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غلفتينر األمريكية ويلمينغتون تستكمل 
المرحلة األولى من مشروع تطوير ميناء 

ويلمينغتون

مومنتوم لوجيستيكس تستبدل 
أسطول النقل الخاص بها بشاحنات 

مستدامة
احتفلت غلفتينر األمريكية ويلمينغتون التابعة لمجموعة غلفتينر باختتام المرحلة 

األولى من مشروع تطوير ميناء ويلمينغتون الشهر الجاري وتعزيز مقوماته الكهربائية، 
الذي يهدف إلى توفير بيئة أكثر نظافة واستدامة وأمن في الميناء.

وحضر هذا االحتفال حاكم والية ديالوير جون كارني إلى جانب مجموعة من 
المسؤولين الحكوميين والمحليين، وشركاء الميناء وممثلين لرابطة العمال وعمالء 

وتنفيذيين من غلفتينر ويلمينغتون. وتخلل الحفل خطابات ألقاها الحاكم كارني 
وتنفيذيو غلفتينر، تبعها استعراض حي لرافعات “كونيكرينـــز”  الجديدة الكهربائية 

بالكامل.

وأعرب الرئيس التنفيذي لغلفتينر، بيتر ريتشاردز عن فرحه بهذه الجهود قائالً: “يسرنا 
أن نتقدم بجزيل الشكر للحاكم كارني ومن شرفنا بحضوره من مسؤولين حكوميين 

ومحليين وشركائنا وعمالئنا، على 
حثيث دعمهم الذي لطالما مدنا 

بميزة تنافسية استثنائية وكان لميناء 
ويلمينغتون أساساً راسخاً لتحقيق 

النجاح والنمو، ونحن فخورون بإنجازاتنا 
وما أجريناه من تحسينات في الميناء 
على مدى السنوات الثالثة الماضية، 

ونتطلع لمواصلة نجاحنا في الميناء 
خدمةً لسكان ديالوير على مدى 

السنوات ال47 القادمة”.

تواصل شركة مومنتوم لوجيستيكس سعيها نحو تعزيز النقل المستدام في اإلمارات، 
باستبدال أسطول النقل الخاص بها بشاحنات سكانيا المبتكرة والمستدامة والمرشدة 

للوقود.

تهدف شركة سكانيا الرائدة عالمياً بتوفير حلول النقل، إلى زيادة مستوى اإلنتاجية 
والربحية لألعمال والحد في نفس الوقت من التكاليف بتقليل النفايات ورفع الكفاءات 

التشغيلية.

تمتلك مومنتوم لوجيستيكس أسطوالً يضم أكثر من 11 مركبة تجارية و240 مقطورة 
متعددة الوظائف، وتُشغل الشركة عمليات متعددة عبر الشرق األوسط والواليات 

المتحدة. وفي السنوات األربعة الماضية بالتحديد، استلمت الشركة في إطار 
مشروعها الستبدال األساطيل 96 مركبة من نوع سكانيا، بما في ذلك شراء الشركة 

مؤخراً لعشر شاحنات من نوع P380 وعشرة أخرى من المتوقع استالمها قريباً.

وعلق المدير المنتدب لمومنتوم لوجيستيكس أليكس لويس في هذه المناسبة 
قائالٍ: ”لقد قمنا بتوسيع عملياتنا من اإلمارات إلى العراق والمملكة العربية السعودية 

ووصوالً إلى الواليات المتحدة األمريكية. إن تلبية طلبات العمالء واحتياجاتهم هو الهدف 
األساسي لعملياتنا، وقد تعلمنا على مدى السنوات العشر الماضية ما يقتضيه تحقيق 
النجاح وما علينا تجنبه لتالفي الفشل. وبالتالي، كان من البديهي بالنسبة إلينا اختيار 

شركة سكانيا شريكا ً لنا في برنامج استبدال األساطيل الذي نعكف على تنفيذه.“

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

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

الهالل للمشاريع التطويرية 01
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الهالل للمشاريع االستثمارية 02
يورامي تمنح جاما للطيران اعتماد 

