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مجموعة  شركات  إحدى  وهي  "جسكو"  والتفريغ  للشحن  الخليج  مقاوالت  شركة  أفصحت 
غلفتينر، عن تسجيلها زيادة سنوية بنسبة %12 في أنشطة محطتها في ميناء الجبيل التجاري 
بالطن  العامة  الشحنات  في  زيادة  إلى  إضافة  قدماً،  لعشرين  مكافئة  وحدة  ألف   347 بمقدار 

بنسبة %21 على أساس سنوي، مع 2.7 طن متري في النصف األول من 2022.
 

في  لغلفتينر  التنفيذي  الرئيس  ريتشاردز،  بيتر  وعلق 
وجسكو  غلفتينر  في  التزمنا  "لقد  قائالً:  السياق  هذا 
منذ بداية الجائحة بتوفير بنية تحتية عالمية المستوى 
يكن  لم  اللوجيستية في منشآتنا.  والخدمات  للموانئ 
عن  الناتجة  والتحديات  القيود  مع  التعامل  السهل  من 
ولكني  العالم،  أنحاء  جميع  في  المتعددة  اإلغالقات 
فخور بالقول أن كل موظف من فريق عمل غلفتينر، من 
طاقم شحن المحطات إلى فريقنا اإلداري، قد أدى دوراً 
أساسياً في نمو شركتنا وازدهارها خالل هذه األوقات 

العصيبة."

رأينا  الجائحة،  فرضتها  التي  التحديات  "رغم  وأضاف: 
زيادة مطّردة في أعمالنا، وصببنا تركيزنا هذا العام على 
المحافظة على فعاليتنا وكفاءة أعمالنا لنتمكن من منح 
عمالئنا تجربة سلسة ومريحة. وعلى الصعيد التجاري، 
سجلنا زيادة إجمالية في اإلنتاجية والربحية، إذ ارتفعت 
أربحانا قبل الفائدة والضرائب واإلهالك واستهالك الدين 

بنسبة %53 منذ 2021."

الهالل للمشاريع التطويرية 01

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

غلفتينر تسجل نمواً متميزاً في ميناء 
الجبيل التجاري في السعودية

حققت محطات غلفتينر في اإلمارات العربية المتحدة إنجازاً محورياً ضمن برنامجها "زيرو هارم" 
للصحة والسالمة، إذ أتمت مليون ساعة عمل من دون وقوع أية حوادث أو إصابات هادرة للوقت.

  
مايو  و   2021 يناير  بين  الفترة  في  والبيئة  والسالمة  والصحة  الجودة  إدارة  فريق  أنجز  وقد 
2022, أكثر من 14,000 ساعة تدريب إضافية على الجدول األساسي من الدورات والتدريبات 
والبيئة،  والسالمة  والصحة  الجودة  إدارة  وعلى مستجدات  واألجهزة  المعدات  استعمال  على 
واإلسعافات األولية، وإطفاء الحرائق. كما أتمت فرق اإلدارة أكثر من 175 تدقيق سالمة إضافة 

إلى إجراءات التدقيق اليومية.
 

في  محطاتها  حصلت  وقد  العالمية،  محطاتها  جميع  في  متينة  سالمة  ثقافة  غلفتينر  تتبنى 
اإلمارات مرة أخرى على جائزة السالمة الدولية من مجلس السالمية البريطاني اعترافاً بحرصها 

العمل  ومكان  الموظفين  صحة  على 
والسالمة خالل 2021.

 
التنفيذي  المدير  روبينسون،  مايك  وقال 
مهنئاً  البريطاني،  السالمة  لمجلس 
قائالً:  الجائزة  هذه  نيلها  على  غلفتينر 
"يبارك مجلس السالمة الدولي لغلفتينر 
الدولية  السالمة  جائزة  حصدها  على 
في وقت سابق هذا العام، وذلك تكريماً 
على  الحفاظ  على  ودأبها  اللتزامها 
موظفيها ومواقع عملها خالية تماماً من 

اإلصابات والحوادث." 

