
النشرة الدورية للهالل للمشاريع 
العدد 47

أبريل 2022



07

في هذا العدد

الهالل للمشاريع 01
االستثمارية 02 الهالل للمشاريع

التطويرية

الهالل للمشاريع 03
االبتكارية

 الرؤية05
 المؤسسية

04 الهالل للمشاريع 
الناشئة

06 المواطنة 
المؤسسية



3

الهالل للمشاريع التطويرية 01

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

أكد ديفيد كيسي، المدير التجاري لمجموعة غلفتينر، التزام الشركة بمسيرة 
الرقمنة ضمن بث شبكي لشركة كول كارغو بعنوان “إدارة االزدحام إيان عصر من 

التحول المستمر”، معلقاً: “نحتاج بال شك إلى توظيف التكنولوجيا واالستفادة منها، 
واألهم من ذلك أن تكون التكنولوجيا وسيلة لتنفيذ العمليات الصحيحة.”

 CXO وتستمر غلفتينر في تبوؤ الصدارة في مساعي الرقمنة، إذ حصدت جائزة
الشرق األوسط 2021 ضمن مسابقة مستقبل الموانئ التي طرحت فيها أربع أفكار 

مبتكرة لتحويل القطاع البحري.

استقبلت غلفتينر األمريكية ويلمينغتون غواصة يو إس إس ديالوير الهجومية من فئة 
فيرجينيا في ميناء ويلمينغتون ضمن احتفالية أقيمت بتاريخ 2 أبريل 2022 بحضور 
راعيتها السيدة األولى للواليات المتحدة األمريكية، الدكتورة جيل بايدن، ورئيس 

الواليات المتحدة المريكية جو بايدن.
 

وحضر الفعالية نخبة من الشخصيات المرموقة منهم حاكم والية ديالوير جون كارني، 
والسِناتور كريس كونز، عضو مجلس الشيوخ من والية ديالوير، والنائبة األمريكية ليزا 
بالنت روتشستير من والية ديلوير؛ ورئيس العمليات البحرية األدميرال مايك غيلداي؛ 

وقائد قوات األساطيل األدميرال داريل كودل. وعلق جو كروز، الرئيس التنفيذي 
لغلفتينر األمريكية ويلمينغتون: “من 

عظيم الشرف لميناء ويلمينغتون 
استقبال غواصة يو إس إس 

واستضافة هذه االحتفالية المرموقة، 
ونحن سعيدون جداً بالترحيب بقبطان 
الغواصة وطاقمها ونأمل أن يكونوا قد 

استمتعوا بإقامتهم في ديالوير.”

غلفتينر في صدارة جهود الرقمنة 
وسط تحديات وازدحام الموانئ 

العالمية

غلفتينر األمريكية ويلمينغتون تستقبل 
غواصة يو إس إس ديالوير في ميناء 

ويلمينغتون
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أعلنت شركة أفيردا إلدارة النفايات وإعادة تدويرها ومقرها في دبي، إطالقها 
لخدمة زيوت الطهي في اإلمارات العربية المتحدة التي تهدف إلى جمع 10 ماليين 

لتر من زيوت الطهي المستعملة، مركزة في المرحلة األولى على قطاع الضيافة 
والتموين والمطاعم. وتطمح هذه المبادرة إلى تحسين جهود إدارة النفايات المحلية 

والمساعدة على تقليل االنبعاثات الكربونية من النقل البري، مع الحرص على أن 
يكون الديزل الحيوي المنتج من زيت الطهي بديالً مراعياً للبيئة وأقل تكلفة من 

البترول ومصادر الوقود األحفوري األخرى. يقلل إعادة تدوير زيت الطهي المستعمل 
من استهالك الوقود األحفوري في قطاع النقل ويحد من انبعاثات الغازات الدفيئة. 

وتعتبر هذه الخدمة إحدى خدمات أفيردا الجديدة لإلدارة المستدامة للنفايات 
ضمن إطار استراتيجيتها المؤسسية “رينيو” التي تنفذها على مدى ثالث سنوات 

وتركز من خاللها على معالجة أزمة المناخ وتوظيف النفايات في هذا السياق. 
وقال جوبين سولومون مدير تطوير مشروع الوقود الحيوي: “إن زيادة إنتاج وقودٍ 
أكثر استدامة ومراعاة للبيئة عامل أساسي في المساعي العالمية للحد من 

انبعاثات الغازات الدفيئة ودعم الجهود المشتركة لمكافحة تغير المناخ. ويسرنا في 
أفيردا إطالق برنامجنا للوقود المتجدد الذي سيساهم فيما يجب أن يكون جهداً 
عالمياً بدعم حكومي. وتحسين دائرية النفايات هو عماد أساسي الستراتيجية 

أفيردا المستقبلية، وما هذه سوى نقطة البداية للعديد من المبادرات المستقبلية 
الطموحة.”

