
 

 بيان صحفّي 

 هامع تسجيلتؤكّد على صمودها المستمرّ أهّم الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة اإلمارات العربية المتحدة 

كمّي في  ٪100ارتفاًعا بنسبة   معدل النمو السنوي الترا

جوائز أفادت الشركات التي بلغت المرحلة النهائية من  – 2018يوليو  14دبى، االمارات العربية المتحدة؛ 

كمي بنسبة  2018لعام  الصغيرة والمتوسطة كابيتال للشركات جلف % 100تسجيل معدل نمو سنوي ترا

متحدة بالقدرة على الصمود في على مدى عامين، مما يؤكد تمّتع الشركات الصغيرة في دولة اإلمارات العربية ال

 ظّل الظروف االقتصادية الصعبة.

٪ في عدد المشاركات مقارنة مع عام 11شركة إلى المرحلة النهائية هذا العام، مع زيادة بنسبة  97وقد تأّهلت 

كار لتقدير النجاح واالبت ميدمن برنامج الجوائز الذي تنّظمه ناجحة ، مما يسلّط الضوء على دورة جديدة 2017

 والنمو في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في اإلمارات.

، الشركة المخّصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة في ميد جوائزالجون إيمرسون، مدير  قالوفي هذا اإلطار، 

بإثارة  التي نتلقاها عاًما بعد عام تستمّر المشاركات": المعلومات في الشرق األوسط تزويدالرائدة في مجال 

كثر ومن ثّم عملّية اختيار الفائزين  المتأهلين للمرحلة النهائّية يجعل عملية اختيار المرشحين، مما ذهولنا أ

، بالحّيويةقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة اإلمارات العربية المتحدة  تمّتعوهذا دليل على ، صعوبة

 ".هذا البلد وّ نمفي المحرك األساسي  كما يؤكّد أنّه ال يزال

مليار درهم  1.3إجمالي مبيعات يبلغ الشركات المتأهلة للمرحلة النهائّية  وما يثير اإلعجاب أيًضا هو تسجيل

دولة اإلمارات  لنموّ أن الشركات الصغيرة ال تزال تشكل الركيزة األساسية ظهر إماراتي في العام الماضي، مما ي  

 .وتطّورها العربية المتحدة

كبر شركات أّما الدكت ور كريم الصلح، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جلف كابيتال، وهي إحدى أ

من دون أدنى شّك هذه األرقام ت ثبت "إدارة األصول البديلة في الشرق األوسط والراعي الرئيسي للجوائز فقال: 

لشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع ا ا لدعم نموّ جدً  متينةا وضعت أسًس قد أن اإلمارات العربية المتحدة 

الممّيز برنامج الجوائز  قام، وقد في تزايد مستمرّ نمًوا ملحوًظا  سّجلالشركات الصغيرة التي ت فعدداإلمارات. 

األعمال الذين يحدثون فرًقا  وقادةاد الضوء على روّ بتسليط لسنوات الست الماضية طوال اهذا الذي دعمناه 

 ".ديناميكية االقتصادفي تعزيز بدورها ساهم جديدة للنمو ت  واعتماد مسارات  من خالل االبتكار

أفضل شركة صغيرة للعام فئة، بما في ذلك جائزة  16تتنافس الشركات المتأّهلة إلى المرحلة النهائية ضمن 

اع األعمال شركة صغيرة للعام داخل قطمليون درهم إماراتي(، وجائزة أفضل  15)أعلى من داخل قطاع األعمال 

مليون درهم إماراتي(، وجائزة افضل شركة صغيرة للعام بين قطاع األعمال والمستهلكين، وجائزة  15)أقّل من 

التغيير ، وجائزة أفضل شركة إلكترونية للعام، وجائزة وجائزة أفضل خدمة عمالء للعامأفضل ابتكار للعام، 



 

، وجائزة أفضل ثقافة داخلية ومعاملة الموظفين للعام، موجائزة المشاريع الفائقة الصغر للعا، الجذري للعام

 وجائزة أفضل شركة ناشئة للعام، وجائزة أفضل مبادرة مستدامة للعام. 

كما ي شّجع برنامج الجوائز دعم الدولة لقطاع ريادة األعمال في دولة اإلمارات العربية المتحدة من خالل تكريم 

ن بتأسيسها عبر منح الشركة الفائزة جائزة أفضل شركة إماراتية للعام. الشركات البارزة التي قام اإلماراتيو

وسيتم منح ثالثة جوائز فردية ألفضل قائد أعمال للعام، وأفضل رائد أعمال للعام، ورائد األعمال المبتدئ 

 للعام. 

ة، وإميتيك ويتنافس على جائزة جلف كابيتال ألفضل شركة للعام كّل من بن طوق للنقليات، وبيزكس للتجار 

للخدمات الفنية، وإف إل سي ماركتينغ، وهيماتريكس الشرق األوسط، ولوناتوس، ومجموعة فانيس، 

، 1وسبايشل كومبوزيت سوليوشن، تابليكس تكنولوجي، وفندق تايم، والمطعم العائم تور دبي 

 .yallacompareو

ويحظى برنامج الجوائز المخّصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة من تنظيم ميد بدعم من مؤسسة هذا 

 . وصندوق خليفة لتطوير المشاريع راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطةمحمد بن 

القائمة الكاملة للشركات والمرشحين الذين بلغوا المرحلة النهائية متوّفرة على موقع 

www.meedsmeawards.com ستخضع مجدًدا الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تأّهلت للمرحلة األخيرة .

في فندق  2018سبتمبر  26للتقييم من قبل لجنة التحكيم، وسيجري بعدها اإلعالن عن أسماء الفائزين في 

 ريتز كارلتون مركز دبي المالي العالمي، دبي.

 برعاية جلف كابيتال وفيرتوزون. متوسطةالصغيرة وال كابيتال للشركات ت نّظم جوائز جلف
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