محطات غلفتينر في االمارات تنجز 
مليون ساعة عمل من دون وقوع أية 

حوادث
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الهالل للمشاريع االستثمارية 02

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

2022 على أساس  األولى في  الستة  %30 في األشهر  بنحو  للطيران  ارتفعت عائدات جاما 
سنوي في 2021.

الستة  139.3 مليون دوالر في األشهر  بقيمة  للطيران عن تحقيق عائدات  أفصحت جاما  وقد 
األولى المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2022، مقابل 107.3 مليون دوالر كانت قد سجلته في الفترة 
ذاتها العام الماضي. وقد ساهمت شركة جت إيست التي كانت جاما للطيران قد استحوذت 
أرباح الشركة  اإليرادات. وزادت  بـ20.3 مليون دوالر من مجموع  الماضي  العام  يناير  عليها في 
اإلجمالية بنسبة %32 بالغة 29.5 مليون دوالر مقارنة ب22.3 مليون دوالر في النصف األول من 

.2021

استراتيجية  التحسينات من  "نتجت هذه  مروان خالق:  للطيران  لجاما  التنفيذي  الرئيس  وقال 
النمو المركزة والتحسينات التشغيلية التي طبقناها في جميع عملياتنا، ما يبرز مرونة نموذج 

أعمال المجموعة."

جاما للطيران تزيد عائداتها في النصف 
األول لعام 2022 بمقدار 30%

ما سيخصص  منها  المنطقة،  في  التدوير  إلعادة  منشآت  عدة  لتأسيس  أفيردا  تخطط شركة 
االستدامة  لمدير  وفقاً  وذلك  واإلنشاءات،  البناء  قطاع  من  البالستيكية  النفايات  تدوير  إلعادة 
التنفيذي للشركة سامر كمال، إذ قال: "نستثمر في منشآت إلعادة التدوير واسترجاع المواد 
من  مجموعة  أفيردا  وأهمها...توفر  النفايات  من  جزء  أكبر  تشكل  التي  والبالستيكية  العضوية 
خدمات إعادة التدوير التي تتضمن التخطيط والتجميع والمعالجة للمواد القابلة إلعادة التدوير، 
إضافة إلى تشغيل منشآت إعادة تدوير نفايات قطاع البناء. ونعتزم تأسيس عدة منشآت إلعادة 
تعالج  التي  البالستيكية  النفايات  تدوير  ما هو مخصص إلعادة  فيها  بما  المنطقة،  التدوير في 

المواد المفرزة من قطاع البناء."

أفيردا تستطلع خطط تأسيس منشآت 
إعادة تدوير للنفايات البالستيكية 

المفرزة من قطاع البناء واإلنشاءات

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



الهالل للمشاريع الناشئة مستثمر في شِب روكيت.5

الهالل للمشاريع الناشئة  03
حصلت شِب روكيت، وهي شركة خدمات توصيل الميل األخير وإدارة الطلبات في الهند، تمويالً 
إضافياً للتوسع في منطقة الشرق األوسط. تعمل شركة شِب روكيت لتسهيل عملية توصيل 
الميل األخير بتدعيم الفواتير وتقديم خدمات بأسعار معقولة ومساعدة العمالء على إيجاد أسرع 
موصلي الشحنات وأكثرهم موثوقية. وتتولى الشركة إدارة التخزين واالستالم والتعبئة للمنتجات 
التجارية في جميع أنحاء الهند، وتقدم أيضاً إمكانية الدمج مع أمازون وشوبيفاي وماجينتو وغيرها 
هذه  على  روكيت  لشِب  الشريك  المؤسس  غوالتي  أكشاي  وعلق  والموردين.  المتاجر  من 
إلى طرح  لنا في شِب روكيت، ونحن نسعى  رئيسية  "الشرق األوسط سوق  قائالً:  الخطوة 
أفضل الحلول التكنولوجية للموردين في المتاجر اإللكترونية، والعالمات االستهالكية والشركات 

الصغيرة والمتوسطة في المنطقة عبر المنصتين "شب روكيت دايركت" و"ويجزو"."