أفيردا تقدم الدعم لمبادرة الوقود المتجدد في اإلمارات

الهالل للمشاريع االستثمارية 02

الهالل للمشاريع االستثمارية مساهم مؤسس في جروثجيت كابيتال، وأفيردا هي إحدى 
شركات محفظة جروثجيت كابيتال. 
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كورنر ستون تبرم اتفاقية نهائية 
لالستحواذ على إدكاست

أبرمت شركة كورنر ستون أون ديماند اتفاقية نهائية لالستحواذ على شركة إد 
كاست التي تقدم برمجيات منصات التعلم المؤسسي. وكورنور ستون هي شركة 

رائدة في حلول برمجيات الموارد البشرية السحابية المخصصة، ومن المتوقع إغالق 
هذه الصفقة في الربع الثاني من 2022.

تقدم إدكاست وكورنر ستون حلوالً جديدة مبتكرة لتنمية المواهب ورسم مخطط 
 تكنولوجي حديث يجهز قوى العمل لمواكبة متطلبات السوق المستقبلية. وتطمح

 إدكاست إلى التعاون مع كورنر ستون في تسريع خدمة عمالئها بابتكارات في 
مجال التعلم التجريبي، وبناء المحتوى وتنمية المهارات، وتشكيل بنية تحتية موحدة 
وقابلة للتوسع للمواهب تستطيع تغيير التعلم وجعله محركاً متكامالً للنمو والمرونة 

والتنقل بما فيه فائدة لألشخاص واألعمال.
 

وتعتبر عملية االستحواذ هذه ثاني صفقة دمج واستحواذ ضمن محفظة الهالل 
للمشاريع الناشئة في 2022، إثر استحواذ ألتيريكس على ترايفاكتا في وقت سابق 

هذا العام.

الهالل للمشاريع الناشئة مستثمر في ”إدكاست“. 

الهالل للمشاريع الناشئة  03
ِشب روكيت تطلق خدمة “ِشب روكيت 

إكس” اللوجستية العالمية

أطلقت منصة التجارة اإللكترونية لخدمات الشحن شِب روكيت ومقرها نيو دلهي، 
خدمتها اللوجستية العالمية الجديدة “شِب روكيت إكس” التي ستتيح لها التوسع 

عالمياً وشحن الطلبات عبر أكثر من 195 دولة من خالل حامالت مختلفة مع إمكانية 
التعقب.

وتتميز خدمة “شِب روكيت إكس” بسهولة الدمج واالنتشار الواسع والتقليل من 
إجراءات التوثيق، إضافة إلى إمكانية التعقب الموحد، والمستجدات اآلنية، والتوصيل 

السريع، والتعاون مع العالمات التجارية. وقد سجلت الخدمة إلى اآلن استخدام 
نحو 350 تاجر. وعلق بهذا الصدد أتول ميهتا، مدير العمليات في شِب روكيت، 

قائالً: “تأتي هذه الخدمة تلبية لحاجة عالمية، وهي فرصة لنا لنروي للعالم قصتنا 
حتى وإن لم يكن قد سمع 

عن شركتنا. ونعتقد أن هذه 
الخدمة تقدم للتجار إمكانيات 
هائلة ونحن متحمسون جداً 

لتوسيعها وتعزيزها.”

تضم منصة شب روكيت حالياً 
7،500 تاجر ونحو 7 ماليين 

شحنة شهرياً خالل شبكة من 
أكثر من 17 شريك توصيل إلى 
29 ألف موقع في الهند و195 

دولة حول العالم.

الهالل للمشاريع الناشئة مستثمر في شب روكيت.
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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.”

بوابة ترابط تعيّن مسؤولين مصرفيين 
بخبرات ضليعة لتحسين منصتها

الهالل للمشاريع الناشئة مستثمر في بوابة ترابط.

أعلنت كيتوبي، وهي أبرز مطبخ إلكتروني متعدد العالمات التجارية في العالم، 
إطالق ثالثة مطابخ سحابية جديدة ومنشأة إنتاج مركزية في البحرين. بدأت كيتوبي 
عملياتها في البحرين في 2021 من خالل العالمات التي تتعاون معها، وأطلقت أول 

مطبخ حديث ومخصص لها في البحرين في فبراير 2021، تاله ثالثة مطابخ أخرى 
في أربع أسابيع فقط. ويعمل لدى كيتوبي في البحرين أكثر من 150 موظف ويقدم 

لزبائنه منتجات من 14 عالمة تجارية.

