
 

 مجتمع دعم على أعوام 10 بمرور داتا جلوبال وميد "كابيتال جلف" احتفلت - 2021 نوفمبر 25 دبي،

 والمتوسطة الصغيرة المشروعات أفضل تكريم خالل من المنطقة في والمتوسطة الصغيرة المشروعات

 .دبي مدينة وسط باالس في أقيم "والمتوسطة الصغيرة للمشروعات كابيتال جلف جوائز" توزيع حفل في

والمعنيين  والمتوسطة الصغيرةالمشروعات  أعمال قادة من 250 من أكثر الجوائز توزيع حفل حضر

 صغيرة شركة ألربعة عشر الرائعة باإلنجازات واالعتراف للتوقف لحظة حفلقد شكل الو ،بهذا القطاع

 القوية العمل مبادئ فإن العالمي، الوباء يمثلها التي التحديات من الرغم على أنه أثبتت والتي ومتوسطة

 وتنمية لتطوير الالزمة المكونات كافة هي باالبتكار وااللتزامة يالمؤسس وثقافة بالموظفين واالهتمام

 .المنطقة في ناجحة أعمال

 أخرى شركات سبعب أيضا   الحفل ىاحتف ،لهذه الجوائز فئة 18في  تكريمهم تم الذين الفائزين إلى باإلضافة

شركة  وأفضل للعام، العمالء على التركيزفئة  ذلك في بماالمختلفة  الفئاتفي  كبيرة إشادة على حازت

 لهذا ألفضل شركة جلف كابيتالفئة جائزة "و ،للعامالمؤسسية لثقافة فئة جائزة سيجنا لو تهتم بالموظفين

 ."العام

 أكثر جمعت حيث األخيرة السنوات في تنافسية األكثر أنها الجوائز من العاشرة السنوية الدورة هذه أثبتت

 .دوالر مليارات 3 عن تزيد مجمعة سنوية مبيعات مثلت التي الشركات من عرضا   340 من

 القوي اأعماله نموذجعن  ،"العام لهذاشركة ألفضل  جلف كابيتال جائزة" على ةالحائز ،يمينساإ تكريم تم

 الدكتور قال الجوائز، على وتعليقا  . التنافسية شديد والغاز النفط سوق من بها تاستفاد التي والطريقة للغاية

تنا رحل كانت الماضية العشر لسنوات"خالل ا: "كابيتال جلف" لشركة التنفيذي الرئيس الصلح، كريم



للمشروعات  كابيتال جلف جوائز’االحتفالية السنوية لـ  في وتقديرها والمتوسطة الصغيرة الشركات دعمل

 الفقري العمود يشكلون الذين األعمال رواد طموحونلمس  نرى. في كل عام، ائعةر ‘الصغيرة والمتوسطة

 هذا شهدنا. االقتصادي والنمو العمالء على والتركيز االبتكارتفوقون في مجاالت وي اإلقليمي لالقتصاد

 التركيز مع مرنة، عمل خطط تبني خالل من العالمي الوباء تحديات علىشركات ال هذه تغلبت كيف العام

متانة االقتصاد في المنطقة.  على دليال هذاويشكل . العمالء واحتياجاتالمؤسساتية  وثقافتهاموظفيها  على

 ".الرائعة إنجازاتهم على الفائزين كافة أهنئ أن أود

لماذا شكل قطاع  العام هذا الفائزونيذكرنا ": ميد لمجموعة التجارية المديرة كريجان، سونيا تقول

 وتطورها المنطقة في المستمر االقتصادي للنمو ساسبشكل سريع األ والمتوسطة الصغيرة المشروعات

الكبير الذي يحرك تلك الشركات الصغيرة  دافعالو شغفالو تزاملاال إن. العالمي الوباء من الرغم على

 . "كثيرا   يستحقونه الذي التقدير هذا لمنحهم الفرصة هذه نحن سعداء بتوفيرو إلهام، مصدر هي والمتوسطة

 :للفائزين الكاملة القائمةتشمل 
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 ،"كابيتال جلف": المؤسس الشريك بدعم "والمتوسطة الصغيرة للشركات كابيتال جلف" جوائز تحظى

 شركاء إكسبريس، فيديكس الرسمي؛ اللوجستي الشريك ،سيجنا والرفاهية؛ للصحة الرسمي الشريك

 وشركاء المشاريع لتطوير خليفة وصندوق والمتوسطة الصغيرة للمشروعات دبي مؤسسة مؤيدون؛

 ، ستارت أيه دي و تاي دبي.5دي تيك، إن  الجمعية؛

إي زون، دوبود، هاياويتا،  استقبال حفل في الحاضرين الشخصيات كبار قبل من أيضا   الجوائز دعم تم

 آي كيو فولفيلمنت والند ستيرلينغ.

 

 حول ميد:

 منشور هي بها الخاصة الرئيسية االشتراك ومنتجات العليا، لإلدارة إعالمية تجارية عالمة هي ميد

 بروجكتس ميد جوائز تنظيم إلى باإلضافة. www.meed.com اإللكتروني والموقع ميدمراجعة أعمال 

 العربي والمؤتمر الشركات لصحة ضمان وجوائز للمشوعات الصغيرة والمتوسطة كابيتال جلف وجوائز

 .الفندقي لالستثمار



 ميدمشاريع . لتقارير اآلراء الرئيسية ميدو ميد مشاريع القيمة، عالي للمحتوى شركتين ضا  أي ميد تمتلك

 بحثا   لتقارير اآلراء الرئيسية ميد وتقدم األوسط الشرق في المتميزة المشاريع تتبع بيانات قاعدة هي

 المعلومات تقديم من يتجزأ ال جزءا   وكانت ،1957 عام في ميد تأسست. عمقةم وتحليالت مخصصا  

 .الحين ذلك منذ األوسط الشرق وأنشطة اقتصاديات حول والتحليالت االستعالماتو التجارية واألخبار

 ،1957 مارس 8 في بلندن شقة في الصغيرة بداياتها منذ. 2017 عام في الستين ميالدها بعيد ميد احتفلت 

 .األوسط الشرق في األعمال لمعلومات ثقة األكثر المصدر لتصبح المنطقة، مع ميد نمت

 نبذة عن "جلف كابيتال" 

تتمع بوعي اجتماعي كبير وبخبرة استثمارية تمتد ألكثر من خمسة عشرة رائدة في إدارة األصول البديلة شركة "جلف كابيتال" هي 

وتتعاون الشركة مع رواد أعمال نشطين والتطوير العقاري.  رأس مال النمو الملكية الخاصة واألسواق السيوية في مجال في عاما  

ت التشغيلية  من أجل  مساعدتها على بناء شركات وفرق إدارية ممتازة لتزويدها برأس مال النمو واالستشارات االستراتيجية والخبرا

عالمية رائدة في أسواقها. تمتلك "جلف كابيتال" باعا طويال وسجال ناجحا في االستثمار في األسواق األسيوية حيث أغلقت الشركة 

صناديق وأدوات  7على موزعة من األصول مليار دوالر أميركي  2.5من وتدير الشركة حاليا  أكثر استثمارا .  36منذ تأسيسها 

تركز "جلف كابيتال" اهتمامها على قطاعات قوية ومرنة تتطلع نحو المستقبل كمثل قطاع التكنولوجيا والتكنولوجيا المالية  استثمارية. 

ى والرعاية الصحية وخدمات األعمال والقطاع االستهالكي واالستدامة. وهدف الشركة هو تحقيق القيمة مع حوكمة عالمية المستو

 وخبرة عميقة وأفضل الممارسات لتوفير أداء مستدام وممتاز لمساهميها. 
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