
 

 

 تحتفي بمساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز نمو السوق في اإلمارات "2019جوائز جلف كابيتال "

 الشركات تكريم ل من األسباب الرئيسةاالستراتيجيات المبتكرة والداعمة للنمو 

 

من    الثامنةعن الفائزين بالدورة  " جلف كابيتالشركة " أعلنت   –  2019سبتمبر  26دبي، اإلمارات العربية المتحدة؛ 
-فندق الريتز أقيم في ، وذلك في حفل عشاء خاص 2019لعام  "جوائز جلف كابيتال للشركات الصغيرة والمتوسطة"

 فئة. 17ئد أعمال في المنافسة على شركة ورا 300، بمشاركة كارلتون، مركز دبي المالي العالمي

والرعاية الصحية، والتي   ، واألطعمة والمشروبات،صة بقطاعات التكنولوجياشركة متخص   17قائمة الفائزين  وتضم  
 .ساهمت في تحقيق النمو في األسواق نجحت في تطبيق أساليب واستراتيجيات مبتكرة 

دولة ن  إ  "،جلف كابيتال")ميد( و  "ميدل إيست إيكونوميك دايجست "و  "ديليجنسياوبحسب التقرير الصادر عن كل من "
لة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تسعى لالزدهار، حيث ارتفع عدد اإلمارات ال تزال تمث   ل وجهة حيوية ومفض 

في عدد شهد قطاع التكنولوجيا أعلى معدالت النمو ٪ خالل العقد الماضي، و 30نسبة  الشركات الجديدة في السوق ب
د التزام الشركات المحلية في تحقيق  ، ما يؤك  2018% في عام 47إلى  2015% في عام 11ليرتفع من الشركات 

 مكانة رائدة في مجال االبتكار.

، 2018وته في عام ضية، حيث بلغ ذر ق قطاع الرعاية الصحية نموًا مستمرًا على مدى السنوات العشر الماكما حق  
 تدرك العديد من تلك الشركات قوة قطاع األدوية والتكنولوجيا الحيوية في اإلمارات، وال سي ما في أبوظبي ودبي.حيث  

ل التي تشك  : "تعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة "جلف كابيتال"الرئيس التنفيذي لشركة  وقال الدكتور كريم الصلح
ويأتي هذا الحفل القوة الدافعة لعجلة االقتصاد في اإلمارات، لمؤسسات في الدولة، % من إجمالي ا90ما يزيد عن 

  في السوق اإلماراتي، لتكريم إنجازات هذه الشركات التي تعمل بشكل مستمر على تحقيق معدالت نمو استثنائية
 واالبتكار". عالمية عبر تحقيق الريادة في مجاالت النمو القدراتها  وتستعرض 

 
 



 

ن  ين الرئيسي يكقال ريتشارد تومبسون مدير التحرير في "ميد": "يعتبر رواد األعمال والشركات الصغيرة المحر  
 للنجاحات المستقبلية على مستوى المنطقة". 

في المائة من إجمالي الشركات العاملة في السوق. كما  90ل الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من  وأضاف: "تمث  
بداعها وتحم  أ لها للمخاطرة لن تؤدي فقط إلى تحقيق النمو والثروة، بل ستكون أيًضا مصدًرا لالبتكارات ن طاقاتها وا 

 ر المناخ، والخدمات التي تعزز صحة المجتمعات، وتسهم في تطوير المعارف والمهارات".لمعالجة قضايا تغي  

متوسطة في دولة اإلمارات من خالل تقدير إنجازاتها وتابع تومبسون: "تحرص ميد على دعم الشركات الصغيرة وال
، هي فائزة، ويجب ‘ 2019جوائز جلف كابيتال للشركات الصغيرة والمتوسطة ’ واالحتفاء بها، وكل جهة تشارك في 

 مها في تعزيز مستقبل هذه المنطقة". اإلشادة بالمساهمة التي تقد  

 وتشمل القائمة الكاملة بأسماء الفائزين: 
 

 ’إلكتريك واي‘ -جائزة ’جلف كابيتال‘ ألفضل شركة للعام  •
صة بتوزيع المنتجات الكهربائية؛ وتقديم  تعتبر ’إلكتريك واي‘ من الشركات األسرع نموًا في دبي، والمتخص  

 حلول الطاقة للشركات الرائدة في اإلمارات ودول مجلس التعاون الخليجي. 
 ’أكيومد‘  -جائزة أفضل ابتكار للعام  •

م خدمات إلدارة دورة اإليرادات في تعتبر ’أكيومد‘ الشركة األولى من نوعها واألكبر في الشرق األوسط، وتقد  
 قطاع الرعاية الصحية. 

