالقزحية، وكذلك في توزيع المعونات 

المالية.

آيريس جارد تستطلع تكنولوجيا جديدة 
لتعزيز خدماتها مع إدارتها ل25 مليون 

معاملة يومياً

الهالل للمشاريع االستثمارية مساهم مؤسس في جروثجيت كابيتال، 
وآيريس جارد إحدى شركات محفظة جروثجيت كابيتال.

أبرمت أفيردا العالمية، وهي من أكبر الشركات الخاصة إلدارة النفايات المتكاملة في 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا ومقرها اإلمارات، اتفاقية مميزة مع مؤسسة التمويل 

الدولية، وهي عضو في مجموعة البنك الدولي وأكبر مؤسسة تنموية عالمية تركز 
عملها على القطاع الخاص في األسواق الناشئة. ويهدف هذا التعاون إلى طرح 

الحلول المبتكرة إلدارة النفايات في األسواق الناشئة على مستوى المنطقة.

ستقدم مؤسسة التمويل الدولية 
ألفيردا قرضاً بقيمة 30 مليون 

دوالر لتعزيز مرونة هذه الشركة 
في أعقاب الجائحة وتمكينها من 

مواصلة مساعي نموها في عمان 
والمغرب وجنوب أفريقيا. ويخطط 

الطرفان بموجب االتفاقية إلى 
المساهمة في مواجهة التحديات 
المناخية من خالل إدارة النفايات 

بقيادة القطاع الخاص، وتعتبر 
هذه االتفاقية االستثمارَ األول 
لمؤسسة التمويل الدولية في 
قطاع إدارة النفايات في أفريقيا 

والشرق األوسط.

وقال في هذه المناسبة الرئيس التنفيذي ألفيردا مالك سكر: “جميعنا كبشر في 
سباق لتغيير طريقة استهالكنا للموارد، وهذا سباق ال يسعنا أبداً خسارته.” وأضاف: 

“سيساعدنا قرض مؤسسة التمويل الدولية بتسريع وتيرة مشاريعنا المستدامة 
في عمان والمغرب وجنوب أفريقيا إلى حد كبير، وسيمكن أفيردا من تقليل النفايات 

المرسلة إلى المكبّات، مع زيادة مستوى تدمين النفايات وإعادة تدويرها وتحويلها 
إلى طاقة، األمر الذي سيقودنا نحو اقتصاد أكثر دائرية.”األمر الذي سيقودنا نحو 

اقتصاد أكثر دائرية.”

الهالل للمشاريع االستثمارية مساهم مؤسس في جروثجيت كابيتال، وأفيردا إحدى 
شركات محفظة جروثجيت كابيتال.

أفيردا تبرم صفقة مميزة مع مؤسسة 
التمويل الدولية لدعم إدارة النفايات في 

منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
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نورث الدر تجمع 10 ماليين دوالر عن 
طريق سندات قابلة للتحويل بقيادة 

الهالل للمشاريع الناشئة
أعلنت منصة نورث الدر التجارية الرقمية العالمية لإللكترونيات المستعملة ومقرها 
اإلمارات، حصولها على سندات قابلة للتحويل بقيمة 10 ماليين دوالر في اإلمارات 

العربية المتحدة بقيادة الهالل للمشاريع الناشئة، وبدعم استثماري من بيكو كابيتال، 
وفينتشر سوق، وداتش فاوندرز فَند. وتهدف الشركة إلى توسيع نطاقها لتستطيع أن 

تربط بصورة أفضل بين البائعين والمشترين في سوق اإللكترونيات المستعملة في 
جميع أنحاء العالم.

وقال في هذا السياق توشار سينغفي 
نائب الرئيس التنفيذي ومدير االستثمارات 
في الهالل للمشاريع: “لقد حظِيَت نورث 

الدر بمسيرة نمو مذهلة حتى اآلن 
وأصبحت رائدة في سوق المقايضة. ونظراً 

لكون دولة اإلمارات محوراً عالمياً، تحتل 
الشركة مكانة مثالية وفريدة لقيادة السوق 

اإلقليمية واالستحواذ على حصة كبيرة 
من التجارة العالمية. نتطلع إلى دعم 

توسع عمليات نورث الدر ودخولها إلى 
أسواق استراتيجية أخرى، تنفيذاً لمهمتها 

الرامية إلى تقليل البصمة الكربونية للصناعة التكنولوجية والمضي نحو مستقبل أكثر 
استدامة.”

الهالل للمشاريع الناشئة مستثمر في نورث الدر.