الخدمات اإلسعافية الجوية اإلقليمية 
الثابتة

تي في إم كابيتال هيلثكير تحصد 
جائزة التميز التشغيلي الدولي 

لألسهم الخاصة على مستوى أوروبا 
والشرق األوسط وأفريقيا منح مجلس المعهد األوروبي للخدمات الجوية الطبية )يورامي( شركة جاما للطيران 

اعتماداً أولياً لخدمات اإلسعاف الجوية اإلقليمية الثابتة، كما حصلت جاما للطيران على 
اعتمادات طبية في مجال تقديم الرعاية للحاالت الحرجة والحاالت الحرجة المتقدمة 

للبالغين، وكذلك تقديم الرعاية لمرضى الحاالت الحرجة من األطفال وحديثي الوالدة. 
وتقدم جاما للطيران التي تعتبر إحدى أكبر شركات طيران األعمال في العالم، خدمات 

اإلسعاف الطبي والجوي لحكومة غيرنزي  ونظام الرعاية الصحية في اسكوتلندا.

وفي هذا السياق، قال مارك سميث، 
المدير المنتدب لقسم المهمات 

الخاصة لدى جاما للطيران: “نحن 
سعيدون باكتسابنا لهذا االعتماد 

الذي سيرفع من إمكانيات خدمات 
اإلسعاف الجوي التي نقدمها”.

منحت برايفت إكويتي إنترناشونال شركة تي في إم كابيتال هيلثكير جائزة التميز 
التشغيلي على مستوى أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا تعقيباً لتخارج تي في 
إم كابيتال هيلثكير من مركز كيمبريدج للخدمات الطبية وإعادة التأهيل والرعاية 

المتخصصة للحاالت الطبية الشديدة.

وستستمر تي في إم كابيتال هيلثكير 
في تأدية التزامها بتحقيق العائدات القوية 

وخدمة المجتمعات بتوفير خدمات طبية 
عالية المستوى عبر دول الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا.

الهالل للمشاريع االستثمارية شريك محدود في تي في إم كابيتال هيلثكير. الهالل  للمشاريع مساهم بحصة أقلية في جاما للطيران ش.م.ع.
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الهالل للمشاريع الناشئة  03
موبايل بريمير ليغ تغدو ثاني شركة 

ألعاب في الهند تكتسب صفة 
اليونيكورن

بوابة ترابط تتيح خيارات الدفع 
المصرفي المفتوح األولى في الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا: “تي جي باي”
أصبحت شركة موبايل بريمر ليغ )إم بي إل( ثاني شركة ألعاب في الهند تكتسب 

صفة اليونيكورن بعد أن بلغ تقييم ما قبل المال 2.3 مليار دوالر. تأسست الشركة منذ 
ثالث سنوات وتقدم على تطبيقها منصة تجمع بين صناع األلعاب وممارسيها. وقاد 

جولة التمويل ليغاتوم كابيتال وشارك فيها أكريت كابيتال، وغينغلز إل إل سي، ومور 
ستراتيجيك فينتشرز إل إل سي، وآر تي بي غلوبال.

ازدهرت هذه الشركة الناشئة وحظيت بمستويات نمو عالية عقب الجائحة التي ارتفع 
إبانها اإلقبال على األلعاب الرقمية واإللكترونية مقابل إجراءات اإلغالق والحجر، إذ زاد 
عدد مستخدميها وعائداتها ثالثة أضعاف في ثالث أشهر فقط خالل فترة اإلغالق في 
الهند. وفي هذا الصدد، قال مؤسس إم بي إل: “انتعش مجال األلعاب اإللكترونية في 

الهند انتعاشاً مذهالً خالل الجائحة بما يوازي عامين إلى ثالثة أعوام من النمو على 
أقل تقدير” . يبلغ مجموع مستخدمي إم 

بي إل حالياً نحو 80 مليون مستخدم، 
منهم 10 مليون ممن يستخدمون 

الخدمات والخصائص المدفوعة.