وعلق في هذا الخصوص المدير 
المنتدب لكيتوبي في البحرين مارتين 

بيرين: “مهمتنا تقديم ما يرضي 
الذائقة بأجود المنتجات، ونحن في 

كيتوبي نسعى دائماً إلى توفير أفضل 
العالمات لمستخدمينا وإلى توسيع 
نطاق انتشارنا باستمرار، ونرى في 

البحرين سوقاً ممتازة لنا لتحقيق ذلك. 
ونحن متحمسون للغاية لطرح خدمات 
مطبخ كيتوبي في البحرين ليس فقط 
لتقديم تجارب أكل جديدة بل ولتوفير 
فرص نمو عديدة للعالمات المحلية. 

وبانتشار مطابخنا السحابية في مواقع 
استراتيجية عبر الجزيرة، أمامنا فرصة مذهلة لتقديم تجربة أكل متكاملة بطريقة 

جديدة مبتكرة وبضمان أعلى معايير الجودة والسالمة الغذائية. ومن األشهر األولى 
القليلة لنا هنا في البحرين، نستطيع أن نرى بوضوح آفاق النمو الواسعة والواعدة 

في المستقبل القريب.”

وفي اإلمارات، أعلنت كيتوبي تعيين جورج الحتي مديراً منتدباً لفرعها هناك 
وسيتولى من منصبه هذا اإلشراف على جميع عمليات الشركة في اإلمارات. 

ويمتلك جورج خبرة مديدة في االستشارات والمجال التخصصي واألكاديمي في 
الشرق األوسط وأوروبا والواليات المتحدة، وكان قبل التحاقه بكيتوبي شريكاً لدى 

مجموعة بوسطن االستشارية.

الهالل للمشاريع الناشئة مستثمر في كيتوبي.

كيتوبي تعلن عن إطالق أربعة مطابخ 
في البحرين
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الهالل للمشاريع االبتكارية تندمج مع حاضنة األعمال هاتش آند بوست

في إطار أول عملية دمج في المنطقة لمحفظة شركات حاضنتَيْ أعمال ناشئة، 
استكملت الهالل للمشاريع االبتكارية دمج محفظة شركاتها الناشئة مع هاتش 

آند بوست، وهي حاضنة أعمال في أبو ظبي تختص ببناء أفكار تجمع بين االبتكار 
والقدرة على التأثير، وتحويلها إلى أعمال قابلة للتوسع.

 
تهدف هاتش آند بوست والهالل للمشاريع االبتكارية إلى التعاون في تنمية شركات 
ناشئة مكرسة لتحقيق األثر اإليجابي والتغيير في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 
وابتكار نماذج فريدة لتأسيس هذه األعمال وتوسيعها. وبمسمى هاتش آند بوست 
فينشرز، سيعمل الشريكان على تنمية سبع شركات ناشئة هذا العام في مختلف 

المجاالت مثل التكنولوجيا الزراعية، والتكنولوجيا األنثوية )فيمتيك(، والمركبات 
الكهربائية، والتكنولوجيا الغذائية، والتكنولوجيا المالية، واألغذية والمشروبات. 

وبطموح مشترك لتحقيق آثار اجتماعية مستدامة، ستعمل هاتش آند بوست 
فينشرز على تأسيس وتنمية ما يصل إلى خمس شركات ناشئة سنوياً.

وفي هذه الصدد، علق سامر شقير، مدير الهالل للمشاريع االبتكارية: “نحن 
سعيدون جداً بالتعاون مع هاتش آند بوست لترسيخ مهمتنا المشتركة المتمثلة 

في تطوير شركات ناشئة تعمل لهدف التأثير في المنطقة. يتوافق التزام هاتش آند 
بوست بابتكار أعمال قائمة على الممارسات المستدامة توافقاً شديداً مع قيمنا، 

ويداً بيد، سنعمل من أجل تمكين رواد األعمال المحليين المتميزين من بناء شركات 
متينة وأقوى تأثيراً تستطيع أن تنمو وتزدهر في اقتصادات المستقبل. ونتطلع إلى 
التعاون مع هاتش آند بوست في تمكين الجيل القادم من أعمال وشركات شديدة 

الربحية.”

