
 

القطاع مؤسسات تحتفي ب 2020 الصغيرة والمتوسطةشركات للكابيتال جلف  وائزج
 الراھنة  تحدياتالالتكيف مع  علىتھا وقدر

XX  بالشراكة مع مجموعة "ميدل إيست و شركة "جلف كابيتال" أعلنت، دبي، اإلمارات العربية المتحدة: 2020مارس
البرنامج  ،الصغيرة والمتوسطة للشركات "جلف كابيتال"التاسعة من جوائز  الدورةعن استضافة  إيكونوميك دايجست" (ميد)

  منطقة.اللنمو التجاري في الداعمة ل اتھموابتكار اتھمويحتفل بنجاح ورواد األعمال الشركات الصغيرة والمتوسطةالذي يدعم 

أعادت الحكومات  ،فيروس كورونا انتشار الدولي في ظلاالقتصادي المشھد  تزايد الصعوبات التي تواجه الرغم منعلى 
. ويسلط تنفيذ ةالمتوقع ة السلبيةر المالياثاآلالتخفيف من ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة و دعمعلى  ھااإلقليمية تأكيد

الضوء على الفرص المھمة التي تقدمھا ھذه الشركات، مما يعكس القيمة التي تضيفھا إلى  الدعم صناديقوھذه المبادرات 
 للمنطقة. الواعدة اإلمكانات االقتصادية

ً و ً اذلك تميأتي للعديد من دول مجلس التعاون الخليجي، و رئيسياً  يعد تطوير القطاعات غير النفطية ھدفا  يتھارؤمع  شيا
الشركات ما تبذله  معوعائدات النفط. ي الذي ال يعتمد بشكل كبير على قتصاداالع تنوزيز الالرامية إلى تعاالستراتيجية 

في مختلف القطاعات مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية والتعليم، فإن ھذه الشركات تلعب  جھودمن الصغيرة والمتوسطة 
  تحقيق أھدافھا االقتصادية.دولھا وفي في دعم  محورياً  اً دور

الشركات  إجمالي عددفي المائة من  94أكثر من في دولة اإلمارات العربية المتحدة الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمثل 
مصرف في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي في الدولة. كما أعلن  52بنسبة ھذه الشركات في الدولة، وتساھم 
بما في ذلك الشركات، جميع أنواع مليار درھم إماراتي لدعم  100ة عن حزمة تحفيز اقتصادي بقيم اإلمارات المركزي

 .ية الراھنةاالقتصاداألوضاع التي من المرجح أن تكون من بين األكثر تضرراً بسبب و ،الشركات الصغيرة والمتوسطة

ً أيضالمملكة العربية السعودية تدرك وبالمثل،  تحقيق والمساھمة في  الدولدعم أھمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في  ا
الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو الناتج المحلي إسھامات زيادة بھا تسعى لركيزة أساسية عتبر ت، والتي 2030عام لرؤيتھا ل

 سعودي لتعزيز االستقرار لایرمليار  50في المائة. كما أعلنت المملكة عن حزمة بقيمة  35إلى بالمائة  20اإلجمالي من 
 لنمو في ھذا القطاع.تمكين اوالمالي 

 لرعاية الوطني الصندوق) وBSMESلصغيرة والمتوسطة (ؤسسات اتنمية المل البحرين باإلضافة إلى ذلك، تھدف جمعية
لتقدم ل خالل ممارستھم ألنشطتھم الداعمةإلى دعم رواد األعمال  في الكويت والمتوسطة الصغيرة المشروعات وتنمية

المنطقة  وھيئة )SMEFالصغيرة والمتوسطة في عمان ( المؤسساتيواصل صندوق تنمية كما واالقتصادي في بلدانھم. 
 ودعم النظام البيئي للشركات الصغيرة والمتوسطة. ريادة األعمالتطوير  )SEZADالدقم (باالقتصادية الخاصة 