وتتطلع الشركة إلى االستمرار في طرح 
ألعاب جديدة الستقطاب المزيد من 

المشاهدين وتهدف إلى دخول ستة 
مناطق جغرافية جديدة في السنوات 

الثالثة القادمة.

أعلنت شركة بوابة ترابط، وهي أول وأكبر منصة للخدمات المصرفية المفتوحة على 
مستوى الشرق األوسط وشمال أفريقيا، عن إطالقها ألول خيارات دفع مصرفي 

مفتوحة في المنطقة باسم “تي جي باي”.

وقال عبد هللا المؤيد مؤسس بوابة ترابط ورئيسها التنفيذي: “هذا إنجازٌ محوري 
لخدمات الدفع على مستوى المنطقة، وقد ابتكرنا هذه التكنولوجيا التي ستقوم 

عليها خيارات الدفع المستقبلية وستمكن الشركات المالية من توسيع نطاق 
خدماتها وتحسين تجارب عمالئها وتقديم خدماتها لهم بصورة آمنة وسليمة 

وسهلة.”

هذه الخدمات هي األولى من نوعها في المنطقة التي تستخدم واجهات برمجة 
التطبيقات للمنصات المصرفية المفتوحة، وتقدم هذه التكنولوجيا مزايا متعددة 

للشركات وللمستخدمين على حد سواء، إذ تسمح للشركات باستالم الدفعات 
فورياً في حين تتيح للمستخدمين تحويل األموال بسرعة وأمن من حساباتهم 

المصرفية مباشرة.

الهالل للمشاريع الناشئة مستثمر في بوابة ترابط.الهالل للمشاريع الناشئة مستثمر في إم بي إل.
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أعلنت شركة ترايفاكتا التي تقدم سحابات هندسة البيانات عن مواصلتها للتوسع 
في منطقة آسيا المحيط الهادئ واليابان، إذ أصبحت توفر خدماتها في سينغافورة 

وبينغاالرو في المجاالت متعددة الوظائف مركزة على إدارة المنتجات والهندسة 
وتطوير األعمال ونجاح العمالء والخدمات المهنية. وتعتزم الشركة خدمة عمالئها في 

هذه المناطق الجديدة بتوظيف المهارات واإلمكانيات الفذة التي يتمتع بها فريقها.

تقدم ترايفاكتا حلوالً مبتكرة إلعداد البيانات وتصنيفها وتجهيزها بسرعة ودقة، وتتزايد 
أهمية هذه الخدمات في ظل تنامي الطلب العالمي على هندسة سحابات البيانات 

وبلوغ قيمة سوق برمجة تحليالت البيانات إلى 99 مليار دوالر في 2020. وتستمر 
الشركة بالتطور والنمو بتكثيف استثماراتها وشراكاتها وتحسين منتجاتها وتوسيع 

نطاقها.

وقد عينت الشركة مسؤولين إداريين جدد ليتولوا قيادة جهود التوسع ومواكبة الزيادة 
الحادة لعمالء الشركة في المنطقة المذكورة، إذ عينت كوك تران بمنصب نائب 

رئيس الشركة لمنطقة آسيا المحيط الهادئ واليابان، ودينيش راتي بمنصب نائب 
رئيس مكتب الشركة في الهند في وقت سابق هذا العام.

أعلن جنغل فينتشرز، وهو صندوق استثماري في دول جنوب شرق آسيا، إغالقاً 
أولياً لصندوقه الرابع بقيمة 225 مليون دوالر الذي كان قد بدأ بجمع التمويالت في 
مايو مستهدفاً حصد 350 مليون دوالر. وأكد جنغل فينتشرز أن الصندوق الرابع هو 

األكبر بين جميع صناديق المراحل المبكرة في جنوب شرق آسيا هذا العام، مشيراً 
إلى أن غالبية المشاركين في الجولة كانوا من مستثمري الصندوق السابقين.