الهالل للمشاريع الناشئة  03
كيتوبي تجمع 300 ماليين دوالر في 
C امتداد لجولة تمويل من السلسلة

جمعت شركة كيتوبي للمطابخ السحابية ومقرها اإلمارات، 300 ماليين دوالر إضافية 
في جولة تمويل من السلسلة C في أواخر العام الماضي، ليصل مجموع الجولة 

بالمجمل إلى 715 مليون دوالر. وعُقدت جولة التمويل C لهذه الشركة الناشئة 
بقيادة سوفت بانك فيجن فاند 2، وبمشاركة من شايميرا، وديسرَبت آيه دي، وبي. 

رايلي، ودوغاس جروب، ونيكس بالي كابيتال، ونورد ستار.

ومع هذا التمويل األخير، وصل تقييم الشركة بعد االستثمار إلى 1.55 مليار دوالر. 
ويذكر أنه منذ بداية عمليات هذه الشركة الناشئة في 2018، زاد عدد العالمات 

التجارية في شبكة كيتوبي إلى أكثر من 200 عبر خمس أسواق، بما فيها اإلمارات 
العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وقطر، والبحرين، والكويت، كما تخطط 

الشركة إلى دخول سوق جنوب شرق آسيا.

الهالل للمشاريع الناشئة مستثمر في كيتوبي.
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حصلت شركة بوابة ترابط على ترخيص سلطة دبي للخدمات المالية لتقديم 
الخدمات المالية من خالل مركز دبي المالي العالمي. سلطة دبي للخدمات المالية 

هي الجهة المنظمة المستقلة للخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي 
الذي يعد مركزًا ماليًا عالميًا ورائدًا في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

 هذه المرة األولى التي تصرح فيها سلطة دبي للخدمات المالية لشركة ما بتقديم 
خدمات معلومات الحساب )AIS( وأنشطة بدء الدفع )PIS(. تسعى الشركة من 
خالل هذا الترخيص، إلى تعزيز مكانتها في دولة اإلمارات ودعم االبتكار في هذا 

القطاع، ووضع معايير صناعية جديدة، ودعم النظام البيئي المالي على مستوى 
العالم.

قال عبد هللا المؤيد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ترابط: “إنه لشرف كبير 
لنا أن نحصل على أول ترخيص في مركز دبي المالي العالمي من سلطة دبي 
للخدمات المالية. هناك إمكانات هائلة للخدمات المصرفية المفتوحة في جميع 

أنحاء اإلمارات والمنطقة، والتزام 
الجهات التنظيمية والسلطات 

هو الذي يساعد الشركات مثل 
شركتنا على اتخاذ تلك الخطوات 

األولية. نحن ممتنون لسلطة 
دبي للخدمات المالية لمنحنا 

هذا الترخيص التنظيمي ونتطلع 
إلى التعاون الوثيق مع مركز دبي 

المالي العالمي لتعزيز االبتكار 
في مجال الخدمات المالية.”

بوابة ترابط تغدو أول منصة للخدمات 
المصرفية المفتوحة مرخصة من 

سلطة دبي للخدمات المالية

الهالل للمشاريع الناشئة مستثمر في بوابة ترابط.

أفصحت شركة ترتل مينت التي تعد أضخم منصة لخدمات التأمين التكنولوجية في 
الهند، عن جمعها 120 مليون دوالر في جولة تمويل من السلسلة E أقيمت بقيادة 
أمانسا كابيتال، وجنغل فينتشرز ونيكسِس فينتشر بارتنرز. وشارك في الجولة إلى 

جانب مستثمري الشركة السابقين مستثمرون جدد هم فيتروفيان بارتنرز ومارشال 
وِيس. ووصل مجموع التمويل الكلي الذي حصدته الشركة عقب هذه الجولة إلى 

190 مليون دوالر، وتسعى ترتل مينت إلى توظيف هذا التمويل الجديد في الدخول 
إلى مناطق جديدة، وتوسيع فريق قيادتها، وترسيخ منصات طرح منتجاتها في 

السوق.