ً رئيسي اً دورلعبت الشركات الصغيرة والمتوسطة " ":بيتالاك جلف" لشركة التنفيذي الرئيس الصلح، كريم الدكتوروقال  في  ا
اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين والكويت وعمان، وال تزال أھميتھا دولة تحويل اقتصادات 

 جاالت، بما في ذلكفي مختلف الم االقتصادات اإلقليميةدعم ومساھمتھا الكبيرة في  الذي تشھده السريع نموالمن خالل بارزة 
األطعمة والمشروبات والتجارة اإللكترونية والرعاية الصحية والتكنولوجيا الصحية وخدمات األعمال والتكنولوجيا الحيوية 



 

االبتكار  تالشركات الصغيرة والمتوسطة ھي الرائدة في مجاالوغيرھا. ومن الجلي بأن  والتكنولوجيا المالية والمياه والطاقة
 ونقدرھا". ھودھانحن نعترف بجو، نمووال

في  تستمر الشركات الصغيرة والمتوسطة، لكن الظروف الصعبة واألوضاع الراھنةوأضاف الصلح: "وعلى الرغم من 
 اً عقد. ومع دخولنا كبيرة في التعامل مع ذلكمرونة ظھر وتُ  ،فرص عمل جديدة في القطاع الخاصإنشاء االبتكار والنمو و

من الجوائز بكل  الدورة التاسعةالصغيرة والمتوسطة ھذا العام بركات للش "كابيتال"جلف جوائز من خالل  نحتفي، اً جديد
ل اجيأفي إلھام أن نكون سبباً ونأمل  ،بإنجازات الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء المنطقة ، حيث نحتفلفخر
  من رواد األعمال". ةجديد

األعمال واد الشركات الصغيرة والمتوسطة ورتلعب " (ميد): مدير تحرير يتشارد طومسون،رعلى الجوائز، قال  هتعليق فيو
أكثر من أي وقت مضى، تعتبر ابتكاراتھم ومفاھيمھم اإلبداعية واآلن ودفع االقتصاد اإلقليمي إلى األمام. دوراً ھاماً في 

 "جلف كابيتال"مع  تنابشراكالمستقبل. نحن سعداء نجاح مجلس التعاون الخليجي في  من أھم العناصر التي تضمن وخدماتھم
في تطوير اقتصاد وباستمرار المنظمات التي تساھم نود أن ندعو كافة الستضافة جوائز الشركات الصغيرة والمتوسطة، و

 قدير جھودھا المذھلة".م تتتقديم والمشاركة ليللالمنطقة 

في تشكيل االقتصاد الحديث للمنطقة، ستتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من جميع المساھمة احتفاالً بأفضل اإلنجازات و
 ، تشملفئة فريدة من نوعھا 16يمكن تقديم الطلبات عبر ولجائزة للمرة األولى. ل الترشحدول مجلس التعاون الخليجي من 

عام، وجائزة أفضل شركة "جلف أفضل "دسربشن بزنس" للأفضل شركة مستدامة للعام، وأفضل شركة مبتكرة للعام، و
 12وذلك لغاية تاريخ قديم ترشيحاتھا لجميع المؤسسات الراغبة في ت ةالمشارككابيتال" للعام. وقد تم فتح باب التسجيل و

  . 2020أبريل 

أكثر من  ،2012 منذ إنشائھا في عامقد شھدت  الصغيرة والمتوسطةشركات لل"جلف كابيتال" جوائز وتجدر اإلشارة إلى 
 شركة مشاركة. 1,000اإلمارات العربية المتحدة، تمثل أكثر من دولة من مشاركة  1,500

 بصفتھا" ثورنتون جرانت" قبل من 2020 والمتوسطة الصغيرة للشركات" كابيتال جلف" جوائز دعم يتم أنه إلى ويشار
" عربية ھي" ومنصة) للتصميم 5إن و لإلعالم 5إن و للتكنولوجيا 5إن مراكز ذلك في بما" (5إن"ومركز التدقيق، شريك
 وصندوق والمتوسطة الصغيرة للمشاريع دبي ومؤسسة الرابطة، في شركاء بصفتھم" دبي تاي"و" دي أي ستارت" ومنصة
 المعرفة شريك بصفتھا" المحدودة لالستشارات ديليجنسيا" وشركة االعتماد، شركاء بصفتھم المشاريع لتطوير خليفة

