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الهالل للمشاريع التطويرية 01

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

أفصحت غلفتينر عن تسجيلها لمعدالت نمو استثنائية في عملياتها العالمية وباألخص في محطاتها في اإلمارات 
المتعددة في  اإلمارات عبر موانئها  السائبة في  وزيادة شحناتها  األمريكية،  المتحدة  والواليات  المتحدة  العربية 
الشرق األوسط بنسبة بلغت 290% على أساس سنوي. وبفضل إمكانياتها التشغيلية عالية اإلنتاجية، ارتفعت 

أيضاً الشحنات السائبة في ميناء ويلمينغتون في ديالوير األمريكية بنسبة %57.
 

وعلق في هذا الصدد بيتر ريتشاردز الرئيس التنفيذي لغلفتينر قائالً: “حققت جميع موانئنا العالمية زيادات كبيرة 
في درجة اإلنتاجية، إذ ارتفعت مستويات المناولة في اإلمارات والواليات المتحدة األمريكية بنسبة 12% منذ العام 
الماضي في مناولة الرافعات من السفن إلى اليابسة، متجاوزة إلى حد كبير المستويات المحققة عالمياً. كما 
أننا قللنا من تأثير عملياتنا على البيئة، مسجلين انخفاضاً في الوقود واالنبعاثات بنسبة 27% لكل وحدة مكافئة 

لعشرين قدم.”

وابتكرت غلفتينر أيضاً Project Blue Box، وهو عبارة عن إمدادات طاقة كهربائية في حاوية، وقد صممت غلفتينر 
هذه الخاصية لدعم موانئها في اإلمارات بإمداد ما يصل إلى ستين حاوية مبردة، وللمساعدة على الحد من 
اعتماد المحطات على محركات الديزل خالل أوقات الذروة. وستزيد أيضاً السعة الكلية للمحطة وتوفر مساحة 
إضافية لفاحصي األغذية من البلدية. وستطرح خدمة Project Blue Box في محطات غلفتينر األمريكية العام 

القادم. 

كما استقبلت غلفتينر األمريكية ويلمينغتون مؤخراً ألول مرة شحنة من الفاكهة الصيفية، وجاءت هذه الشحنة 
عبر ميناء ويلمينغتون من الساحل الغربي ألمريكيا الجنوبية وتحديداً من مدينة فالباريسو التشيلية، على متن 

سفينة الشحن المبرد M/V EVEREST BAY  بقيادة القبطان دي. أيه. ديال روسا.  

شحنات غلفتينر السائبة في اإلمارات ترتفع بنسبة 290%، وغلفتينر ويلمينغتون 
تستقبل ألول مرة شحنة من الفاكهة الصيفية
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أعلنت جاما للطيران عن تعيين بيتر براون رئيساً مستقالً غير تنفيذي لمجلس 
إدارتها.

جاما للطيران تعين رئيساً لمجلس إدارتها

الهالل للمشاريع االستثمارية 02

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

أنا سعيد جداً بقبول بيتر اقتراح 
المجلس باإلجماع له بتولي رئاسة 
المجلس بصورة دائمة. ُيضفي بيتر 
إلى منصبه هذا خبرًة مديدة ورؤى 

ومعرفة عميقة بالمجموعة اكتسبها 
من مهامه اإلدارية غير التنفيذية 

الحالية في جاما للطيران، وأنا أتطلع 
لقيادة بيتر الحكيمة لمجلس إدارتنا.

 مروان خالق،
الرئيس التنفيذي للشركة
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مارتي، تطبيق التنقل الرائد في تركيا، يعتزم إدراج أسهمه في البورصة من 
خالل االندماج مع مؤسسة جاالتا لالستحواذ

مع  نهائية  تجاري  اندماج  اتفاقية  تركيا  في  التنقل  لخدمات  الرائد  مارتي  تطبيق  أبرم 
كاالواي  شركة  تدعمها  خاصة  استحواذات  شركة  وهي  لالستحواذ،  جاالتا  مؤسسة 
كابيتال مانجمنت ش.م.م.، ولها خبرة ضليعة ومعرفة عميقة بالسوق التركية. ستكتسب 
مارتي في إطار صفقة الدمج هذه موارد قيمة لتعزيز موقعها في السوق واالستمرار في 

تلبية احتياجات التنقل لسوقها بنطاقه األوسع. 

