
10 رورمب  ديمو "لاتيباك فلج" تلفتحا
يف ةطسوتملاورشملا عمتجم معد ىلع ماوعأ
لضفأ ميركت لالخ نم ةقطنملا

Gulf Capital SME Awards 2021
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ديمو "لاتيباك فلج" تلفتحا - 2021

معد ىلع ماوعأ 10 رورمب اتاد لابولج

ةريغصلا تاعورشملا عمتجم

لالخ نم ةقطنملا يف ةطسوتملاو

ةريغصلا تاعورشملا لضفأ ميركت

فلج زئاوج" عيزوت لفح يف ةطسوتملاو

ةريغصلا تاعورشملل لاتيباك

طسو سالاب يف ميقأ "ةطسوتملاو

.يبد ةنيدم

250 نم رثكأ زئاوجلا عيزوت لفح رضح

ةريغصلا تاعورشملا لامعأ ةداق نم

،عاطقلا اذهب نيينعملاو ةطسوتملاو

فقوتلل ةظحل لفحلا لكش دقو

ةعئارلا تازاجنإلاب فارتعالاو

ةطسوتمو ةريغص ةكرش رشع ةعبرأل

نم مغرلا ىلع هنأ تتبثأ يتلاو

نيفظوملاب مامتهالاو ةيوقلا لمعلا ئدابم نإف ،يملاعلا ءابولا اهلثمي يتلا تايدحتلا

لامعأ ةيمنتو ريوطتل ةمزاللا تانوكملا ةفاك يه راكتبالاب مازتلالاو ةيسسؤملا ةفاقثو

.ةقطنملا يف ةحجان

ًاضيأ لفحلا ىفتحا ،زئاوجلا هذهل ةئف 18 يف مهميركت مت نيذلا نيزئافلا ىلإ ةفاضإلاب

ىلع زيكرتلا ةئف كلذ يف امب ةفلتخملا تائفلا يف ةريبك ةداشإ ىلع تزاح ىرخأ تاكرش عبسب

،ماعلل ةيسسؤملا ةفاقثلل انجيس ةزئاج ةئفو نيفظوملاب متهت ةكرش لضفأو ،ماعلل ءالمعلا

."ماعلا اذهل ةكرش لضفأل لاتيباك فلج" ةزئاج ةئفو
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تاونسلا يف ةيسفانت رثكألا اهنأ زئاوجلا نم ةرشاعلا ةيونسلا ةرودلا هذه تتبثأ

3 نع ديزت ةعمجم ةيونس تاعيبم تلثم يتلا تاكرشلا نم ًاضرع 340 نم رثكأ تعمج ثيح ةريخألا

.رالود تارايلم

جذومن نع ،"ماعلا اذهل ةكرش لضفأل لاتيباك فلج ةزئاج" ىلع ةزئاحلا ،اسنيميإ ميركت مت

.ةيسفانتلا ديدش زاغلاو طفنلا قوس نم اهب تدافتسا يتلا ةقيرطلاو ةياغلل يوقلا اهلامعأ

:"لاتيباك فلج" ةكرشل يذيفنتلا سيئرلا ،حلصلا ميرك روتكدلا لاق ،زئاوجلا ىلع ًاقيلعتو

اهريدقتو ةطسوتملاو ةريغصلا تاكرشلا معدل انتلحر تناك ةيضاملا رشعلا تاونسلا لالخ"

يف .ةعئار ‘ةطسوتملاو ةريغصلا تاعورشملل لاتيباك فلج زئاوج’ ـل ةيونسلا ةيلافتحالا يف

يميلقإلا داصتقالل يرقفلا دومعلا نولكشي نيذلا لامعألا داور حومط سملنو ىرن ،ماع لك

اذه اندهش .يداصتقالا ومنلاو ءالمعلا ىلع زيكرتلاو راكتبالا تالاجم يف نوقوفتيو

عم ،ةنرم لمع ططخ ينبت لالخ نم يملاعلا ءابولا تايدحت ىلع تاكرشلا هذه تبلغت فيك ماعلا

ىلع اليلد اذه لكشيو .ءالمعلا تاجايتحاو ةيتاسسؤملا اهتفاقثو اهيفظوم ىلع زيكرتلا

."ةعئارلا مهتازاجنإ ىلع نيزئافلا ةفاك ئنهأ نأ دوأ .ةقطنملا يف داصتقالا ةناتم

اذامل ماعلا اذه نوزئافلا انركذي" :ديم ةعومجمل ةيراجتلا ةريدملا ،ناجيرك اينوس لوقت