ِشب روكيت تحصل على تمويل 
إضافي للتوسع في الشرق األوسط

جمعت منصة الخدمات الصحية المصرية فيزيتا رؤوس أموال جديدة بقيادة جلف كابيتال في أبو 
ظبي ويو في إن غلوبال في السويد، لتمويل عمليات االستحواذ والتوسع عبر الشرق األوسط 
برسوم، مؤسس  امير  وقال  العام.  الربحية هذا  بلوغها لمستوى  وذلك عقب  أفريقيا،  وشمال 
فيزيتا ورئيسها التنفيذي " لقد استغرق األمر سبع سنوات لتكتسب فيزيتا ثقة خمسة ماليين 
اإلنجاز  اليوم نفس  بينما حققت منصتنا  األطباء،  مريض، عندما كانت منصة لحجز استشارات 
في أقل من عامين وذلك عندما تحولت الى مقدم للرعاية الصحية متمثال في خدمة الصيدلية 
والعيادات المدارة رقميا. ان هذا األداء الممتاز هو نتيجة حتمية لجهود جميع العاملين في فيزيتا 
وشركائنا من األطباء والعيادات والصيدليات والمعامل والمساهمين والمستثمرين والذين بدونهم 
لما كان من الممكن تحقيق مثل هذا اإلنجاز. وسيمكننا هذا الدعم واالستثمار من بدء رحلة 

تجاه آفاق جديدة من النمو ونطاق أوسع البتكاراتنا في الشرق األوسط وافريقيا." "

إلكترونية وخدمة  إلى صيدلية  الطبية إضافة  المواعيد واالستشارات  تقدم فيزيتا خدمات حجز 
تجميع العينات المخبرية عبر منصتها الرقمية ألكثر من 10 ماليين مريض في أكثر من 80 مدينة. 

وتوفر خدماتها حالياً في مصر والمملكة العربية السعودية ولبنان واألردن ونيجيريا وكينيا.

فيزيتا تجمع تمويالت جديدة لتنفيذ 
خطط التوسع

الهالل للمشاريع الناشئة مستثمر في فيزيتا.
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في  حيوية  تكنولوجيا  شركة  وهي   ،)Prime Medicine Inc.( ميديسين  برايم  شركة  أعلنت 
مجال الهندسة الجينية من الجيل التالي، ملتزمة بتقديم فئة جديدة من العالج الجيني، عن 
إغالق طرحها األولي المكثف البالغ 10,294,118 سهمًا من أسهمها العادية بسعر 17.00 دوالرًا 
للسهم الواحد. بلغ إجمالي عائدات الطرح حوالي 175.0 مليون دوالر. بدأ تداول األسهم في 

."PRME" سوق ناسداك العالمي في 20 أكتوبر 2022 تحت رمز المؤشر

حتى اآلن هذا العام، تم إدراج 67 شركة فقط في الواليات المتحدة من خالل عروض اكتتاب 
أولية، حيث جمعت 6.62 مليار دوالر، منها 18 شركة تكنولوجيا حيوية تمكنت من جمع 1.59 

مليار دوالر، وفقًا لبيانات رفينيتيف.