بالكامل  الموظفة  العوائد  لصافي  ضعف   4.2 مع  جاذباً،  أولياً  تقييماً  الصفقة  هذه  تقدم 
المقدرة لعام 2023 بقيمة 125 مليون دوالر، و9.7 ضعف األرباح المقدرة لعام 2023 قبل 
الفائدة والضرائب واإلهالك واستهالك الدين الموظفة بالكامل بقيمة 55 مليون دوالر. ومن 
المتوقع أن تُغلق الصفقة في الربع األخير وأن تدرج الشركة المدمجة في بورصة نيويورك 

 .MRT باسم

الهالل للمشاريع الناشئة مستثمر في مارتي.

الهالل للمشاريع الناشئة  03
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واألغذية  للحوم  متكامل  إلكتروني  متجر  أكبر  وهي  هوم،  تو  فريش  شركة  أعلنت 
البحرية في العالم، تنفيذها لعدة استثمارات على مراحل تصل إلى 125 مليون دوالر 

في تيالنجانا في الهند. 

تقدم والية تيالنجانا بيئة مواتية لالستثمار وتضم أحد أنشط قاعدات العمالء في جنوب 
الهند. وفي الربعين األخيرين فقط، شهدت فريش تو هوم نمواً بستة أضعاف في حيدر 
آباد، وتستمر باستقطاب العمالء الجدد على أساس شهري إلكترونياً وفي مواقعها 
الفعلية. ستوظف الشركة هذه المبالغ في السنوات الخمس القادمة لتعزيز حضورها 

في الوالية.

شان  السياق  هذا  في  وعلق 
المشارك  المؤسس  كادافيل، 
لفريش تو هوم، إذ قال: “تيالنجانا 
نمواً  الواليات  أسرع  أحد  هي 
تزخر  سوق  وهي  الهند،  في 
تو  لفريش  الواعدة  النمو  بفرص 
وغير  مباشرة  هوم. سنستثمر 
التي  اإلمكانيات  في  مباشرة 
عمالئنا  خدمة  من  ستمكننا 
في التوزيع والسلسلة المبردة 
والتوريد. إن ما حفّز النمو الذي 
تيالنجانا  في  مؤخراً  به  حظينا 
هو حرص العمالء على الحصول 
طازجة  بحرية  أطعمة  على 
من  تماماً  وخالية  بالمئة  مئة 

الحيوية  المضادات  بقايا  من  تماماً  الخالية  اللحوم  وعلى  والفورمالين،  الكيماويات 
قوانا  توظيف  العزم  كل  نعتزم  ونحن  مثلنا  لشركات  السوق  تتعطش  والكيماويات. 
وقدراتنا الرئيسية لخدمة المزيد من العمالء في مناطق جديدة وبأقصر فترة ممكنة.” 

فريش تو هوم تفصح عن استثمارات 
تصل إلى 125 مليون دوالر في 

تيالنجانا 

الهالل للمشاريع الناشئة مستثمر في فريش تو هوم.

كشفت كوهيسيتي عن طرحها لباقة إدارة البيانات كخدمة للمستخدمين في الشرق 
الخاصة  كخدمة  البرمجيات  باقة  من  محفظة  هي  كخدمة  البيانات  إدارة  األوسط. 
بكوهيسيتي، صممت لمد الشركات الكبيرة والمتوسطة بأدوات بسيطة تمكنها من 
التحتية،  البنية  بإدارة  كوهيسيتي  تتكفل  وتحليلها.  وإدارتها  وحمايتها  بياناتها  دعم 

بينما تُقدَّم الخدمة على أمازون ويب سيرفيسيز. 