يف رمتسملا يداصتقالا ومنلل ساسألا عيرس لكشب ةطسوتملاو ةريغصلا تاعورشملا عاطق لكش

ريبكلا عفادلاو فغشلاو مازتلالا نإ .يملاعلا ءابولا نم مغرلا ىلع اهروطتو ةقطنملا

هذه ريفوتب ءادعس نحنو ،ماهلإ ردصم يه ةطسوتملاو ةريغصلا تاكرشلا كلت كرحي يذلا

 ."ًاريثك هنوقحتسي يذلا ريدقتلا اذه مهحنمل ةصرفلا

:نيزئافلل ةلماكلا ةمئاقلا لمشت

راكيإ ،ماعلل لامعألا راكتبا ةزئاج	.1

ةكرشل يذيفنتلا سيئرلاو سسؤملا ،لارثاه اشاتان ،ماعلا اذهل لامعأ دئاق لضفأ ةزئاج	.2

قيوستلل شات شيت

دريدنيت ،ماعلا اذهل تاكرشلا نيب لامعألل ةريغص ةكرش لضفأ ةزئاج	.3

يآ ،ماعلا اذهل ايجولونكتلا لاجم يف تاكرشلا نيب لامعألل ةئشان ةكرش لضفأ ةزئاج	.4

سكيتوبور ويك

،ماعلا اذهل نيكلهتسملل اهتامدخ مدقت ايجولونكتلا لاجم يف ةئشان ةكرش لضفأ ةزئاج	.5

ستوب وب

فلوو تاوكس ،ماعلا اذهل نيكلهتسملل اهتامدخ مدقت ةريغص ةئشان ةكرش لضفأ ةزئاج	.6

دلياشتروف ،ماعلا اذهل ءالمعلا ىلع زيكرت لضفأ	.7

قيوستلل شات شيت ،ماعلا اذهل ةيسسؤملا ةفاقثلاو لمعلا قيرفب مامتهالل انجيس ةزئاج	.8