وتحدّث المؤسس المشارك في ترتل مينت ديريندرا مايافانشي عن هذا التطور قائالً: 
“يقف سوق التأمين في الهند على مشارف تحوالت استثنائية ونحن فخورون بدورنا 

المحوري ومساهمتنا الجوهرية في هذه المسيرة. االبتكار والتكنولوجيا سيظالن 
التركيز األهم لترتل مينت مع استمرارنا في توسيع نطاقنا في مدن المنطقتين 2 

و3 وغيرها أيضاً. نهدف إلى تعيين أكثر من مليون استشاري بحلول 2025 لتسريع 
وتيرة نمونا في الهند، ونعمل في نفس الوقت على توظيف خبراتنا التكنولوجية لتوفير 

أفضل الحلول للمؤسسات المالية في الهند والشرق األوسط، حيث نتعاون مع أهم 
المصارف في طرح الحلول القائمة على واجهة برمجة التطبيقات.”

الهالل للمشاريع الناشئة مستثمر في ترتل مينت.

ترتل مينت تجمع 120 مليون دوالر في 
E جولة تمويل من السلسلة
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أعلنت شركة إنترينزيك للبرمجيات الروبوتية الهادفة إلى زيادة مستوى الذكاء في 
عملية تصنيع الروبوتات والمملوكة أللفابيت، استحواذها على قرينتها في مجال 

الذكاء الروبوتي والذكاء االصطناعي- فيكاريوس.

تصف فيكاريوس التكنولوجيا الخاصة بها “بالتكنولوجيا الجامعة للحلول الروبوتية 
المتكاملة التي تستخدم الذكاء االصطناعي ألتمتة المهام التي تعتبر شديدة 
التعقيد والتشعب بالنسبة لألتمتة التقليدية.” ويضم ذلك المهام اللوجستية 

والتخزين االعتيادية.

سيضم فريق الشركة بموجب هذا االستحواذ الرئيس التنفيذي لفيكاريوس، سكوت 
فينكس بصفة الرئيس التجاري، مع فريق صغير من الشركة يقوده الرئيس التقني 

 .DeepMind لفيكاريوس ديليب جورج، وسينضم هذا الفريق إلى فريق البحث
ونوَّهت الرئيسة التنفيذية لشركة إنترينزيك ويندي تان-وايت بأن الشركة تتعاون أيضاً 

مع عدة فرق من شركة ألفابيت.

إنترينزيك المملوكة أللفابيت تستحوذ 
على شركة فيكاريوس للبرمجيات 

الروبوتية

الهالل للمشاريع الناشئة مستثمر في فيكاريوس.

كشفت شركة سويفل هولدينجز كورب، وهي شركة عالمية تقدم حلول النقل 
التكنولوجية الشاملة، عن إبرامها اتفاقية نهائية لالستحواذ على فولت الينز التركية 
الخاصة التي تقدم حلول النقل للقطاع الخاص. تقدم فولت الينز التي تأسست في 

2018 حلول نقل شاملة ألكثر من 110 مؤسسة خاصة عبر شبكة من الحافالت 
المشتركة، وتمتلك حضوراً قوياً في المدن التركية، بما فيها إسطنبول وأنقرة.

وقال في هذا الخصوص مؤسس فولت الينز ورئيسها التنفيذي علي حلبي: “عندما 
أنشأنا فولت الينز منذ أربع أعوام، اتخذنا على عاتقنا تقديم تجربة نقل استثنائية 

لجعل التنقل أيسر تكلفة وأكثر سهولة في إسطنبول. ومع الحضور العالمي لسويفل 
ذات المنصة التكنولوجية الرائدة والقدرة المثبتة على النمو والتوسع، نحن على يقين 

بأنها الشريك المثالي لفولت الينز لتسريع عملية توسيع منصتنا.”

الهالل للمشاريع الناشئة مستثمر في فولت الينز.

سويفل تستحوذ على شركة فولت 
الينز التركية لحلول النقل للقطاع 

الخاص
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كافا آند تشاي تفتتح فرعاً مؤقتاً جديداً وتوسع خيارات التوصيل لمنتجاتها

حققت كافا آند تشاي إنجازاً بارزاً في الشارقة بتغطيتها 
لإلمارة بالكامل وتعاونها مع جميع منصات التوصيل الكبيرة 

فيها. وفي دبي، افتتح هذا المقهى المتخصص متجراً مؤقتاً 
جديداً في المقر الرئيسي لشركة دي إتش إل، ويواصل 

توسيع شراكته مع منصة المطابخ السحابية كيتوبي 
بافتتاحه لمطبخه السحابي الثاني في منطقة الخليج 

التجاري.

وأضافت كافا آند تشاي قائمة خيارات جديدة لفصل 
الصيف تضم مشروبات باردة وحلويات جديدة منعشة 

عبر مواقعها كافة.

