
  

وميد تحتفالن بعشر سنوات من دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في  "جلف كابيتال"

 المنطقة

  تزّود الشركات الناشئة بفرص التعلّم " 2021جلف كابيتال إس إم إي إنسايتس "منّصة

  والتواصل

  ينطلق في نسخته العاشرة "جوائز جلف كابيتال للشركات الصغيرة والمتوسطة"برنامج 

 

ميدل إيست إيكونوميك "و "جلف كابيتال"كشفت  – 2021يونيو  28دبي، اإلمارات العربية المتحدة؛ 

جلف "عن خطة عمل برنامج  ،الذكرى السنوية العاشرة للشراكة بينهمابالتزامن مع ( ميد) "دايجست

والمتوسطة على مساعدة الشركات الصغيرة ، بهدف 2021في نسخته لعام  "كابيتال إس إم إي إنسايتس

تخطيط وتحفيز الممارسات المستدامة واآلمنة، والتطلع نحو مواصلة مسيرة النجاح خالل العقد القادم في 

 .إطار سلسلة األنشطة التي تنظمانها

ترخيصاً  42,640، شهدت دبي وحدها إصدار 19-ورغم االنكماش االقتصادي الناجم عن أزمة كوفيد

، ما يعكس مستوى طموح رواد األعمال ومدى 2019عن عام % 4بزيادة ، 2020تجارياً جديداً في عام 

 . مرونتهم، وما يبذلون من جهد لمواصلة مسيرة ازدهار قطاع الشركات الصغيرة

، وهي عبارة "جلف كابيتال إس إم إي إنسايتس اليف" ضمن فعالية 2021وسينطلق البرنامج في يوليو 

والمصّممة لتزويد مجتمع الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمعلومات عن سلسلة من الندوات االفتراضية 

وستُبّث الندوة األولى ضمن سلسلة من أربع ندوات عبر اإلنترنت . والدعم بما يكفل تحقيق أهدافها التجارية

، ويشارك فيها رواد القطاع من بيهايف "استراتيجيات التدفق النقدي"تحت عنوان  2021يوليو  6في 

 لمناقشة، "جلف كابيتال"، وبنتون جروب، وصندوق سمارت ستارت، و)فينتيك( جيا الماليةللتكنولو

 .الخيارات واالستراتيجيات التي تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة تطوير أعمالها

طلب تسجيل، وبلغت  750تقديم  "جلف كابيتال إس إم إي إنسايتس اليف"من  2020وشهدت نسخة عام 

وستركز الندوات وجلسات الحوار هذا العام على أهمية االستثمار في الخيارات . %95نسبة اإلقبال 

التكنولوجية الصحيحة، وإدارة التدفق النقدي، وتحسين سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية، مع توظيف 

 .الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات في ممارسات الشركة

ليوم واحد في  "جلف كابيتال إس إم إي إنسايتس"، بينما تُعقد قّمة 2021وستستمر الندوات حتى أكتوبر 

تيح الفرصة للتواصل تجلسات حوار ونقاش، ويضم افتراضي مؤتمر عبارة عن لقّمة او. 2021سبتمبر  8

وتتمثل أهداف البرنامج في تحفيز األفكار وتشجيع . وتعزيز العالقات بين الشركات الصغيرة والمتوسطة

ألعمال ومالكي الشركات الصغيرة على إعادة ترتيب أولوياتهم والتواصل مع العمالء والشركاء رّواد ا

 .والمشرفين والمستثمرين

يسرنا : ""جلف كابيتال"وتعليقاً على هذا الموضوع، قال الدكتور كريم الصلح، الرئيس التنفيذي لشركة 

االحتفاء بالذكرى العاشرة لشراكتنا مع ميد ودعم مجتمع الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة، حيث 



 

نؤكد حرصنا على مواصلة تزويد الشركات الصغيرة بالموارد والمعرفة بما يكفل تحقيق النجاح خالل 

 ".العقد المقبل وما بعده

ومع ذلك، أظهرت . ت تحديات كبيرة العام الماضيشهدت الشركات في مختلف القطاعا: "وأضاف الصلح

الشركات الصغيرة والمتوسطة مستويات متميزة من المرونة واالبتكار، ما ساهم في نجاحها وازدهارها 

