
 
 

  شركة من دول مجلس التعاون الخليجي 152مشاركة من  300أكثر من 

  
علنان أسماء الفائزين في جوائز تلف كابيتال" و"ميد غلوبال داتا" "ج

  "2020"جلف كابيتال للشركات الصغيرة والمتوسطة 
 

جلف كابيتال "الفائزين في جوائز  أسماء لف كابيتال وميد غلوبال داتا عنأعلنت ج:2020ديسمبر  10 دبي، اإلمارات،
  في نسختھا التاسعة خالل احتفالية أٌقيمت خصيصاً للمناسبة في فندق العنوان في إمارة دبي. "للشركات الصغيرة والمتوسطة

  
المحلي الذي يواجه بعض التحديات، بينما  ي تعزيز االقتصادشركة صغيرة ومتوسطة تقديراً إلسھاماتھا ف 16وتم تكريم 

شركات أخرى على إشادات ضمن بعض الفئات بما في ذلك أفضل شركة ناشئة للعام، وافضل شركة إماراتية للعام  7حصلت 
  وأفضل شركة رقمية للعام وغيرھا.

  
مشاركة  300أكثر من  "2020كابيتال للعام لف "جواحتفاًء بأفضل الشركات ورواد األعمال من المنطقة، تلقت جوائز 

، فضل شركة تكنولوجية ناشئة للعامجائزة ماستركارد ألعلى  BankOnUs وحصلت منصةفئة من الجوائز.  17ضمن 
ين، وبطاقات االئتمان، والقروض والحسابات ھي منصة مبتكرة تسمح للمقيمين في دولة اإلمارات بمقارنة ميزات وثائق التأمو

دارة نقاط الضعف لدى ستقلة بقدرة الشركة الناشئة على إكلھا في مكان واحد. كما أشادت لجنة التحكيم الم المصرفية
  التطبيق المخصص للھواتف المحمولة. عبرالمعلومات  وفيرالمستھلكين من خالل ت

  
تقديراً لنھجھا  "شركة للعامضل ف"جلف كابيتال ألالحائزة على جائزة تكستايل تريدنغ أوبسيشن كما تم تكريم شركة لينين 

لفريق. وأشادت لجنة التحكيم بأعمال الشركة االريادي المحلي الذي يركز على التمكين، والتدريب وتكافؤ الفرص بين أعضاء 
 يز العمل الجماعي والتركيزبنجاح، وتحديد الفجوات والعمل على معالجتھا، فضالً عن تعز لتركيزالمبتكرة، وقدرتھا على ا

  رتقاء بمستويات رضا العمالء.على اال
   

ً على ھذه الجوائز، قال   علىالتاسع لعام لاليوم نحتفي : ""لف كابيتالج"م الصلح، الرئيس التنفيذي لشركة كريالدكتور وتعليقا
لف كابيتال للشركات الصغيرة ج جوائز’خالل من ة واالحتفاء بإنجازاتھا دعم الشركات الصغيرة والمتوسطالتوالي ب
. ھذا العام، واجھت الشركات من مختلف األحجام تحديات كبيرة نظراً لألزمة الصحية العالمية. ومع ذلك، شھدنا ‘والمتوسطة

نماذج أعمالھا من وتطويع ت الجديدة من خالل تعزيز االبتكار وادمع المستجقدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على التأقلم 
مستويات المشاركة في الجوائز لھذا العام مثيرة  وكانتا في ظل الظروف الحالية. أجل ضمان استمرارية أعمالھا ونموھ

  ."لإلعجاب، كما أكد النمو القوي الذي حققته الشركات الصغيرة والمتوسطة مرونتھا وقدرتھا على االبتكار
  

والتقدم في االقتصادي سھم في االنتعاش ستُ ھذه الشركات  بأنع الشركات الفائزة، وأنا على ثقة وأضاف: "أود تھنئة جمي
  ".المنطقة من خالل استمرارھا في دعم النمو واالبتكار

  
 تحديات الشركات من العديد خالله تواجه الذي الوقت في":  "ميد" في التحرير مدير طومسون ريتشارد قال جھته، من

 تعتبر". والمتوسطة الصغيرة الشركات قطاع في العاملة تلك من أكبر تحديات واجه منھا القليل أن إال ،2020 العام فرضھا
الشركات  بمرونة ‘والمتوسطة الصغيرة للشركات كابيتال جلف جوائز’ وتحتفل اقتصاد ألي الحياة شريان الصغيرة الشركات

 الصغيرة الشركات إنجازات بأفضل االحتفال يسعدنا العام، ھذا. الصغيرة والشركات األعمال روادل والعمل الدؤوب
  ".الطويل المدى على المنطقة لنجاح حيوية تعتبر والتي اإلمارات، دولة في الحجم والمتوسطة



 

وميد غلوبال داتا برنامجاً متعدد القنوات لتزويد الشركات الصغيرة  "كابيتاللف "ج، أطلقت شركة جزء من جوائز ھذا العامك
اتھا لتحقيق النجاح في مرحلة ما بعد يوتغيير استراتيج اتخاذ قرارات فعالةلتمكينھا من والمتوسطة بالمعلومات والدعم الالزم 

