
 
 

 

 صغيرة ومتوسطة في المنطقةشركة  100أسماء أول عن   اإلعالن 

 2021حفل توزيع جوائز جلف كابيتال للشركات الصغيرة والمتوسطة  في

كابيتال"كشفت شركتا    -  2021نوفمبر    3  دبي، أسماء    "جلوبال داتا  –ميد  "و   "جلف  للتصفيات    153عن  متأهاًل 

والتي تم تخصيصها لتكريم   "جوائز جلف كابيتال للشركات الصغيرة والمتوسطة"حفل توزيع  النهائية للنسخة العاشرة من 

التي   الرائدة  والمتوسطة  الصغيرة  المنطقة    تقود عمليةالشركات  في  واالقتصادي  التجاري  المعرفة   نحوالنمو  اقتصاد 

 . انتشار جائحة كورونابعد ، خاصة  الحديث

في    99في المائة من جميع الشركات العاملة في المنطقة و  90تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من  هذا و 

ثبتت الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة  أ وقد  المائة من شركات القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية.  

االستثمارات الكبيرة التي تواصل الحكومات اإلقليمية القيام بها    دعم وتعزيزمرونتها والتزامها باالبتكار واستمرارها في  

 . كورونا مثلها جائحة تلدعم هذا القطاع االقتصادي المحوري على الرغم من التحديات التي  



المسا هذه  أكثر  وقد شهدت  وتسجيل  مشاركة  الخليجي  من  شركة  1000من  بقة  التعاون  مجلس  الموقع  دول    على 

  موزعة على للتصفيات النهائية    شركة  153  تأهل  عن  التصفياتكشفت الجولة األولى من  و .  لهذه الجائزة   اإللكتروني

  " لهذا العام لألجواء والثقافة المؤسسية  سيجنا  جائزة  "و  " لعام هذا افضل شركة لألكابيتال    جلفجائزة  "فئة بما في ذلك    19

أفضل شركة تقود التحول  جائزة  " وإماراتية لهذا العام  أفضل شركة  و ،  "لهذا العام ألفضل شركة ناشئة  فيديكس  ة  ز جائ"و

 . " لهذا العام الجذري في قطاعها 

، دوبود،  س إكسبيرينشال إجنسيذه هانجينج هاو بازبيي، كاشيو،    2021النهائية في عام    للمراحلمن بين المتأهلين  و 

 بيور هارفست سمارت فارمز، ديستيتشاين. 

  اً خبير   30من أكثر من    هيئة تحكيم مكونةالمتأهلين للتصفيات النهائية من قبل    اختيار الفائزين من أولئك   سيتم اآلن و 

 . من أبرز المؤسسات الخاصة والعامة واألكاديمية في المنطقة يمثلون بعضاً   مختلف المجاالت في

  : "يصادف هذا العام" جلف كابيتال"قال الدكتور كريم الصلح، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة  وبهذه المناسبة  

يعد  و المنطقة.  الشركات الصغيرة والمتوسطة في    قطاعدعم  التي أتت بعد عقد من    ‘ميد ’شراكتنا مع  ل   الذكرى العاشرة 

والمتوسطة برنامج   الصغيرة  للشركات  كابيتال  والجوائز لالحتفاء  هذا  ‘’جلف  الخبرات  وتبادل  لنشر  المعرفي  بشقيه   ،

 تجمع بينها مزايا وصفات أساسية مشتركة على التزامنا بتقديم الدعم والمشورة لتلك الشركات التي  إضافياً   دليالً بالرواد،  

النمو لتلك الشركات الصغيرة  ‘ جهودها وخبراتها  جلف كابيتال وفر ’تمرونة.  وال  والسالسةالبتكار  افي   لتوفير فرص 

نشاطها    ووسعت نطاق على مدى عشر سنوات    ‘ جلف كابيتال’توسعت  وقد  والمتوسطة التي تعد محركات القتصاداتنا.  

االستمرار في نقل المعرفة وتوفير الدعم على نطاق  مجموعة أكبر من الشركات الصغيرة والمتوسطة من خالل    ليشمل

للشركات الصغيرة والمتوسطة  المقدم  ملتزمون بتكثيف الدعم  وإننا  .  أوسع وإتاحة العديد من فرص إقامة العالقات الجديدة 

 ". هاعلى رد الجميل للمجتمعات التي نعمل في اً ونحرص دائم

وقالت سونيا كريجان المدير التجاري لمجموعة ميد: "على مدى السنوات العشر الماضية وبالشراكة الوثيقة مع شريكنا  

ستمرار الشركات الصغيرة والمتوسطة في  وتقدير الكانت هذه الجوائز بمثابة احتفال سنوي    ‘جلف كابيتال ’المؤسس  

االستثنائي بوقته وخبرته للبرنامج    ‘جلف كابيتال’قليمي. وقد تبرع فريق  اإل  ياالقتصاد  رسم المشهداإلمارات وخارجها في  



ة في جوائز  النهائيالذين انتقلوا للتصفيات المتسابقون   هذا وُيعتبر منه.  اً والشركات الصغيرة والمتوسطة التي كانت جزء

 ". بمواصلة دعمنا لهذه الشريحة الرئيسيةفخورون    وإنناشهادة حقيقية على رحلة النمو والتحول الملحوظة  بمثابة  هذا العام  

 . في دبي  2021نوفمبر  24 بتاريخسيتم اإلعالن عن الفائزين من الفئات التسع عشرة في حفل استقبال  و 

المؤسس  و  الشريك  قبل  من  الجوائز  دعم  كابيتال’يتم  والرفاهية،  ‘جلف  للصحة  الرسمي  الشريك    وسيجنا،   ،الشريك 

صندوق خليفة  و فيديكس اكسبريس، الشركاء المعتمدون للشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي،  و   اللوجستي الرسمي، 

 تاي دبي. و ستارت أد، و إن فايف، و ، دتيك  والشراكةلتنمية االقتصادية شركاء ال

 النهاية 