الهالل للمشاريع االبتكارية 04

الهالل للمشاريع االبتكارية هي الحاضنة المؤسسية لشركة الهالل للمشاريع

وقال فارس مسمار، الرئيس التنفيذي والشريك اإلداري لهاتش آند بوست: “تكمن 
أعظم الفرص عند التقاء األثر مع الربح كركيزتين متساويتين لنجاح أي شركة ناشئة. 
واندماج محفظتنا مع الهالل للمشاريع االبتكارية هو فرصة هائلة لنا لتعزيز ممارسات 
الحوكمة البيئية واالجتماعية والمؤسسية في المنطقة، وذلك بتحسين قدرتنا على 

تأسيس أعمال مستدامة عبر عدة قطاعات وتطويرها. تشاركنا الهالل للمشاريع 
االبتكارية أهدافنا االستثمارية، ومعاً، نمتلك ما يلزم لتنظيم عملية بناء الشركات 

الناشئة وهيكلتها في المنطقة. ونتطلع إلى تنمية أعمالنا الناشئة بميزة تنافسية 
تمكنها من حل بعض أصعب التحديات البيئية واالجتماعية في العالم.”
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المواطنة المؤسسية 05
استضافت الهالل للمشاريع 30 طالباً وطالبة من كلية كولومبيا لألعمال بنيويورك، 

وذلك ضمن زيارة تعليمية هدفها تعزيز فهم الطالب لبيئة األعمال المحلية في 
اإلمارات العربية المتحدة. وكان هذا االجتماع الذي عقد في غرفة تجارة وصناعة 

الشارقة أول اجتماع يتم منذ بداية الجائحة استئنافاً للبرنامج المشترك بين 
المؤسستين.

 
وأتاح االجتماع للطالب فرصة التفاعل مع القيادة العليا في الهالل للمشاريع. وقدم 

ممثلون من الشركة لمحة عن مسيرة نمو الشركة من مؤسسة إقليمية إلى 
ائتالف عالمي متنوع، وأبرزوا استراتيجيات التنويع المنتهجة عبر القطاعات المختلفة 
فيها، من الموانئ والخدمات اللوجستية، إلى رأس المال االستثماري المؤسسي 

واحتضان األعمال. وأكد مسؤولون تنفيذيون من الشركة التزامها بالنهوض بأفضل 
الممارسات العالمية في االستدامة والحوكمة المؤسسية.

وتتعاون الهالل للمشاريع 
منذ 2015 مع كلية كولومبيا 

لألعمال في تنفيذ هذ البرنامج، 
واستضافت إلى اآلن أكثر من 

150 طالباً سعياً منها إلى تحفيز 
المواهب المتنوعة وتنميتها 

وسد الفجوات وتعزيز العالقات 
والتبادل االقتصادي واألكاديمي 

واالجتماعي الثقافي.

الهالل للمشاريع تحتفل باليوم 
العالمي للمرأة

احتفلت الهالل للمشاريع باليوم العالمي للمرأة هذا العام بدعوة جميع موظفات 
مجتمع الهالل إلى المشاركة في يوم مليء باألنشطة الممتعة وورش العمل تكريماً 

للمرأة واحتفاءً بدورها.

الهالل للمشاريع تستضيف طالب كلية 
كولومبيا لألعمال بنيويورك
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تحدث بدر جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة الهالل للمشاريع، ضمن مقابلة له 
مع جريدة الخليج، عن مواضيع متنوعة منها رأس المال االستثماري، والحوكمة 

 المؤسسية، وأولويات المستقبل.

يمكنكم قراءة نص المقابلة كامالً على هذا الرابط.

الرئيس التنفيذي للهالل للمشاريع بدر 
جعفر في مقابلة مع جريدة الخليج

الهالل للمشاريع تشارك في منتدى 
الوظائف في الجامعة األمريكية في 

الشارقة 2022
انضمت الهالل للمشاريع بصفتها شريكاً استراتيجياً إلى منتدى ومعرض الوظائف 

2022 في الجامعة األمريكية في الشارقة، حيث اجتمع أبرز الخبراء وقادة األعمال 
لمناقشة كيفية تأسيس مستقبل مستدام للمواهب الشابة، وإيجاد سبل تمكين 

الشباب وتنمية مقومات النمو الواعدة على المستوى المحلي.

وشاركت في المنتدى نائبة المدير األولى في الهالل للمشاريع االستثمارية، غادة 
عبد القادر، ومدير الموارد البشرية في الهالل للمشاريع ديميتريس تسوروبليس، إذ 
ألقت غادة عبد القادر كلمة رئيسية عن آثار التطورات التكنولوجية على سوق عمل 

الشباب، في حين أدار ديميتريس تسوروبليس جلسة نقاش حيوي عن القرارات 
السديدة التي يجب على المؤسسات التعليمية وقادة األعمال والطالب والخريجين 
اتخاذها لتعزيز المهارات التي يتطلبها تحقيق الناجح في سوق العمل المستقبلي.
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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