 ’بليس آرت‘  -في العام  أفضل مبادرة مسؤولية اجتماعية للشركات •
ة تنافس السوق بمنص   الفن  اق تعمل ’بليس آرت‘ على تمكين المجتمع عبر تزويد الفنانين والمشترين وعش  

 التقليدية للفنون. 
 برو‘ -’بابل -أفضل رائد أعمال جديد للعام  •

د الوحيد في اإلمارات لـمحض  - تعتبر ’بابل لتبديل األسطوانات  بسيطاً  اً برنامج  روتوف  رات الصودا برو‘ المزو 
 .ضمن الشركة

 ’اكستل تكنولوجيز‘  -أفضل شركة إماراتية للعام  •



 

م مجموعة واسعة من الخدمات والحلول من الشركات الرائدة في مجال الخدمات الرقمية، وتقد  تعتبر ’اكستل‘  
 والتكنولوجيا والعمليات التشغيلية.  ، واالستشارات، والتقنيات الرقمية،ات المعنية بشؤون االستراتيجي 

 ’إيكوكوست‘  -أفضل ثقافة داخلية وبيئة عمل للعام  •
 .حلول رائدة لمشاريع التطوير الساحلية والبحرية المستدامةتعمل ’إيكوكوست‘ على تطوير 

 ‘ لحلول معززة بطائرات الدرون -شركة ’فيدز  -قت إنجازات نوعية للعام أفضل شركة حق   •
 تعتبر ’فيدز‘ رائدًة في قطاع منظومات الطيران بدون طيار، والمعروفة باسم ’طائرات الدرون‘.

 ( Leelas Lunches) ’ليالز النشز‘  -أفضل شركة ُتركز على العميل للعام  •
 تعمل ’ليالز النشز‘ على إعادة تشكيل أذواق جيل المستقبل، وتوجيههم نحو األطعمة الصحية والكاملة. 

 ’باريسيما تالنت‘  -أفضل شركة رائدة في العام  •
عبر اكتساب   األداءتعتبر ’باريسيما‘ شركة استشارات استراتيجية للكفاءات، وتتيح لعمالئها فرصة تحسين 

 المهارات بشكل أفضل.
 ’باريسيما تالنت‘  -أفضل شركة صغيرة للعام في األعمال المباشرة بين الشركات  •

عبر اكتساب   األداءفرصة تحسين تعتبر ’باريسيما‘ شركة استشارات استراتيجية للكفاءات، وتتيح لعمالئها 
 المهارات بشكل أفضل.

 مجموعة ’فينس‘  -أفضل شركة مستدامة للعام  •
دارة استثماراتها وأصولها. تعد    مجموعة ’فينس‘ شركات عالمية في تطوير الطاقة الشمسية، وا 

 ’بيور هارفست‘ للمزارع الذكية  -أفضل رائد أعمال للعام  •
تستثمر ’بيور هارفست‘ في تقنيات رائدة عالميًا للزراعة ضمن بيئات يمكن التحكم بها؛ لتزويد عمالئها  

 . الجودةبأفضل المنتجات عالية 
 ’بيور هارفست‘ للمزارع الذكية  - أفضل شركة ناشئة للعام  •

م بها؛ لتزويد عمالئها  تستثمر ’بيور هارفست‘ في تقنيات رائدة عالميًا للزراعة ضمن بيئات يمكن التحك  
 .الجودةبأفضل المنتجات عالية 

 rightdoors.com ’رايت دورز دوت كوم‘  -أفضل شركة فائقة الصغر للعام  •
 تصل شركة ’رايت دورز‘ بين المشترين أو البائعين والخيار العقاري المناسب لهم. 

 صابون الجمل مصنع   -أفضل شركة صغيرة للعام في األعمال المباشرة مع العمالء  •



 

يدويًا من حليب اإلبل   تصنيعها  ويتم  يقدم مصنع صابون الجمل منتجات طبيعية ومستدامة للعناية بالبشرة، 
 المحلي.

 ’تك نوليدج‘  -أفضل شركة رقمية للعام  •
 تعتبر ’تك نوليدج‘ شركة رائدة ومتخصصة بتقديم حلول المعلومات اإللكترونية في الشرق األوسط.