  .19-كوفيد
  

، ”جلف كابيتال إس إم إي انسايتس“برنامج ” ميد غلوبال داتا“بالتعاون مع ” جلف كابيتال“وفي ھذا اإلطار، نظمت شركة 
سلة من الندوات االفتراضية خالل شھرين مشارك من منطقة مجلس التعاون الخليجي لسل 800والذي شھد حضور أكثر من 

مثل التكنولوجيا والتمويل والشؤون القانونية واستراتيجيات من اطالقه في شھر يوليو الماضي، لمناقشة موضوعات 
االتصاالت بمشاركة نخبة من الخبراء من مختلف القطاعات بما في ذلك شركات أوراكل، وأي بي أم، وساب، وصندق دبي 

كما تناولت . 5، وستارت إي دي، وإن71وھبومركز دبي التكنولوجي لريادة األعمال، الصغيرة والمتوسطة،  لدعم الشركات
الرئيسية التي تواجھھا الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة، كما أتاحت المجال لمزيد من التحديات الندوات االفتراضية 

  من الرؤى وزيادة الوعي من خالل الجلسات االفتراضية.الحوار بين المشاركين والمتحدثين لتقديم المزيد 
  

  وتضمنت قائمة الفائزين:

  :إفوتيك"أفضل شركة مبتكرة للعام" 
  لوك آند ستوك"للعام حققت إنجازات نوعيةأفضل شركة" : 
  فروتفل داي""فائقة الصغر للعام: أفضل شركة 
 أفضل شركة تركز على العميل للعام: بيلي بيبي موم 
  :جائزة ماستركارد ألفضل شركة تكنولوجية ناشئة للعامBanksOnUs 
  :أي كيو فولفيلمنت"أفضل شركة ناشئة للعام" 
  :14"دي مؤسسة شركة   "ميلدا أكين"أفضل رائد اعمال جديد للعام" 
  :ذا ھابي بوكس"أفضل مبادرة مسؤولية اجتماعية للشركات في العام" 
  :موتو للسيارات الكھربائية""وان أفضل شركة مستدامة للعام 
  :الدكتورة كارين ريمو"أفضل رائد أعمال للعام"  /New Perspective Media Group 
  :بيت الكندورة"أفضل شركة إماراتية للعام" 
  ذ.م.م" لينين أوبسيشن تكستايل تريدنغ"كابيتال ألفضل شركة للعام: لف ججائزة 
  :ھانغنغ ھاوس""ذا أفضل ثقافة داخلية وبيئة عمل للعام 
 لينين أوبسيشن تكستايل تريدنغ ذ.م.م"عمال المباشرة بين الشركات: أفضل شركة صغيرة للعام في األ" 
  :أفضل شركة صغيرة للعام في األعمال المباشرة بين العمالءQidz 
  :أثيق أنصاري / إلكتريك واي"أفضل قائد أعمال للعام" 
  :آرت سمايلي"أفضل شركة رقمية للعام"  

 
 جلف كابيتال"من قبل الشريك المؤسس  2020للشركات الصغيرة والمتوسطة ” جلف كابيتال“ويشار إلى أنه يتم دعم جوائز 

ھي "ومركز دبي التكنولوجي لريادة األعمال (ديتك)، منصة ” 5إن“بصفتھا شركة المدفوعات، ومركز ” ماستر كارد“وشركة 
بصفتھا شريك ” شيزيفور كوميونيك“ ومجموعةبصفتھم شركاء في الرابطة،  "تاي دبي"و "ستارت أي دي"ومنصة  "عربية

، ومؤسسة دبي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وصندوق خليفة لتطوير المشاريع بصفتھم شركاء االعتماد، االتصال اإلعالمي
 الشابة بصفتھا شريك القيادة؛والقيادات العربية  بصفتھا شريك المعرفة والبحث،” ديليجنسيا لالستشارات المحدودة“وشركة 
لينين أوبسيشن تكستايل و ،14دي ؛ وبصفتھا الشريك االستراتيجي اإللكترونية للتمويل الجماعي المحدودة” بيھايف“ومنصة 
  .S.T.E.P ، وإلكتريك واي، وأي كيو فولفيلمنت، وAscentia Services"أسينتيا للخدمات" وتريدنغ؛ 

  
  - انتھى-

  



 

  "إيكونوميك دايجست نبذة عن "ميدل إيست

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

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

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

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

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

  في الشرق األوسط.

  

  "كابيتال"جلف  عن نبذة

 من فئات عدة في تستثمر حيث األوسط الشرق منطقة في البديلة األصول إدارة في الرائدة الشركات من ھي" كابيتال جلف"
ً  الشركة وتدير.  العقاري والتطوير الخاص الخاص التمويل الخاصة الملكية ذلك في بما األصول،  مليار 9،25 أكثر حاليا

 في" كابيتال جلف" ھدف ويتمثل. استثمارية وأدوات صناديق 7 خالل من األصول من) أميركي دوالر مليار 2،5( درھم
 من تتبعھا التي الممارسات أفضل خالل ومن المستوى العالمية ومھاراتھا خبراتھا بواسطة القيمة وتعزيز المال رأس تنمية
  . بأعمالھا المعنيين لكل مستدام ممتاز أداء توفير أجل

 