وقال غريغ بيترسون، المدير اإلقليمي لكوهيسيتي في الشرق األوسط وأفريقيا: “مع 
كوهيسيتي، ستتمكن الشركات من إدارة بياناتها بصورة مباشرة، أو االستفادة من 
باقة إدارة البيانات كخدمة، أو العمل مع أحد الشركاء المُوظِّفين لخدمات كوهيسيتي، 
أو الجمع بين هذه الخيارات الثالثة. لن يقتصر طرحنا لباقة إدارة البيانات كخدمة في 
بل  هناك،  للمستخدمين  البيانات  إدارة  وظيفة  تسهيل  على  فقط  األوسط  الشرق 
سيمكن شركاءنا اإلقليميين أيضاً من إضافة قيمة فريدة وإعادة بيع هذه الحلول عبر 

مجموعة متنوعة من قنوات التوزيع.”

الهالل للمشاريع الناشئة مستثمر في كوهيسيتي.

كوهيسيتي تطرح خاصية إدارة 
البيانات كخدمة في الشرق األوسط
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الهالل للمشاريع االبتكارية 04
"هاتش آند بوست فينتشرز" تطلق "وورلد أوف فارمينغ" )WoF( أولى شركاتها 

الناشئة في مجال التقنيات الزراعية
أعلنت هاتش آند بوست فينتشرز عن إطالق “وورلد أوف فارمينغ”، أول شركة ناشئة في مجال التقنيات الزراعية وإضافتها الى محفظتها المتنوعة. تقدم الشركة الناشئة نظاما 
ومنهجية إلنتاج األعالف بالزراعة المائية )علف الماشية( الّتي تعتبر األولى من نوعها لقطاعي اللحوم واأللبان في سوق الشرق األوسط، والتّي تهدف إلى مواجهة تحديات غير 

مسبوقة في مجال األمن الغذائي وجعل القطاع أكثر استدامة.

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

يأتي إطالق “ورلد أوف فارمينغ” )WoF( في وقت 
يشهد تحديات وتوترات جيوسياسية عميقة في 
جميع أنحاء العالم. األزمة العالمية الحالية التي 

تهدد األمن الغذائي، تشهد سالسل التوريد تأخيرا 
واختالال مما يؤثر على المزارعين والعمالء النهائيين 

بشكل كبير. نحن نتطلع إلى توسيع نطاق “ورلد 
أوف فارمينغ” )WoF( في السنوات القادمة، لتسريع 

ممارسة الزراعة المستدامة في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة ودعمها هي والمنطقة في تطوير 

نظام أمن غذائي أقوى لمنطقتنا.”

د. وليد سعد
الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لـ "وورلد أوف 

  )WoF( "فارمينغ
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كافا آند تشاي تقدم قائمتها الصيفية المنعشة الجديدة

طرحت كافا آند تشاي قائمة جديدة من المشروبات والحلويات المفعمة بالنكهات 
الصيفية المنعشة، تضم قهوة كافا آند تشاي الخاصة وخيارات الشاي المتعددة 
المميزة، ومجموعة من الحلويات المختلفة الشهية التقليدية بطابع مبتكر جديد. 
جرة  في  المقدمة  والشوكوال  الفراولة  تشيزكيك  الموسمية  الخيارات  هذه  ومن 

صغيرة، وكعكات القهوة والتمر، والكوكيز الطازجة المخبوزة.

في قائمتنا الجديدة تجدون خيارات 
موسمية متنوعة من المشروبات 

والحلويات الخفيفة المنعشة المحضرة 
من مكونات صيفية مختارة بعناية. نضفي 

على نكهات القهوة والشاي األصيلة 
مذاقات جديدة، لنمتع ذائقتكم ونقدم 

للجميع بال استثناء تجربة مبتكرة متميزة.

كافا آند تشاي شركة تابعة ومملوكة بالكامل للهالل للمشاريع اإلبتكارية.

وقال مايك بَتْلر
الرئيس التنفيذي لكافا آند تشاي 
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المواطنة المؤسسية 05

شاركت الهالل للمشاريع في مجموعة عمل عن مكافحة الفساد وتعزيز التنوع والشمول 
بتنظيم من مبادرة بيرل، وذلك إلى جانب 12 شركة في الخليج منها مجموعة شلهوب، 
األوسط،  الشرق  دبليو سي  وبي  غاز،  ودانة  الهالل،  ونفط  المقاولين،  اتحاد  وشركة 

وسابك، وشركة االتصاالت السعودية، وسيمنز، وشِل، ومجموعة تمر.
 