 

وقال الشريك المؤسس لدى جنغل فينتشرز أميت أناند: “إن مجال التكنولوجيا في 
جنوب شرق آسيا الذي تتركز فيه استثماراتنا مجالٌ نشط منذ سنين عدة. ونحن 
من أقدم الصناديق في المنطقة إذ بدأنا مسيرتنا في 2012، ويمكنني القول أن 

القطاع التكنولوجي اإلقليمي لم يسبق له أن حظي بمستويات النمو المذهلة التي 
يشهدها في الوقت الحالي”.

ترايفاكتا تعلن عن توسعها في 
سنغافورة وبينغاالرو

جنغل فينتشرز تكشف عن اإلغالق 
األول لصندوقها الرابع بقيمة 225 

مليون دوالر

الهالل للمشاريع الناشئة شريك محدود في جنغل فينتشرز. الهالل  للمشاريع الناشئة مستثمر في ترايفاكتا.
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الهالل للمشاريع االبتكارية 04
كافا آند تشاي تتعاون مع حملة “مدى” 2021 للقضاء على األمراض المدارية 

المهملة
أعلنت كافا آند تشاي عن إبرامها شراكة مع حملة “مدى” ، وهي مبادرة إماراتية 
هدفها التوعية وجمع األموال للقضاء على العمى النهري وداء الفيالريات اللمفي، 
وهما من األمراض المدارية المهملة. وقد قدمت هذه الحملة حتى اآلن أكثر من 

15.1 مليون جرعة عالجية ودربت ما يزيد على 359 ألف من مهنيي الرعاية الصحية 
لمحاربة هذه األمراض.

وقد أُبرمت هذه الشراكة على خلفية فعالية خاصة أجرتها حملة مدى بعنوان ”50 يوماً 
لتغيير 5 ماليين حياة“ هدفها تقديم الدعم لألعمال المحلية والعالمية والمجتمع إلحداث 

تغييرات إيجابية في حياة 5 ماليين فرد.

سيتسنّى لزبائن كافا آند تشاي في إطار هذه الشراكة تحديث قهوة الهاوس بليند من 
كافا آند تشاي إلى قهوة بنّ المصدر الواحد ”ريتش سينغل أوريجِن“ الفريدة. وسيساعد 

كل تحديث من هذا القبيل فردَيْن على استعادة حاسة النظر. كما  يستطيع الزبائن 
شراء عبوة ال200 كغ وبالتالي تقديم المساعدة لثمانية أفراد. وسيُتاح للعمالء أيضاً 

.QRخيار التبرع للحملة لدى جميع فروع كافا آند تشاي عبر رمز ال

وتعليقاً على هذه الشراكة، قال الرئيس التنفيذي لكافا آند تشاي مايك بتلر: ”نعتبر 
مسؤوليتنا االجتماعية المؤسسية عنصراً فائق األهمية، ونبحث دائماً عن المجاالت 

التي يمكننا أن نخدم فيها مجتمعاتنا محلياً وعالمياً. ألهمتنا جهود حملة ”مدى“ 
والتزامها بإحداث التغير وجمع األموال لمساعدة المصابين باألمراض المدارية المهملة 

التي من الممكن الوقاية منها بالكامل. ونحن سعيدون باإلعالن عن شراكتنا معها 
وتكريس حصة من مبيعاتنا لتمويل مبادرتها القيمة.“

كافا آند تشاي شركة تابعة ومملوكة بالكامل للهالل للمشاريع االبتكارية.
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المواطنة المؤسسية 05
الهالل للمشاريع تدعم مهرجان 

الشارقة السينمائي السنوي الدولي 
بنسخته الثامنة

واصلت الهالل للمشاريع دعمها لمهرجان الشارقة السينمائي الدولي بنسخته 
الثامنة التي تناولت محور “فكّّر سينما”. عقد المهرجان عن بعد من 10 وحتى 15 
أكتوبر، مقدماً باقة مختارة من أكثر من 80 فيلماً، إضافة إلى عروض أولى وورش 

عمل وحلقات نقاش.