ورغم التحديات في سالسل اإلمداد، حافظت كافا 
آند تشاي على أسعارها بمستوى أسعار المقاهي 
األخرى غير المتخصصة، لتقدم بذلك لروادها خيارات 

القهوة والشاي المميزة وبٍأسعار معقولة، وذلك 
انطالقاً من مهمة كافا آند تشاي “لتمكين الجميع 

من االستمتاع بتوليفات القهوة والشاي المتخصصة” 
وتماشياً مع الهاشتاج الخاص بها #قهوة_متخصصة_

لكل_يوم.

الهالل للمشاريع االبتكارية 04

كافا آند تشاي شركة تابعة ومملوكة بالكامل للهالل للمشاريع االبتكارية.
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المواطنة المؤسسية 05
قدمت شركة الهالل للمشاريع الدعم لمهرجان “مشاهد عربية” السنوي في 

الواليات المتحدة للعام الثامن على التوالي، وهو مهرجان ينضوي ضمن مهرجان 
واشنطن السينمائي الدولي  )Filmfest DC(الذي يعد أطول مهرجان من نوعه في 
الواليات المتحدة، ويعرِض مهرجان “مشاهد عربية” أفالماً تصور أهم القضايا والوقائع 

في المنطقة العربية من خالل عيون صانعي أفالم عرب.

وقالت غادة عبد القادر، نائبة رئيس أولى في الهالل للمشاريع: “في عالم اليوم، 
تعد األفالم والفنون أداة أساسية لسد الفجوات بين المنطقة العربية وبقية العالم، 

ولكسر الصور النمطية التي غالباً ما تُعرض عن المنطقة العربية. يوفر مهرجان 
مشاهد عربية منصة لتسليط الضوء على صانعي األفالم العرب الذين أظهروا 

مواهبهم في ترجمة تاريخنا الغني وثقافتنا، وتقديم فهم أعمق للمجتمع العربي 
والتحديات التي تواجه المنطقة.”

وعلقت في هذا الصدد شيرين غريب، مديرة مهرجان مشاهد عربية: “على مدار 
27 عاماً، كان مهرجان مشاهد عربية يُبرز المواهب اإلبداعية والصاعدة في صناعة 
األفالم من المنطقة العربية. مع زيادة عدد الجماهير التي نراها سنوياً وردود الفعل 
اإليجابية التي نتلقاها، من الواضح أن األمريكيين حريصون على معرفة المزيد عن 

القصص غير المسموعة من العالم العربي، ومن واجبنا االستمرار في دعم صانعي 
األفالم العرب وتعزيز جودة عملهم في جميع أنحاء العالم. ونحن ممتنون بشكل 
خاص لشراكتنا المستمرة مع شركة الهالل للمشاريع، ورؤيتنا المشتركة إلبراز 

عمل صانعي األفالم العرب واالحتفاء به في جميع أنحاء العالم.”

الهالل للمشاريع تحتفي بالدبلوماسية الثقافية في مهرجان “مشاهد عربية” 
السنوي السابع والعشرين
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تحدث بدر جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة الهالل للمشاريع، ضمن لجنة حوار 
شارك فيها مجموعة من الخبراء لمناقشة ضرورة التعاون ما بين قادة الشرق 

األوسط للموازنة بين أهداف الصافي الصفري لالنبعاثات الكربونية الطموحة، والواقع 
االجتماعي واالقتصادي في المنطقة. وأقيمت هذه الجلسة بعنوان “التحول إلى 
شرق أوسط أخضر” ضمن االجتماع السنوي للمنتدى االقتصادي العالمي لعام 

2022 في دافوس، سويسرا. وجاء هذا الحوار في وقت مهم نظراً القتراب انعقاد 
المؤتمريْن القادميْن لألمم المتحدة عن تغير المناخ COP27 وCOP28 في المنطقة، 

وتحديداً في مصر واإلمارات العربية المتحدة على التوالي.

وعلق بدر جعفر بدوره قائالً: “منذ سنوات وأنا أدعو إلى تعزيز سياسات الطاقة 
الرشيدة التي تدعم التقدم المستدام ألنظمة الطاقة، ولكن مع الحرص على أال 
يكون ذلك على حساب أمن الطاقة أو عائقاً للتقدم االقتصادي واالجتماعي في 

الدول النامية في العالم. بتبني نهج تطويري مستدام ومرن وشمولي، سنتمكن 
من ابتكار نموذج نمو جديد لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا يتيح فرص عمل 
جديدة فيها ويعزز مرونتها المناخية وقدرتها على إزالة الكربون، ويوفر لها هواء ومياه 

وبحاراً أكثر نظافة ونقاءً، وأنظمة غذائية وزراعية أكثر استدامة.”