يتشارك أعضاء المجموعة االهتمام الشغوف بدمج ممارسات مكافحة الفساد والنزاهة 
التحديات  مواجهة  في  المساهمة  إلى  ويهدفون  العمل،  بيئة  في  والشمول  والتنوع 
المرتبطة بذلك، ونشر المعرفة والخبرات، وبناء القدرات، وتحفيز التحول المستدام عبر 

منطقة الخليج. 

الهالل للمشاريع تنضم إلى مجموعة 
عمل مبادرة بيرل لتحسين النزاهة 

والتنوع
انطالقاً من التزام الهالل للمشاريع بالحفاظ 
البيئة، أعلنت الشركة عن تجديدها  على 
للطبيعة  اإلمارات  جمعية  مع  لشراكتها 
للطبيعة  العالمي  الصندوق  مع  بالتعاون 
القضايا  حل  في  التعاون  الجهتان  لتواصل 

البيئية في دولة اإلمارات.
 

تؤكد هذه الشراكة التزام الهالل للمشاريع 
بدعم جهود الحفاظ على البيئة والمبادرات 
البيئية المتنوعة، ومنها برنامج “قادة التغيير” 
المنظمات  تمكين  إلى  يهدف  الذي  المؤثر 
من  المتحدة  العربية  اإلمارات  في  واألفراد 
وتعزيز  التدريب  خالل  من  التغيير  إحداث 
فرص  وتقديم  والمعارف  التواصل  شبكة 
يركز  الذي  البرنامج  هذا  ويساعد  التطوع. 
على  والموظفين  المشاركين  البيئة  على 
يحتاجونها  التي  المهنية  المهارات  تنمية 
لتحقيق التميز في مكان العمل والنمو على 
ليتمكنوا  والنفسي  الشخصي  الصعيدين 
من العيش بمسؤولية على هذا الكوكب. 

الهالل للمشاريع ترسخ شراكتها 
اإلستراتيجية مع جمعية اإلمارات للطبيعة 

بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة
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أصدرت الهالل للمشاريع تقريرها السنوي عن اإلنجازات واالستدامة 2021-22 بعنوان “تحفيز 
االبتكار، قيادة النمو”، مبرزة فيه منهجياتها للتعامل مع التحديات والفرص التي واجهها العالم 

في أعقاب الجائحة في 2021 و2022.
 

واستثماراتنا  وعملياتنا  موظفونا  به  يتميز  الذي  واإلبداع  التعاون  وروح  االلتزام  التقرير  ويؤكد 
جيداً  أداء  للمشاريع  الهالل  سجلت  المستمرة،  اليقين  عدم  وحالة  التقلبات  ورغم  عالمياً. 
في  بارزاً  تقدمًا  للمشاريع  الهالل  أحرزت  المصلحة،  أصحاب  دعم  ومع   .2021 في  ملحوظاً 
وباإلضافة  المشتركة.  القيمة  وتحسين  العالمية  التنافسية  وتعزيز  الشمولية  القيادة  تحقيق 
تَوافُق الشركة مع أهداف  إلى اإلحاطة بأداء األعمال وجهود االستدامة، يناقش هذا التقرير 
من  مجموعة  عبر  وكذلك  واستثماراتها،  عملياتها  عبر  المتحدة  لألمم  المستدامة  التنمية 
شراكات المواطنة المؤسسية. تلتزم الهالل للمشاريع بتحقيق أفضل النتائج واآلثار من أعمالها 

وجهودها لتعزيز االستدامة. 

 .ce@crescent.ae نرحب بآرائكم وتعليقاتكم على

الهالل للمشاريع تصدر تقريرها السنوي عن اإلنجازات واالستدامة 22-2021 
بعنوان “تحفيز االبتكار، قيادة النمو”

الرؤية المؤسسية 06



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