وعلّق الرئيس التنفيذي للهالل للمشاريع بدر جعفر على هذا التعاون قائالً: ”نحن 
فخورون بشراكتنا المستمرة منذ سبع سنوات مع مهرجان الشارقة السينمائي 

السنوي الدولي لألطفال والشباب، األول من نوعه في المنطقة، والذي أصبح 
منصة لرعاية المواهب المحلية الشابة ومشاركتها مع العالم والمساهمة في 

تنمية التبادل الثقافي الغني مع المشاركين القادمين من مختلف الدول. ونقدر 
المهمة القيمة التي يؤديها المهرجان، فتشجيع األطفال على اكتشاف مواهبهم 
واستكشاف وجهات نظر متنوعة منذ الصغر يغرس فيهم روحاً رياديةً تجعل منهم 

أشخاصاً قادرين على التأثير والتغيير في المستقبل.“

وأضاف: ”ال يمكننا أن نقلل من قدرة الفنون الهائلة على تشكيل مجتمعات 
مستدامة ومزدهرة، واألفالم بالتحديد لديها قدرة غير عادية على تصوير العالم من 
وجهة نظر مختلفة، لبناء روابط تتجاوز الحدود واالختالفات الثقافية، وهو أمر يحتاجه 

عالمنا اليوم. ويتمتع المهرجان بمكانة ومقومات فريدة تمكنه من تعزيز التنوع واإلبداع 
والشمول من خالل هذه األفالم االستثنائية التي تبتكرها مواهب شابة لجمهور 

عالمي شاب.“
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شارك مدير الموارد البشرية في الهالل للمشاريع 
ديميتريس تسوروبليس في ندوة افتراضية عقدتها هارفرد 

بزنس ريفيو بالعربية عن ”تسريع تطور المهارات في 
الشرق األوسط“، إلى جانب سولفي نكلس التي أدارت 
النقاش. وعبّر تسوروبليس عن آرائه ووجهات نظره وقدم 

أمثلة من خبراته الضليعة في المجال.

وتحدث عن مستقبل إدارة األداء قائالً: ”سنرى في 
السنوات القادمة نماذج مختلفة إلدارة األداء تقوم على 
تبادل اآلراء والتدريب والتوجيه، بدالً من األنظمة الحالية 

المتبعة في تقييم األداء السنوي.“

يمكنكم مشاهدة الفيديو عبر هذا الرابط.

مدير الموارد البشرية في الهالل للمشاريع، ديميتريس تسوروبليس، يناقش 
تطور المهارات في الشرق األوسط مع هارفرد بزنس ريفيو بالعربية

https://hbrarabic.com/%d9%88%d9%8a%d8%a8%d9%8a%d9%86%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d8%b3%d8%b1%d9%8a%d8%b9-%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d8%a9/
https://hbrarabic.com/%d9%88%d9%8a%d8%a8%d9%8a%d9%86%d8%a7%d8%b1-%d8%aa%d8%b3%d8%b1%d9%8a%d8%b9-%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d8%a9/
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الرؤية المؤسسية 06
إديسون  لتحالف  نقاش  في  جعفر  بدر  للمشاريع  للهالل  التنفيذي  الرئيس  شارك 
جانب  إلى  وذلك  الرقمي،  الشمول  تعزيز  عن  العالمي  االقتصادي  للمنتدى  التابع 
مجلس  ورئيس  لفيريزون  التنفيذي  والرئيس  اإلدارة  مجلس  رئيس  فيستبيرغ  هانز 
التنفيذية  إدارة تحالف إديسون، وروث بورات، نائبة الرئيس األولى والرئيسة المالية 
لشركة غوغل، والدكتورة بريشوس مولوي موتسيبي المؤسسة المشاركة والرئيسة 

التنفيذية لمؤسسة موتسيبي.