التالي،  الجيل  الجينية من  الهندسة  تكنولوجيا حيوية في مجال  برايم ميديسين هي شركة 
ملتزمة بتقديم فئة جديدة من العالج الجيني لمعالجة طيف واسع من األمراض. تقوم الشركة 
وفعالة  ودقيقة  االستخدامات  متعددة  تحرير جينات  تقنية  Prime Editing، وهي  تقنية  بتطوير 
وواسعة النطاق، وهي مصممة إلجراء التعديل الصحيح في الموضع الصحيح داخل الجين. مع 
اإلمكانية النظرية إلصالح ما يقرب من 90 في المائة من الطفرات الجينية المعروفة المسببة 
 Prime القائمة على لألدوية  يمكن  المختلفة،  الخاليا  وأنواع  األعضاء  العديد من  لألمراض في 

Editing، إذا تمت الموافقة عليها، أن تقدم خيارًا عالجيًا جينيًا لمجموعة واسعة من المرضى.

شركة التكنولوجيا الحيوية برايم ميديسين تقدر قيمتها بنحو 1.8 مليار دوالر 
أمريكي في إكتتاب أولي قوي

الهالل للمشاريع الناشئة مستثمر في برايم ميديسين.
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الهالل للمشاريع االبتكارية 04
هاتش آند بوست فينتشرز تطلق منصة “بريك بريد”

اسهاماً منها في إعادة ابتكار مشهد الموائد المنزلية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، أعلنت هاتش آند بوست فينتشرز، حاضنة األعمال المختصة ببناء شركات ناشئة والمشتركة بين 
شركتي الهالل للمشاريع االبتكارية و”هاتش آند بوست” عن إطالق منصة “بريك بريد” “Breakbread“، الشركة الناشئة المتخصصة في مجال تكنولوجيا األغذية من أجل توفير  أول سوق رقمي 

فريد من نوعه لملتقيات الموائد المنزلية .

وبينما يتمحور مفهوم منصة ” بريك بريد” “Breakbread” حول فكرة أن “الطعام يحلو أكثر إذا كان مطهواً في المنزل ويتشاركه األهل واألصدقاء”، تقدم المنصة للعمالء تجربة خاصة إلى تناول الطعام 
في ملتقيات الموائد المنزلية من خالل أكثر من 100 مضيف تم انتقاؤهم بعناية، فضالً عن قوائم طعام متنوعة يمكن تجربتها في جميع أنحاء اإلمارات العربية المتحدة.

هاتش آند بوست فينتشرز هي شراكة بين الهالل للمشاريع االبتكارية وهاتش آند بوست.

عبر إطالق منصة “بريك بريد” “Breakbread” ، نحن في مهمة 
لخلق فرص عمل لرواد األعمال في مجال الطعام الشغوفين 

والذين سيساهمون في زيادة نمو وتنويع قطاع خدمات الطعام 
في جميع أنحاء المنطقة. وسيتمكن رواد األعمال الذين كانوا 
سيواجهون عوائق متعددة أمام الدخول إلى هذا القطاع، مثل 

عدم توفر مساحات متاحة لإليجار، ونقص التمويل، اآلن نمكنهم 
من الوصول إلى منصة من شأنها أن توفر لهم فرصة وإمكانية 

الوصول إلى عشاق تجربة المأكوالت المتنوعة وعرض أعمالهم 
المتميزة بسهولة وسرعة من منازلهم. ومن خالل إسهامنا 

في تعزيز مواهبهم، نطمح بأن تصبح منصة “بريك بريد” 
“Breakbread” مركزاً متميزاً ألي شخص أراد أن يتناول الطعام 

و اللقاء و التواصل على نطاق واسع.

فارس مسمار
الرئيس التنفيذي والمدير اإلداري لهاتش آند بوست فينتشرز
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استبيان يظهر تنامي درجة استهالك القهوة في اإلمارات العربية المتحدة
الشاي  خيارات  بإعداد  المتخصص  تشاي،  آند  كافا  مقهى  أجراه  للزبائن  وفقًا الستبيان 
والقهوة األصيلة والمبتكرة، كانت هناك اتجاهات متغيرة في استهالك القهوة والشاي بين 
سكان اإلمارات العربية المتحدة. وجد ان الزبائن من البلدان التي تقليديًا تشرب الشاي 

اآلن باتت بشكل متزايد تتجه نحو مشروبات القهوة والعكس صحيح.