ومن شأن برنامج فعالياتنا تعزيز دعم الشركات برؤى قابلة للتنفيذ، والوصول إلى . 2021في عام 

 ". يز العالقاتإرشادات الخبراء وفرص التواصل وتعز

جوائز جلف كابيتال للشركات الصغيرة "بتوزيع  "جلف كابيتال إس إم إي إنسايتس"وسيختتم برنامج 

وتتيح الجوائز، التي تتوج مسيرة عشر سنوات من تكريم الشركات . 2021نوفمبر  24في  "والمتوسطة

مارساتها التجارية، وإبراز لشركات فرصة استعراض متلك االصغيرة والمتوسطة الناجحة في المنطقة، ل

وباب المشاركة مفتوح على أن يتم تقديم . مميزاتها، واكتساب رؤى قيّمة من المشرفين ولجان التحكيم

 . 2021سبتمبر  24الطلبات قبل 

تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة العماد " :مدير التحرير لدى ميد وبدوره، قال ريتشارد تومبسون،

من مجمل الشركات في اإلمارات، وتعمل % 94تمثل الشركات الصغيرة أكثر من  إذ، الرئيسي القتصادنا

، كما تعد هذه الشركات في العصر على تعزيز االبتكار وتوظيف القوى العاملة والمضي قدماً نحو المستقبل

مالمح  الذي يشهد فيه تطورات سريعة بفضل مواصلة تبني الحلول التقنية الجديدة، عامالً أساسياً في رسم

مستقبل األعمال، خاصة في دولة اإلمارات بما بضمن تعزيز مستويات التنافسية لديها ومواصلة ريادتها 

 ".لواحدة من أكثر مدن العالم جذباً للعيش فيها

بفضل شراكتنا المتميزة مع جلف كابيتال على مدى أكثر من عشر سنوات، نجحنا : "وأضاف تومبسون

، والحصول على الموارد بما يعّزز ة لهمالمناسب الجهاتعلى التواصل مع  في مساعدة الشركات الصغيرة

ونحن واثقون من دور مبادرتنا في تقديم الفائدة للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومساعدتها . نموها المستدام

شهراً الماضيين تحديات غير  18، الذي شهد خالل على االزدهار ضمن المشهد االقتصادي الراهن

 2021إس إم أي إنسايتس كابيتال جلف برنامج في المشاركة إلى الشركات جميعمسبوقة، ولذلك فإننا ندعو 

 ". المقبلة للسنوات خططهم من اً مهم جزًءا وجعله

  (.يرجى النقر هنا)تتطلب مشاهدة البث االفتراضي مجاناً التسجيل مسبقاً 

موقع جلف كابيتال إس إم إي إنسايتس لمزيد من التفاصيل حول المبادرة المرتقبة، يرجى زيارة 

  .اإللكتروني

 -انتهى-

 لمحة حول ميدل إيست إيكونوميك دايجست 

عالمة تجارية إعالمية مرموقة مخصصة ألفراد اإلدارة العليا، وهي تمتلك ( ميد)تعد ميدل إيست إيكونوميك دايجست 

الُمتاح للمشتركين، كما تُصدر نشرة ميد بزنس ريفيو اإلخبارية  www.meed.comوتدير الموقع اإللكتروني 

، التي تمثل منصة لتتبع المشاريع في المنطقة، باإلضافة إلى ميد إيفنتس ميد بروجكتسالمختصة باألعمال، وتوفّر خدمة 
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ولطالما التزمت ميد بمساعدة الشركات على تحقيق االزدهار والنجاح في  .آند كوميونيتيز إلدارة الفعاليات والمجتمع

ألخبار والتحليالت والمعلومات الموثوقة حول المشاريع لجميع أصحاب منطقة الشرق األوسط، إذ شّكلت المصدر األول ل

ً  63األعمال التجارية في المنطقة على مدى أكثر من    .عاما

وفي ظل الظروف االستثنائية الحالية، تُدرك ميد الحاجة الماّسة للوصول الفوري إلى أحدث المعلومات الدقيقة حول 

منصة  MEED.comويمثل موقع  .والتحديات في اقتصادات الشرق األوسط المستجدات في مجال الفرص والتوجهات

من جهة ثانية، . شاملة لمعلومات األعمال، والتي تُقدم أحدث األخبار وتستعرض آخر توجهات السوق وتحليالت الخبراء