وأدار هذه الجلسة رئيسة تحرير مجلة “ذا ناشونال” مينا عرابي، وكان من بين 
المشاركين معالي وزير االقتصاد في اإلمارات العربية المتحدة عبد هللا بن طوق 

المري، ومعالي وزير االقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية فيصل 
اإلبراهيم، والرئيس التنفيذي لمركز قطر المالي يوسف محمد الجيدة، والبروفيسورة 
المعاونة في قسم األحياء الذرية في جامعة قابوس لمياء الحاج. يمكنكم مشاهدة 

تسجيل جلسة “التحول إلى شرق أوسط أخضر” على هذا الرابط.

بدر جعفر يشارك رؤاه ضمن االجتماع السنوي للمنتدى االقتصادي العالمي عن 
التحول إلى شرق أوسط أخضر

الرؤية المؤسسية 06

https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2022/sessions/transitioning-to-a-green-middle-east
https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2022/sessions/transitioning-to-a-green-middle-east
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شاركت غادة عبدالقادر، نائبة رئيس أولى في الهالل للمشاريع، آراءها من وجهة 
نظر القطاع الخاص، بخصوص أهمية تسهيل االستثمار بهدف التطوير في اقتصادات 

الدول العربية، وذلك ضمن لجنة حوارية رفيعة المستوى ضمت نخبة من واضعي 
السياسات والمسؤولين الحكوميين وممثلين من القطاع الخاص وخبراء أكاديميين 

مرموقين. وأقيمت هذه اللجنة بتنظيم مشترك بين مركز التجارة العالمي في 
المملكة العربية السعودية بصفته منسق المجموعة العربية في منظمة التجارة 

العالمية، والمعهد األلماني للتطوير، والمنتدى االقتصادي العالمي. وتضمن 
المشاركون نجوزي أوكونجو-إيوياال، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، وخالد 

عبد العزيز الفالح، وزير االستثمار السعودي، وطارق توفيق، نائب رئيس اتحاد 
الصناعات المصرية وعضو مجلس الهيئة العامة المصرية لالستثمار.

وعلقت قائلةً: “إن وجود اتفاق لتسهيل االستثمار من أجل التطوير سيكون ضرورياً 
لتوفير إطار عمل أكثر مرونة وسرعة ومصداقية للبلدان التي تسعى إلى استقطاب 

االستثمارات األجنبية المباشرة، وكذلك للشركات الراغبة باالستثمار في مناطق 
أخرى.”

غادة عبدالقادر تشارك في لجنة 
نقاش مع متخذي القرارات اإلقليميين 
عن تسهيل االستثمار من أجل التطوير

شارك توشار سينغفي، نائب الرئيس التنفيذي ومدير االستثمارات في الهالل 
للمشاريع، في جلسة نقاش مع مستثمري رأس مال استثماري من حول العالم 

للحديث عن بيئة رأس المال االستثماري في 2022 وما بعدها. وجمعت هذه الجلسة 
قادةً في مجال التكنولوجيا ورأس المال االستثماري لتبادل الرؤى واألفكار بخصوص 

القوى المحركة لهذه السوق واالتجاهات المتغيرة والمتطورة فيها، مُشيرين بالتحديد 
إلى تسارع الرقمنة تجاوباً مع جائحة كوفيد19- وإلى الوسائل والطرق التي تتبعها 
الشركات الناشئة والمستثمرين للتعامل مع العقبات الحالية في االقتصاد الكلي. 

وخالل الجلسة، ناقش توشار تطور بيئة رأس المال االستثماري، مبرزاً قصص النجاح 
فيها والفرص الواعدة التي تبشر بها عبر منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

وتضمنت حلقة النقاش مجموعة من القادة منهم جيم براير من براير كابيتال، والدكتور 
كاي-فو لي من ساينوفيشن فينتشرز، وأميتاب شاودري من آكسيس بانك، وإيهاب 

عبد العزيز من أجيليتي، ومارسيلو كالور من كالور كابيتال، ومارتين ويس من هيوبرت 
بوردا ميديا، وبال إريك سياتيل من اليتروك، وراشد محمد راشد من مجموعة السارة 

االستثمارية، وسانديب نايك من جينيرال أتالنتيك.

توشار سينغفي يشارك في لجنة 
نقاش عن رأس المال االستثماري 
خالل المنتدى االقتصادي العالمي
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