ووفقًا لموقع Statista.com، فمن المتوقع أن تصل إيرادات مبيعات المقاهي والشاي في 
اإلمارات إلى 705 ماليين دوالر في عام 2022، ارتفاعًا من 584.5 مليون دوالر في عام 

.2018

وفقاً الستبيان أجريناه، يعتبر استهالك الفرد للقهوة مرتفعاً 
في منطقتنا وخصوصاً لدى الغربيين والعرب، وتحديداً 

الخليجيين. المثير لالهتمام هو أن الغربيين والعرب أصبحوا 
أكثر إقباالً على تجربة مشروبات الشاي، في حين يقبل 
اآلسيويون على تجربة مشروبات القهوة بدرجة أعلى 

من الشاي وبالتحديد في اإلمارات العربية المتحدة التي 
تعتبر بوتقة ثقافية غنية تشجع دائماً على التبادل الثقافي 

وتجربة كل ما هو جديد.

كافا آند تشاي شركة تابعة ومملوكة بالكامل للهالل للمشاريع اإلبتكارية.

مايك بَتْلر
الرئيس التنفيذي لكافا آند تشاي 
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برعاية من سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس األعلى لشؤون األسرة، بدأ مهرجان الشارقة 
“فكر سينما”،  بشعار  أكتوبر   10 الموافق  اإلثنين  يوم  فعالياته  التاسعة  بنسخته  والشباب  لألطفال  الدولي  السينمائي 
وسيتضمن برنامجاً ثقافياً شموليًا يعرض 95 فيلماً من 43 دولة وستتخلله 34 ورشة عمل و8 جلسات نقاش، وسيشارك 

فيه مجموعة من المخرجين وصناع األفالم، مع مدربين وفنانين عالميين. 

واستمرت أنشطة هذا المهرجان الذي نظمته مؤسسة فن التي تعمل من مقرها في الشارقة على تنمية مهارات األطفال 
والشباب في مجال الفنون اإلعالمية، ما بين 10 و15 أكتوبر في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات في الشارقة.

المواطنة المؤسسية 05
مهرجان الشارقة السينمائي الدولي لألطفال والشباب 2022 يعرض 95 فيلماً 

من 43 دولة

تؤمن الهالل للمشاريع بالدور الرائد الذي تلعبه الفنون في صياغة 
المجتمع. ونحن فخورون بشراكتنا مع مهرجان الشارقة السينمائي 

الدولي لألطفال والشباب للعام التاسع على التوالي، التي من شأنها 
تمكين شباب اليوم من ممارسة الفنون والتعبير عن شغفهم من 

خالل هذا الوسط الالمحدود، فضالً عن أن هذه المبادرات تعد منصة 
الكتشاف وإبراز المواهب المحلية، وداعمه لمفهوم ريادة االعمال 

وفرص العمل المختلفة ضمن مجال إبداعي، مما يسهم في تحقيق 
أهدافنا المنشودة لتمكين أجيال المستقبل.

غادة عبد القادر
نائبة الرئيس في الهالل للمشاريع
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كرم مركز الشارقة لريادة األعمال )شراع( الفرق الثالثة الفائزة بهاكاثون “ابدأ في الشارقة”، الذي 
نُظِم بالشراكة مع الهالل للمشاريع، وبالتعاون مع جامعة خورفكان و”اإلمارات للتعليم المدرسي” 
و”مجلس الشّارقة للشّباب”، في الفترة 18-16 سبتمبر، بمشاركة أكثر من 150 مشاركاً شكلوا 

14 فريقاً، وتم اختيار أفضل 3 أفكار منهم للفوز بجوائز قيمة وفرصة لتحويل افكارهم إلى مشاريع.

