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الهالل للمشاريع التطويرية 01
غلفتينر تدعم عمليات التنمية المستدامة في الموانئ السعودية

تلتزم مجموعة غلفتينر بدعم رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي تركز 
على االستفادة من الموقع االستراتيجي للمملكة لتعزيز دورها في ربط قارات 

إفريقيا وآسيا وأوروبا. ومع الظروف واألطر التنظيمية المواتية التي تتيحها المملكة 
لتقدم األعمال، وتخصيص الهيئة العامة للموانئ مؤخرًا ما قيمته 2.4 مليار دوالر 
لالستثمار في تطوير الموانئ المحلية، تبرز جدوى االستثمار وحيويته في هذا 

الوقت في المملكة العربية السعودية.

وفي العام الماضي، استثمرت غلفتينر 50 مليون دوالر لتوسيع نطاق عملياتها 
في ميناء الجبيل التجاري وإعداده لمعالجة 1.8 مليون حاوية بطول 20 قدم 

سنوياً. وعادت هذه التوسعة بالفائدة على المحافظة الشرقية في المملكة 
بزيادة صادراتها وتمكين المصدرين في جميع أنحاء المملكة من الحد بصورة 

مباشرة من االنبعاثات الكربونية. وتطمح غلفتينر إلى تحقيق مثل هذا اإلنجاز في 
مواقعها األخرى والتوسع في المزيد من الموانئ عبر المملكة، مستفيدة من 

شبكة خدمات سالسل اإلمداد المتكاملة التي تمتلكها.

 غلفتينر هي شركة تابعة للهالل للمشاريع وهي أكبر الشركات العاملة تحت منصة 
الهالل للمشاريع التطويرية.
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أكدت جاما للطيران التزامها المتواصل بتقديم خدماتها للقوات المسلحة باالنضمام 
رسمياً إلى اتفاقية القوات المسلحة مع حكومة المملكة المتحدة. يضم فريق جاما 
للطيران مجموعة من الجنود السابقين في القوات المسلحة الذين يساهمون بدور 

أساسي في إنجاز عدة جوانب من أعمال الشركة وتحديداً ضمن فريق المهمات 
الخاصة.

وعلق في هذا الخصوص مارك سميث، المدير اإلداري لقسم المهمات الخاصة: 
“لقد قدمنا على مدى عقود من الزمن خدمات متنوعة للقوات المسلحة ولكن 

بصورة غير رسمية، نذكر منها دعم االنتقال من الحياة العسكرية إلى بيئات العمل 
المدنية. وكان لجميع المنضمين إلى فريقنا باختالف تقدمهم الوظيفي بصمة واضحة 

مؤثرة، إذ أثرَوا فريقنا بخبراتهم ورؤاهم ومنهجياتهم ومهاراتهم التخطيطية. ونحن 
نتطلع إلى توثيق هذه العالقات مع عرض المهمات الخاصة الذي سنطرحه، وأرى أنه 

من المهم وضع التزامنا هذا في إطار رسمي من خالل اتفاقية القوات المسلحة.”

جاما للطيران تقدم خدماتها للقوات المسلحة في المملكة المتحدة بصفة رسمية

الهالل للمشاريع االستثمارية 02

الهالل للمشاريع االستثمارية مساهم بحصة أقلية في جاما للطيران ش.م.ع.
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الهالل للمشاريع الناشئة تقود جولة ما قبل التمويل من السلسلة B لدعم نيروغ 
ستريت

بقيادةٍ من الهالل للمشاريع الناشئة وآي سي إم جي بارتنرز اليابانية، جمعت منصة 
طب اآليورفيدا الرقمية نيروغ ستريت 5 ماليين دوالر في جولة ما قبل التمويل من 

السلسلة B. وستوظف المنصة هذا المبلغ في ابتكار خدمات ومنتجات دعماً ألطباء 
اآليورفيدا وكذلك في توسيع نطاق عملياتها وترسيخها.

وبدعم من الهالل للمشاريع الناشئة، تطمح الشركة إلى تعزيز حضورها في الهند 
وإحداث التغيير المنشود بسد الثغرة ما بين أطباء اآليورفيدا والمرضى وإمكانية 

الحصول على األدوية عالية الجودة، وذلك على منصتها التكنولوجية المبتكرة 
والموثوقة. وتستطلع الشركة أيضاً الدخول في سوق الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

نظراً إلى النمو السريع الذي تشهده المنطقة نتيجة للمستوى العالي من االتصال 
الرقمي والشريحة الواسعة من الشباب المضطلعين والملمين بالتكنولوجيا والفضاء 

الرقمي.