الرئيس التنفيذي للهالل للمشاريع بدر جعفر يتحدث ضمن لجنة خبراء تحالف 
إديسون التابع للمنتدى االقتصادي العالمي بخصوص تعزيز الشمول الرقمي

تحالف  وبتنظيم  بيل،  كاثرين  ميديا  كوارتز  تحرير  رئيسة  بإدارة  النقاش  لجنة  عُقِدت 
إديسون، وهي حركة عالمية يقودها قادة من القطاعين العام والخاص يسعون فيها 
إلى تحقيق الشمول الرقمي وجعله أولوية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لألمم 
المتحدة. وقد عقد النقاش على خلفية تحدي “billion Lives 1” التابع للتحالف، هدفه 
تحسين حياة مليار شخص من حول العالم بحلول 2025 بتوفير الحلول الرقمية لهم 

وبأسعار معقولة.

ومع وجود ما يقدر بنحو %47 من األشخاص في العالم دون اتصال باإلنترنت، وتجاوز 
البلدان  من   50% في  المالية  اإلمكانيات  حدود  لإلنترنت  العريض  النطاق  تكلفة 
الرقمي هو وسيلة  الشمول  أن  التحالف  قادة  أحد  بصفته  بدر جعفر  أكد  المتقدمة، 
لتحقيق األهداف، إذ قال: ”معالجة التحديات العالمية التي تواجهها البشرية والبيئة 
هي الهدف األساسي، والتكنولوجيا هي وسيلة لتحقيق هذه الغاية ال عامل التغيير. 
نحن، األشخاص المتصلون، هم وكالء التغيير الحقيقيون. وسيحكم علينا  التاريخ برؤية 

ما إن كنا قد وظفنا هذه الوسائل لتحسين كوكبنا والبشرية جمعاء.“

يمكنكم مشاهدة الجلسة عبر هذا الرابط.

https://bit.ly/3hS6n7w
https://bit.ly/3hS6n7w
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الرئيس التنفيذي للهالل  للمشاريع 
يشارك في لجنة لصندوق النقد 

الدولي عن ”مفاضالت اليوم من أجل 
التحول غداً في الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا“

سامر شقير، المدير األول لدى الهالل 
للمشاريع االبتكارية، يبرز أهمية دعم 

األعمال في مراحلها المبكرة على قناة 
دبي

شارك بدر جعفر في لجنة نظمها صندوق النقد الدولي لمناقشة مسارات التعافي 
في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وذلك في إطار تقرير ”آفاق االقتصاد 

اإلقليمي“ للصندوق الصادر في أكتوبر 2021.
 

وكان من بين المشاركين في اللجنة مونيكا مالك، كبيرة االقتصاديين في بنك أبوظبي 
التجاري، وشريف كامل، عميد كلية إدارة األعمال في الجامعة األمريكية في القاهرة، 

وجهاد عزور مدير شمال أفريقيا والشرق األوسط في صندوق النقد الدولي. وأدارت 
النقاش بيكي أندرسون من سي إن إن أبوظبي.

يمكنكم مشاهدة الجلسة عبر هذا الرابط.

تحدث سامر شقير، المدير األول لحاضنتنا المؤسسية الهالل للمشاريع االبتكارية، 
عن ريادة األعمال ضمن مقابلة مع قناة دبي في مقرها في إكسبو 2020، مُبرزاً 

أهمية تشجيع رواد األعمال ودعم األعمال الناشئة في مراحلها المبكرة. وأشار في 
 حديثه إلى المنهجية التي تتبعها الهالل للمشاريع االبتكارية في

 احتضان األعمال إذ قال: ”نحن ال نستثمر بالشركات، بل نستثمر باألفراد.“

يمكنكم مشاهدة الحوار عبر هذا الرابط.

https://www.youtube.com/watch?v=xjgR_jJgXeU 
https://www.youtube.com/watch?v=46hkEroYZCw
https://www.youtube.com/watch?v=xjgR_jJgXeU 
https://www.youtube.com/watch?v=46hkEroYZCw
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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