 .االستراتيجي الشريك بصفتھا المحدودة الجماعي للتمويل اإللكترونية" بيھايف" ومنصة والبحث،

   /https://smeawards.meed.comلتقديم ترشيحاتكم، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني: 

  -انتھى-

  

  "دايجست إيكونوميك إيست ميدل" نبذة عن

 عن مسؤولة وھي اإلعالم، لوسائل العليا اإلدارة في مرموقة تجارية عالمة (ميد)"دايجست إيكونوميك إيست ميدل" تعتبر
 لجودة" ميد" جوائز تنظيم عن فضالً  ،www.meed.com اإللكتروني والموقع اإلخبارية" ريفيو بزنس ميد" نشرة إصدار

 االستثمار ومؤتمر المؤسسية، للصحة ضمان وجوائز والمتوسطة، الصغيرة للشركات "كابيتال جلف" وجوائز المشاريع،
  .الفندقي العربي



 

 وتعتبر". ريبورتس إنسايت بريميوم ميد"و" بروجكتس ميد" ھما القيمة عالي بمحتوى شركتين" ميد" مظلة تحت وينطوي
 أبحاثاً " ريبورتس إنسايت بريميوم ميد" وتقدم األوسط، الشرق في المشاريع لتتبّع المتميزة البيانات قاعدة" بروجكتس ميد"

 الشركات بيانات توفير في مھماً  دوراً " ميد" لعبت ،1957 عام في تأسيسھا ومنذ. الطلب حسب معّمقة وتحليالت مفصلة
  .ونشاطاته األوسط الشرق اقتصادات حول والتحليالت واالستعالمات واألخبار

 متواضعة شقة من 1957 مارس 8 بتاريخ انطلقت إذ. تأسيسھا على الستين السنوية بالذكرى" ميد" احتفت ،2017 عام وفي
 األكثر التجارية المعلومات مصدر إلى لتتحول األوسط الشرق منطقة شھدته الذي النمو مع بالتوازي ونمت لندن، في

  .األوسط الشرق في موثوقية

  

  "كابيتال جلف" عن نبذة

 في تستثمر حيث األوسط الشرق منطقة في البديلة األصول إدارة في العاملة الشركات وأنشط كبرى من ھي" كابيتال جلف"
 مليار 11 أكثر حالياً  الشركة وتدير.  العقاري والتطوير الخاص والدين الخاصة الملكية ذلك في بما األصول، من فئات عدة
 تنمية في" كابيتال جلف" ھدف ويتمثل. استثمارية وأدوات صناديق 8 خالل من األصول من) أميركي دوالر مليار 3( درھم
 أجل من تتبعھا التي الممارسات أفضل خالل ومن المستوى العالمية ومھاراتھا خبراتھا بواسطة القيمة وتعزيز المال رأس
 في المستثمرين أموال جانب إلى الخاصة أموالھا" كابيتال جلف" وتستثمر. بأعمالھا المعنيين لكل مستدام ممتاز أداء توفير
 باتت الخاص، الدين ومجال العقاري والمجال الخاصة الملكية مجال في مبادراتھا وبفضل. الشركة تطلقھا التي الصناديق كل
ً  وأكثرھا األوسط الشرق منطقة في البديلة األصول إدارة شركات كبرى إحدى اليوم" كابيتال جلف"  حازت وقد. تنوعا

 شركة أفضل" جائزة ذلك في بما عالمية جوائز إلى إلضافةبا األوسط الشرق منطقة في الجوائز من العديد على الشركة
" البديلة األصول إلدارة شركة أفضل"و" الحجم والمتوسطة الصغيرة للشركات ائتمان صندوق أفضل"و" الخاصة للملكية

  ."األوسط الشرق في الخاص للدين موفر أفضل"و

  

  

 