إمكانية الوصول إلى خمس قواعد بيانات تفاعلية وحصرية، تسمح  MEED.comتوفر باقة الخدمات المميزة لموقع 

 .بإجراء أبحاث مفصلة حول اتجاهات السوق والصفقات والشركات في المنطقة

كما  .خدمة إلكترونية متميزة ُمتاحة حصراً للمشتركين، وتوفر حلول التتبع األكثر دقة للمشاريع ميد بروجكتسوتمثل 

توفر الخدمة البيانات األكثر شموالً وموثوقية حول األسواق والمشاريع والشركات واالقتصاد الكلي، بما يضمن للشركات 

وتم . قائمة على بيانات دقيقة ومفصلة حول أسواق الشرق األوسط وأفريقيا وآسيا الوسطىإعداد استراتيجيات ناجحة 

، لتُشّكل منذ ذلك الحين مصدراً موثوقاً للمدراء التنفيذيين ضمن قطاعات عديدة في 2001إطالق هذه الخدمة عام 

 .المنطقة

حصرياً إلى نخبة خبراء ميد والتواصل مع  كما تُقدم ميد إحاطات شهرية تحظى بإقبال واسع النطاق، وتتيح وصوالً 

إلى جانب ذلك، توفر مجلة ميد الشهرية عالية القيمة مراجعة استراتيجية لكبار المدراء  .األقران في جميع القطاعات

 .التنفيذيين حول آخر المستجدات في المنطقة

جتمع المدراء التنفيذيين رفيعي المستوى ولتعزيز الهدف المتمثل في توفير تحليالت تجارية معمقة وقابلة للتطبيق لم

والشخصيات اإلقليمية المؤثرة، يتولى القسم المختص بالفعاليات والمجتمع لدى ميد استضافة جميع الفعاليات افتراضياً إلى 

كما تهدف ميد إلى تقديم برامج  .19-حين تخفيف القيود المفروضة على اللقاءات واالجتماعات بسبب بأزمة كوفيد

وسيتضمن كل برنامج مؤتمراً افتراضياً يُقدم  .طة تُركز على أهم المواضيع والقضايا المؤثرة في مسيرة تقدم المنطقةوأنش

معلومات وتحليالت حصرية حول القطاع، فضالً عن توفير فرص مثالية للتفاعل مع شركاء األعمال والعمالء واألقران 

 .المحتملين

 

 نبذة عن "جلف كابيتال"
 

"جلف كابيتال" هي شركة رائدة في إدارة األصول البديلة تتمتع بخبرة استثمارية تمتد لخمسة عشرة عاماً في أسواق النمو 
في مجال الُملكية الخاصة والمديونية الخاصة والتطوير العقاري. وتتعاون الشركة مع رواد أعمال وفرق إدارية ممتازة 

الستراتيجية والخبرات التشغيلية كما تساعدهم على بناء شركات عالمية رائدة لتزويدها برأس مال النمو واالستشارات ا
في أسواقها. تمتلك "جلف كابيتال" باعاً طويالً وسجالً ناجحاً في االستثمار في أسواق النمو حيث أغلقت الشركة منذ 

صناديق  7ألصول موزعة على مليار دوالر أمريكي من ا 2.5استثماراً. وتدير الشركة حالياً أكثر من  36تأسيسها 
وأدوات استثمارية. "جلف كابيتال" هي شركة استثمار تركز على قطاعات ناجحة وتهتم بالقطاعات التي تعتمد على 

التطورات المستقبلية المرنة مثل التكنولوجيا والتكنولوجيا المالية والرعاية الصحية وخدمات األعمال واالستدامة. وهدف 
قيمة مع حوكمة عالمية المستوى وخبرة عميقة وأفضل الممارسات لتوفير أداء مستدام وممتاز الشركة هو تحقيق ال

لمساهميها. "جلف كابيتال" من الموقعين على ميثاق األمير تشارلز للمالية المستدامة المعروف باسم "تيرا كارتا" وكذلك 
 من الموقعين على مبادئ األمم المتحدة لالستثمار المسؤول.

 

 www.gulfcapital.com من المعلومات حول "جلف كابيتال"، يُرجى زيارة الموقع اإللكتروني: للمزيد
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