تهدف المشاريع الفائزة إلى دمج ممارسات االستدامة عبر سالسل التوريد وقطاع إدارة الموانئ 
لضمان المرونة والحفاظ على البيئة. وتمكنت الفرق الثالث الفائزة من الوصول إلى منصة التتويج، 
بعد منافسة قوية مع نخبة من المبدعين الذين قدموا أفكاراً ابتكارية في مجاالت سالسل التوريد، 
الموانئ، وتم تكريمهم بجوائز نقدية لدعم مشاريعهم والمساهمة  اللوجيستية، وإدارة  الخدمات 

في تطبيقها على أرض الواقع.

أتوجه  أن  “أود  )شراع(:  األعمال  لريادة  الشارقة  لمركز  التنفيذي  المدير  المدفع،  نجالء  وقالت 
بالشكر لشركائنا على تعاونهم المستمر والبناء في تنظيم الهاكاثون، الذي يعكس التزام “شراع” 
باستكشاف المواهب الشابة واالستثمار فيها، وحرصه على تقديم الدعم لها في كل األوقات، بما 

يسهم في التوصل لحلول مستدامة وغير مسبوقة لتحديات العصر”.

هاكاثون الشارقة للشركات الناشئة في خورفكان يمد أكثر من 150 من الشباب 
بمهارات تأسيس األعمال

منطقتنا تواصل ازدهارها بالمواهب الريادية، ويتوجب 
تشجيع الشباب الرواد على التحلي بالشجاعة في اخذ 

المزيد من المخاطر المحسوبة عند البحث عن حلول 
إيجابية لتحديات العصر، وتبني النجاح أو الفشل بنفس 
الديناميكية. يعد تمكين الشباب وتنمية ريادة األعمال 
المحلية من العناصر األساسية الستراتيجية المواطنة 
المؤسسية لدى الهالل للمشاريع، ويتماشى مع جهود 

الحكومة لخلق بيئة أعمال مواتية، مكنت الشارقة من أن 
تصبح مركًزا إقليميًا بارًزا لالبتكار وتطوير نظام بيئي مزدهر 
للشركات الناشئة. تفخر شركة الهالل للمشاريع بشراكتها 

الطويلة األمد مع مركز الشارقة لريادة األعمال )شراع(، 
الذي يواصل بناء منصة ريادية شاملة ومستدامة في دولة 

اإلمارات العربية المتحدة وخارجها.

بدر جعفر
الرئيس التنفيذي للهالل للمشاريع
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تلبيةً للطلب المتنامي على تشكيل مجتمعات خيرية استراتيجية متسقة في منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا، نظمت مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لألبحاث بالتعاون مع 
منظمة التعاون والتنمية االقتصادية وشبكة المؤسسات المكرسة للتنمية ومبادرة بيرل، اجتماع 
خبراء ضمن فعالية مشتركة بعنوان “أعمال خيرية خاصة من أجل التنمية في الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا”، ناقشت أهمية بناء مجتمعات خيرية فعالة في المنطقة، تبادل فيها مانحون 
وخبراء من القطاع الخيري غير الربحي اآلراء عن سبل تحسين البيانات والتشجيع على توثيق 

سبل التواصل والحوار الفعال.
 

وشمال  األوسط  الشرق  في  خيرية  مجتمعات  “بناء  بعنوان  االفتتاحية  الجلسة  في  وشارك 
أفريقيا” سعادة هدى الخميس-كانو المؤسسة لمؤسسة أبو ظبي للموسيقى والفنون، وبدر 
جعفر الرئيس التنفيذي لشركة الهالل للمشاريع ومؤسس مبادرة بيرل، وهنا شاهين، المديرة 

التنفيذية لمؤسسة الملك حسين.
 