وعلق توشار سينغفي، نائب الرئيس التنفيذي ومدير االستثمارات في الهالل 
للمشاريع: “نحن متشوقون جداً للخوض في هذه المسيرة مع نيروغ ستريت التي 

برهنت مدى القيم والفرص الهائلة الكامنة في سوق اآليورفيدا الذي من المتوقع 
أن تبلغ قيمته 9.5 مليار دوالر بحلول 2024، وبينت أيضاً الحلول غير المحدودة التي 

تتيحها الخدمات التكنولوجية. وأعتقد أننا بخبراتنا ومواهبنا مجتمعةً، سننجح في بناء 
فريق متين ومتمكن. وتتطلع الهالل للمشاريع الناشئة إلى تأسيس شراكة مثمرة 
تدعم نمو نيروغ ستريت في أسواقها الرئيسية في الهند وتمكنها من دخول سوق 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا.”

الهالل للمشاريع الناشئة مستثمر في نيروغ ستريت.

الهالل للمشاريع الناشئة  03
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أعلنت شركة ألتيريكس ألتمتة البيانات التحليلية استكمالها لعملية االستحواذ على 
شركة ترايفاكتا، ويذكر أن الهالل للمشاريع الناشئة قد استثمرت بشركة ترايفاكتا 

في جولة تمويل من السلسلة E في 2019 جمعت الشركة من خاللها 100 مليون 
دوالر.

يعزز هذا االستحواذ قدرة ألتيريكس على تقديم منصة سحابية متكاملة للبيانات 
التحليلية ال تحتاج إلى برمجة أو قد تتطلب برمجة بسيطة لخدمة الشركات الكبيرة 

بجميع أقسامها، من فرق تحليل البيانات وتكنولوجيا المعلومات وهندسة البيانات 
إلى جميع المستخدمين على مستوى المؤسسة.

وقال في هذا السياق مارك أندرسون، الرئيس التنفيذي أللتيريكس: “تحقق 
ترايفاكتا بالخدمات المتميزة التي تقدمها تغييراتٍ جذريةـ إذ أنها تتيح االندماج مع 
أبرز مخازن البيانات السحابية مثل سنوفليك ومع الهيكليات المخصصة للسحابات 

الثالثة الرئيسية: أمازون ويب سيرفيسيز، ومنصة غوغل السحابية، ومايكروسوفت 
أزور. وسترسخ هذه اإلمكانيات مسيرة ألتيريكس وتسرع وتيرتها، وبخدمات 

التحليالت الرائدة التي نقدمها وحلول ترايفاكتا السحابية المتميزة، سنقدم معاً 
لعمالئنا خيارات متنوعة ال مثيل لها تلبي جميع متطلباتهم.”

ألتيريكس تستحوذ على ترايفاكتا

الهالل للمشاريع الناشئة مستثمر في ترايفاكتا.

إنديفور بايوميديسينز هي شركة ناشئة مقرها سان دييغو تأسست في يناير 
2021 وتختص في العالج الدقيق المتخصص الذي يستهدف المسببات األساسية 
للسرطانات وغيرها من األمراض. وقد حصدت الشركة 101 مليون دوالر في جولة 
تمويل من السلسلة B بقيادة آلي بريدج جروب وأفيديتي بارتنرز. وتضمنت الجولة 

مستثمرين جدد منهم بيرسيبتيف أدفيزورز، وبايبر هارتالند هيلثكير كابيتال، 
وريفياليشن بارتنرز، وحصلت الشركة أيضاً على تمويل بإدارة تيكال كابيتال مانجمنت، 

وتمويل وحسابات باستشارة من تي.رو برايس. ومن المستثمرين السابقين 
المشاركين في هذه الجولة أوميغا فندز ولونجيتود كابيتال.

 
ستوظف الشركة رأس المال الذي جمعته في تطوير عالجات هي حالياً قيد 

التصميم، منها مثبط ذري صغير لعالج السرطان والتليف الرئوي مجهول السبب، 
إضافة إلى مثبط ذري صغير آخر مخصص لعالج السرطانات األكثر تسبباً بالوفاة والتي 

يصعب عالجها باألدوية. 

الهالل للمشاريع الناشئة مستثمر في إنديفور بايوميديسينز.

الهالل للمشاريع الناشئة تستثمر 
في إنديفور بايوميديسينز ضمن جولة 

تمويلية بقيمة 101 مليون دوالر
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كافا آند تشاي تفتتح فرعاً جديداً في مستشفى ميدكير في الشارقة

تواصل كافا آند تشاي مهمتها والتزامها بتقديم خيارات الشاي والقهوة الغنية 
المحمصة محلياً التي تناسب جميع األذواق، إذ أعلنت افتتاحها لفرعها الجديد في 

مستشفى ميدكير الشارقة تعزيزاً للخدمات عالية الجودة التي يقدمها المستشفى 
وبيئته الدافئة التي ترحب بالجميع.