 ’دايركت أكسيس‘  -د‘ للشمولية جائزة محرري ’مي •
 . تمتلك ’دايركت أكسيس‘ خبرة واسعة في تسهيل وصول أصحاب الهمم

 ’ميزون بريفيه‘   -جائزة أفضل رائد أعمال للعام  •
 ر خدمات تأجير بيوت العطالت واألعمال في دبي. ’ميزون بريفيه‘ شركة تقنيات ضيافة توف   تعتبر

 التعليمي  مركز مهارات -أفضل شركة رائدة للعام  •
يعتبر "مهارات" مركزًا تعليميًا ُيعنى باألطفال واليافعين من ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة مثل عسر  

 . د في دبيالقراءة؛ وعسر الحساب؛ وعوز االنتباه مفرط النشاط؛ والتوح  
 هورتيكالتشار‘ )ش.ذ.م.م(’بالنترز  -أفضل شركة صغيرة للعام في األعمال المباشرة بين الشركات  •

م أفضل خدمات التصاميم متخصصة في تصميم المناظر الطبيعية ضمن اإلمارات، وتقد  المجموعة ’بالنترز‘ 
 والمنتجات والتركيبات وعمليات الصيانة الدورية. 

 ’رايت دورز دوت كوم‘  -قت إنجازات نوعية للعام أفضل شركة حق   •
 المشترين أو البائعين والخيار العقاري المناسب لهم. تصل شركة ’رايت دورز‘ بين 

 مركز مهارات التعليمي  -أفضل شركة ترك ز على العميل للعام  •
يعتبر ’مهارات‘ مركزًا تعليميًا ُيعنى باألطفال واليافعين من ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة مثل عسر  

 . والتوحد في دبي؛ وعوز االنتباه مفرط النشاط ؛وعسر الحساب  ؛القراءة
 انتهى 

 حول ’ميدل إيست إيكونوميك دايجست‘

عالمة تجارية مرموقة في اإلدارة العليا لوسائل اإلعالم، وهي مسؤولة عن إصدار   (MEED) ’ميدل إيست إيكونوميك دايجست‘تعتبر 
لجودة المشاريع، وجوائز   ‘ ’ميد ضاًل عن تنظيم جوائز. ف www.meed.com اإللكترونيبزنس ريفيو‘ اإلخبارية والموقع  ’ميد نشرة

 ’جلف كابيتال للشركات الصغيرة والمتوسطة‘، وجوائز ضمان للصحة المؤسسية، ومؤتمر االستثمار العربي الفندقي. 

http://www.meed.com/


 

بروجكتس‘  ’ميدوتعتبر   إنسايت ريبورتس‘. بريميوم  ’ميدبروجكتس‘ و ’ميد شركتين بمحتوى عالي القيمة هما ’ميد‘وينطوي تحت مظلة  
بريميوم إنسايت ريبورتس‘ أبحاثًا مفصلة وتحليالت معم قة حسب  ’ميد قاعدة البيانات المتميزة لتتب ع المشاريع في الشرق األوسط، وتقدم

دورًا مهمًا في توفير بيانات الشركات واألخبار واالستعالمات والتحليالت حول   ‘’ميدلعبت ، 1957الطلب. ومنذ تأسيسها في عام 
 اقتصادات الشرق األوسط ونشاطاته.

من شقة متواضعة في    1957مارس    8بتاريخ   ‘’ميد إذ انطلقت بالذكرى السنوية الستين على تأسيسها. ‘’ميد، احتفت  2017وفي عام  
نمو الذي شهدته منطقة الشرق األوسط لتتحول إلى مصدر المعلومات التجارية األكثر موثوقية في الشرق لندن، ونمت بالتوازي مع ال

 األوسط.
 

 لمحة عن ’جلف كابيتال‘
جلف كابيتال هي شركة رائدة في مجال إدارة األصول البديلة في الشرق األوسط، حيث تستثمر في العديد من فئات األصول بما في ذلك 

  8مليار دوالر أمريكي( عبر  3مليار درهم إماراتي ) 11وتدير حاليًا أصواًل تزيد قيمتها عن  الخاصة والدين الخاص والعقارات.األسهم 
صناديق وأدوات استثمارية. وتقوم رسالة الشركة على تنمية رأس المال وبناء القيمة من خالل اعتماد أفضل الخبرات والممارسات العالمية 

حيث تستثمر رأس مالها الخاص إلى جانب رأس مال مستثمري الصندوق في   فوق ومستدام لجميع األطراف المعنية،لتحقيق أداء مت
جميع الصناديق التي تطلقها. وُتعتبر ’جلف كابيتال‘ إحدى أكبر شركات إدارة األصول البديلة وأكثرها تنوعًا في الشرق األوسط بفضل  

هم الخاصة والديون الخاصة بالعقارات. وقد حظيت الشركة بتقدير الفت، حيث حازت على العديد مبادراتها التي تطلقها في مجاالت األس
من الجوائز اإلقليمية والدولية، ومنها جائزة "أفضل شركة لألسهم الخاصة"، وجائزة "أفضل صندوق ائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة"، 

 للدين الخاص" في الشرق األوسط. و"أفضل شركة إلدارة األصول البديلة"، و"أفضل مزود