ةماعلا تاقالعلاو

توآ كيشت تنيوب ،ماعلا اذهل عاطقلا يف يرذجلا لوحتلا ةزئاج	.9

ايواياه ،ماعلا اذهل ةئشانلا ةكرشلل سكيديف ةزئاج	.10

اسنيميإ ،ماعلا اذهل ةكرش لضفأل "لاتيباك فلج ةزئاج"	.11

يليامس ترآ ،ماعلا اذهل ةيمقر ةكرش لضفأ ةزئاج	.12

نف اوكأ ،ماعلا اذهل ةيتارامإ ةكرش لضفأ ةزئاج	.13

نف اوكأ ةكرشل يذيفنتلا سيئرلا ،ةبيش نب دمحأ ،ماعلل لامعأ دئار لضفأ ةزئاج	.14

وكيلك نو ةمظنأ ،ماعلا اذهل رغصلا ةيهانتم ةكرش لضفأ ةزئاج	.15

نايشيتسيد ،ماعلا اذهل ةيمقرلا قاوسألا ايجولونكتل ةئشان ةكرش لضفأ ةزئاج	.16

ياوكارت تنديارت ،ماعلا اذهل ةمادتسالا يف ةكرش لضفأ ةزئاج	.17



يذيفنتلا سيئرلاو سسؤملا ،يبلح يسبع دمحم ،ماعلل ديدج لامعأ دئار لضفأ ةزئاج	.18

سكوب تفوس ةكرشل

:ةداشإ

.س.م.د.م تسيا لديم سبال ميات ، ماعلا اذهل ءالمعلا ىلع زيكرتلا	.1

.اسنيميإ ،ماعلا اذهل عاطقلا يف يرذجلا لوحتلا	.2

يآ ميالك ،ماعلا اذهل ةيمقرلا ةكرشلا	.3

نيمراف ،ماعلا اذهل ةيتارامإلا ةكرشلا	.4

سكلف نيف ،ماعلا اذه يف تاكرشلا نيب ايجولونكتلا لاجم يف ةئشان ةكرش	.5

يب زاب و بوه دليب ،ماعلا اذهل ةيمقرلا قاوسألا ايجولونكت لاجم يف ةئشان ةكرش	.6

رارق ةكرش ،يه ماعلا اذهل انجيس نم ةيتاسسؤملا ةفاقثلاو نيفظوملا	.7

ةماعلا تاقالعلاو قيوستلل شات شيت ،ماعلا اذهل لاتيباك فلج ةكرش	.8

فلج" :سسؤملا كيرشلا معدب "ةطسوتملاو ةريغصلا تاكرشلل لاتيباك فلج" زئاوج ىظحت

سكيديف ؛يمسرلا يتسجوللا كيرشلا ،انجيس ؛ةيهافرلاو ةحصلل يمسرلا كيرشلا ،"لاتيباك

ريوطتل ةفيلخ قودنصو ةطسوتملاو ةريغصلا تاعورشملل يبد ةسسؤم ؛نوديؤم ءاكرش ،سيربسكإ

.يبد يات و يد هيأ تراتس ،5 نإ ،كيت يد ؛ةيعمجلا ءاكرشو عيراشملا

،دوبود ،نوز يإ لابقتسا لفح يف نيرضاحلا تايصخشلا رابك لبق نم ًاضيأ زئاوجلا معد مت

.غنيلريتس دنالو تنمليفلوف ويك يآ ،اتيواياه

:ديم لوح

اهب ةصاخلا ةيسيئرلا كارتشالا تاجتنمو ،ايلعلا ةرادإلل ةيمالعإ ةيراجت ةمالع يه ديم

ميظنت ىلإ ةفاضإلاب .www.meed.com ينورتكلإلا عقوملاو ديم لامعأ ةعجارم روشنم يه

ةحصل نامض زئاوجو ةطسوتملاو ةريغصلا تاعوشملل لاتيباك فلج زئاوجو ستكجورب ديم زئاوج

.يقدنفلا رامثتسالل يبرعلا رمتؤملاو تاكرشلا

ءارآلا ريراقتل ديمو ديم عيراشم ،ةميقلا يلاع ىوتحملل نيتكرش ًاضيأ ديم كلتمت

مدقتو طسوألا قرشلا يف ةزيمتملا عيراشملا عبتت تانايب ةدعاق يه ديم عيراشم .ةيسيئرلا

،1957 ماع يف ديم تسسأت .ةقمعم تاليلحتو ًاصصخم ًاثحب ةيسيئرلا ءارآلا ريراقتل ديم

تامالعتسالاو ةيراجتلا رابخألاو تامولعملا ميدقت نم أزجتي ال ًاءزج تناكو

.نيحلا كلذ ذنم طسوألا قرشلا ةطشنأو تايداصتقا لوح تاليلحتلاو

8 يف ندنلب ةقش يف ةريغصلا اهتايادب ذنم .2017 ماع يف نيتسلا اهداليم ديعب ديم تلفتحا

قرشلا يف لامعألا تامولعمل ةقث رثكألا ردصملا حبصتل ،ةقطنملا عم ديم تمن ،1957 سرام

.طسوألا

 "لاتيباك فلج" نع ةذبن

ةربخبو ريبك يعامتجا يعوب عمتت ةليدبلا لوصألا ةرادإ يف ةدئار ةكرش يه "لاتيباك فلج"

ةصاخلا ةيكلملا لاجم يف ةيويسلا قاوسألا يف ًاماع ةرشع ةسمخ نم رثكأل دتمت ةيرامثتسا

ةيرادإ قرفو نيطشن لامعأ داور عم ةكرشلا نواعتتو  .يراقعلا ريوطتلاو ومنلا لام سأرو

نم  ةيليغشتلا تاربخلاو ةيجيتارتسالا تاراشتسالاو ومنلا لام سأرب اهديوزتل ةزاتمم

اليوط اعاب "لاتيباك فلج" كلتمت .اهقاوسأ يف ةدئار ةيملاع تاكرش ءانب ىلع اهتدعاسم  لجأ

36 اهسيسأت ذنم ةكرشلا تقلغأ ثيح ةيويسألا قاوسألا يف رامثتسالا يف احجان الجسو

7 ىلع ةعزوم لوصألا نم يكريمأ رالود رايلم 2.5 نم رثكأ ًايلاح ةكرشلا ريدتو .ًارامثتسا

علطتت ةنرمو ةيوق تاعاطق ىلع اهمامتها "لاتيباك فلج" زكرت  .ةيرامثتسا تاودأو قيدانص

تامدخو ةيحصلا ةياعرلاو ةيلاملا ايجولونكتلاو ايجولونكتلا عاطق لثمك لبقتسملا وحن

ةمكوح عم ةميقلا قيقحت وه ةكرشلا فدهو .ةمادتسالاو يكالهتسالا عاطقلاو لامعألا
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 .اهيمهاسمل زاتممو مادتسم ءادأ ريفوتل تاسرامملا لضفأو ةقيمع ةربخو ىوتسملا ةيملاع

وأ www.gulfcapital.com عقوم ةرايز ىجري ،تامولعملا نم ديزملا ىلع لوصحلل

Linkedin@gulfcapital

:لاصتالا ىجري ،ةيمالعإلا تاراسفتسالل

ديم عم

يفار ثاراش

قيوستلا ريدم

Sharath.ravi@meed.com :ينورتكلالا ديربلا

لاتيباك فلج عم	+971 50 525 38 62 :كرحتملا

تاراشتسالل جورب

 يوازم ةدنر

rosie@boroujconsulting.com ؛ randa@boroujconsulting.com :ينورتكلالا ديربلا

 ؛+971 50 450 61 20 :كرحتملا

25 51 551 56 971+

Sharath Ravi

MEED-GlobalData

+971 505253862
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