وفي جلسة نقاش تفاعلية عن الحاجة إلى تعزيز نتائج العمل الخيري بالبيانات، قال بدر جعفر: 
“يُتَوقع انتقال ثروات تقدر بأكثر من 5 تريليونات دوالر إلى الجيل القادم في السنوات العشر التالية 
في االقتصادات الثالثين األسرع نمواً التي تعتبر جميعها في أسواق نمو كالشرق األوسط. وال 
بد مع هذا االنتقال أن نرى تزايداً في األنشطة والمبادرات الخيرية في هذه المجتمعات، ما يدعو 

إلى تبني منهجيات وأدوات أقوى وأكفأ تضمن تحقيق أفضل النتائج من هذا العطاء.” 
وتعليقاً على تغير المواقف والتوجهات في القطاع الخيري في الشرق األوسط، قال بدر جعفر: 
“في منطقتنا مجتمع واسع من المانحين الصاعدين الذين يطمحون إلى تسخير رؤوس أموالهم 
لخدمة مجتمعات المنطقة. وبالتعاون بين المانحين من أفراد ومؤسسات، علينا أن نحرص على 
باقية  مستدامة  نتائج  تحقيق  لنضمن  مدروسة  باستراتيجية  الخيرية  األموال  رؤوس  توظيف 

للجميع.”

البيانات المدروسة والحوار محركان 
أساسيان للتغيير المؤثر في القطاع 
الخيري عبر الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا

الرؤية المؤسسية 06
أظهرت دراسة جديدة نشرها المركز االستراتيجي لألعمال الخيرية في جامعة كامبردج، بالتعاون 
مع مؤسسة LGT لألعمال الخيرية، ومجلة “Alliance”، و”Philanthropy Age”، عن تزايد اهتمام 
الجيل القادم من المانحين في منطقة الخليج، بالعطاء االستراتيجي لمعالجة األسباب الجذرية 

للتحديات المجتمعية.

وتهدف الدراسة بعنوان “العطاء في دول مجلس التعاون الخليجي: التطور بتبني العمل الخيري 
االستراتيجي”، إلى إبراز التوجه المتنامي نحو تحقيق آثار منهجية مستدامة وطويلة المدى، 

وذلك بتبني ممارسات تستجيب لمتطلبات السوق واالستفادة من خبرات المناطق األخرى.
الهالل  لشركة  التنفيذي  الرئيس  جعفر،  بدر  قال  االفتتاح،  حفل  ضمن  نقاش  جلسة  وخالل 
الخيري االستراتيجي في جامعة كامبريدج: “مع  العمل  المؤسس لمركز  والراعي  للمشاريع، 
ظهور جيل جديد من المانحين الحريصين على تبنّي مبادئ العمل الخيري االستراتيجي الذي 
تشكيل  في  أقوى  دور  الخيري  للعمل  يكون  بأن  التوقع  يمكننا  أكبر،  تأثير  إحداث  على  يعتمد 
المستقبل االجتماعي واالقتصاد االجتماعي خالل السنوات القادمة. ويتطلب هذا النهج بطبيعة 

الحال بيانات أدمغ ومنهجيات أكثر وضوحاً ليكون التغيير مدروساً وأشد تأثيراً”.

وتوضح الدراسة التحديات والفرص في قطاع 
حيث  الخليج،  منطقة  في  الخيرية  األعمال 
العمل  لدعم  محدودة  معلومات  حالياً  تتوفر 
جعفر:  بدر  وأضاف  االستراتيجي.  الخيري 
عن  المتوفرة  البيانات  محدودية  إلى  “نظراً 
المجتمعات المحتاجة، تساهم مبادرات العطاء 
واستراتيجيات قياس األثر في ظهور منظّمات 
تعمل على جمع البيانات لتعزيز القطاع. تقدم 
الخيري  العمل  لدعم  جديدة  فرصاً  الرقمنة 
في  والمانحين  المجتمعات  شمول  بزيادة 
وأوضح  أوفى  معلومات  وتوفير  المنظومة، 
القطاعات  لجميع  وفائدةً  خدمةً  الوعي  ورفع 

والمجتمعات”.

الجيل القادم يرسم مساراً جديداً نحو 
العمل الخيري االستراتيجي
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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.
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