ويقدم المقهى من فرعه الجديد خيارات متنوعة من القهوة والشاي ومجموعة 
شهية من الوجبات الخفيفة التقليدية، ويستقبل المقهى رواده من زوار 

المستشفى والكادر الطبي على مدار األسبوع، ويتسع ل23 شخص إضافة إلى 
خدمات التوصيل.

الهالل للمشاريع االبتكارية 04

كافا آند تشاي شركة تابعة ومملوكة بالكامل للهالل للمشاريع االبتكارية.
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أعلنت الهالل للمشاريع عن التزامها بتحدي المليار حياة Billion Lives 1 التابع 
لتحالف إديسون، مُتعهدةً بتحسين حياة 100،000 شخص في منطقة الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا بحلول 2025، وذلك بتنفيذ مجموعة من 
المبادرات المتكاملة عبر استثماراتها التكنولوجية وحاضنتها المؤسسية وبرامجها 

للمواطنة المؤسسية، والهالل للمشاريع هي أول شركة في الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا تتخذ على عاتقها هذا االلتزام من أجل النهوض بالمجتمعات المعوزة 

بتمكينها من االتصال باإلنترنت والوصول إلى الخدمات الصحية الرقمية وتعزيز 
المهارات الرقمية ألفرادها.

أطلق تحالف إديسون التابع للمنتدى االقتصادي العالمي تحدي المليار حياة، 
وتحالف إديسون هو مبادرة عالمية تضم محركي تغيير من القطاعين العام والخاص، 

مُهمّتهم األساسية جعل الشمول الرقمي أولوية ومطلباً أساسياً لتحقيق أهداف 
التنمية المستدامة لمنظمة األمم المتحدة. 

وصرح بدر جعفر، الرئيس التنفيذي للهالل للمشاريع وأحد محركي تحالف إديسون، 
عن التزام الشركة بالتحدي في االجتماع الثالث لمحركي تحالف إديسون، إذ 

قال: “ليست الرقمنة بحد ذاتها مسعانا األساسي، فالهدف الحقيقي هو معالجة 
التحديات االجتماعية واالقتصادية والبيئية، والتكنولوجيا هي أداة فعالة ومهمة لبلوغ 
هذا الهدف. ونحن ملتزمون التزاماً وثيقاً بالمساهمة في دعم محققي هذا التغيير 

- شبابنا - وتزويدهم باألدوات الرقمية الالزمة لبناء مستقبل مستدام عادل يقدم 
لجميع األفراد والمجتمعات إقليمياً وعالمياً فرص النمو والتقدم المتكافئة.”

الهالل للمشاريع تتعهد بتحدي المليار حياة التابع لتحالف إديسون

المواطنة المؤسسية 05
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في حوار للرئيس التنفيذي للهالل للمشاريع بدر جعفر مع ريتشارد كويست في 
برنامج Quest Means Business على سي إن إن، ناقش بدر جعفر مشكلة عدم 
تكافؤ المستويات المعيشية، وتحدث عن رؤوس األموال االستثمارية المؤسسية 

وممارسات الحوكمة البيئية واالجتماعية والمؤسسية، وغيرها من المواضيع. 

يمكنكم مشاهدة الحوار كامالً على هذا الرابط.

بدر جعفر يتحدث إلى ريتشارد 
كويست عن سبل معالجة عدم التكافؤ 

المعيشي

توشار سينغفي يتحدث ضمن لجنة 
عن االستمرار 

شارك نائب الرئيس التنفيذي ومدير االستثمارات لدى الهالل للمشاريع توشار 
سينغفي في مؤتمر عُقد مؤخراً بعنوان “صناعة االستمرار المستجدة: منظور 

إماراتي”، جمع نخبة من قادة القطاع من مؤسسات عامة وخاصة في اإلمارات 
للتحاور وتبادل اآلراء ووجهات النظر.

يمكنكم مشاهدة النقاش على هذا الرابط. 

الرؤية المؤسسية 06

https://www.youtube.com/watch?v=Ud5CtByAKoU
https://www.youtube.com/watch?v=Ud5CtByAKoU
https://www.dka.global/the-emerging-longevity-industry-online-event?utm_content=157728445&utm_medium=social&utm_source=linkedin&hss_channel=lcp-18689765
https://www.dka.global/the-emerging-longevity-industry-online-event?utm_content=157728445&utm_medium=social&utm_source=linkedin&hss_channel=lcp-18689765


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.
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