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ركــزت حكومــة دبــي ودولــة اإلمــارات خــال الســنوات
الماضيــة علــى دعــم وتنميــة قطــاع الشــركات الصغيــرة
والمتوســطة لمــا يحملــه مــن أهميــة كبيــرة علــى جميــع
األصعــدة .وتعتبــر المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة داعــم
رئيســي فــي تنميــة اقتصــاد دبــي المســتدام ،ورافــدًا يضــاف
إلــى الناتــج إلمــارة دبــي علــى وجــه الخصــوص ودولــة
اإلمــارات بشــكل عــام .ويســاهم القطــاع فــي تنويــع البيئــة
االســتثمارية وإعطــاء األولويــة فــي توظيــف الكفــاءات
الوطنيــة وتبنــي سياســة االعتمــاد علــى الــذات للوصــول إلــى
العالميــة ،كل ذلــك بفضــل الــرؤى والخطــط االســتراتيجية
التــي وضعتهــا القيــادة الحكيمــة فــي وقــت مبكــر.

وقامــت مؤسســة محمــد بــن راشــد لتنميــة المشــاريع
الصغيــرة والمتوســطة ،إحــدى مؤسســات دائــرة التنميــة
االقتصاديــة بدبــي ،بتدشــين سلســلة مــن المبــادرات
والبرامــج التــي تصــب فــي صالــح دعــم وتنميــة ريــادة
األعمــال علــى مســتوى المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة
القائمــة فــي دبــي ،وأطلقــت برنامــج المئــة عــام ،2011
المبــادرة األولــى مــن نوعهــا لتصنيــف أفضــل  100شــركة
صغيــرة ومتوســطة فــي دبــي لتحديــد الشــركات األقــوى
أداءًا واألســرع نمــوًا وتطــورًا.

وتشــكل الشــركات الصغيــرة والمتوســطة  95%مــن
مجمــوع الشــركات العاملــة فــي اإلمــارة وتوظــف 42%
مــن القــوى العاملــة فيهــا وتســهم بقرابــة  40%مــن
القيمــة المضافــة لهــا ،ومــن هــذا المنطلــق وضعــت
حكومــة دبــي هــذا القطــاع علــى رأس اهتمامهــا وضمــن
أجندتهــا التنمويــة باعتبــاره إحــدى الركائــز الفعالــة فــي
تعزيــز مكانــة دبــي وتنافســيتها إقليميــا وعالميــً.

وبــدأ برنامــج المئــة حقبتــه الثالثــة بعــد نحــاج اســتمر علــى
مــدار الدورتيــن الماضيتيــن ،اســتفادت خالهمــا أكثــر مــن
 200شــركة صغيــرة ومتوســطة .ووصــل عــدد الشــركات
المســجلة فــي الــدورة الثالثــة لبرنامــج المئــة إلــى 4,532
شــركة بزيــادة قدرهــا  49%مقارنــة بـــ  3,041شــركة
مســجلة فــي الــدورة الثانيــة ،وتقــدر عوائــد الشــركات
المرشــحة بـــ  69.5مليــار درهــم ،ويقــدر حجــم القــوى

العاملــة لهــذه الشــركات بحوالــي  144ألــف موظــف.
ويمثــل القطــاع الخدمــي حصــة األســد مــن المشــاركين
فــي تصنيــف الــدورة الثالثــة بواقــع  57%مــن إجمالــي
المشــاركين ،وشــكل القطــاع التجــاري  1,565مؤسســة
بنســبة  34.5%يليــه القطــاع الصناعــي  382شــركة بنحــو
 8.4%مــن أعــداد المســجلين فــي التصنيــف.
أهنــئ أفضــل  100شــركة صغيــرة ومتوســطة فــي دبــي
وأشــكر كل مــن بــادر فــي التســجيل فــي هــذه الــدورة.
وأحــث جميــع الشــركات الصغيــرة والمتوســطة التــي لــم
يحالفهــا الحــظ علــى التعــرف علــى الماحظــات التــي
وضعــت لهــا واتخــاذ اإلجــراءات الازمــة لســد الثغــرات ،ومــن
جهتنــا ســنعمل جاهديــن علــى تقديــم المشــورة والنصــح
لكــم بغيــة االســتمرار فــي التطويــر وتعزيــز اســتدامة
التنافســية فــي مشــاريعكم الرياديــة.
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برعايــة كريمــة مــن ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن
راشــد آل مكتــوم ولــي عهــد دبي رئيــس المجلــس التنفيذي،
شــهد برنامــج المئــة تطــورات ملحوظــة علــى الرغــم مــن
حداثــة إطاقــه فــي العــام  ،2011وأصبــح مســاهمً رئيســيً
فــي تعزيــز أداء الشــركات الصغيــرة والمتوســطة فــي دبــي،
األمــر الــذي ينعكــس إيجابــً علــى المشــهد االقتصــادي فــي
اإلمــارة.
يهــدف برنامــج المئــة إلــى التعريــف بالشــركات التــي تشــهد
تطــورًا مســتمرًا فــي األداء بدبــي ،حيــث يعمــل علــى تعزيــز
الوعــي حــول أهميــة تنميــة قطــاع المشــاريع الصغيــرة
والمتوســطة ،وصــورة إمــارة دبــي كبيئــة حاضنــة للشــركات
الصغيــرة والمتوســطة ،إلــى جانــب توفيــر الفرص للشــركات
العاملــة فــي القطــاع لجــذب المســتثمرين العالمييــن.
ونظــرًا لتركيــز مؤسســة محمــد بــن راشــد لتنميــة المشــاريع
الصغيــرة والمتوســطة علــى مســاعدة الشــركات فــي
التعــرف علــى الثغــرات وكيفيــة معالجتهــا ،فقــد قامــت
المؤسســة بإعــادة هيكلــة معاييــر تصنيــف الشــركات مــن
خــال إضافــة بنــد المســؤولية المجتمعيــة فــي عمليــة
تقييــم وتصنيــف الشــركات المئــة المســجلين فــي البرنامــج،
إضافــة للتركيــز علــى االبتــكار بشــكل أكبــر.
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وستشــمل برامــج تنميــة القــدرات الجديــدة مشــاركة مــن
مختلــف المســتويات اإلداريــة فــي الشــركات الصغيــرة
والمتوســطة ،وهــي :المــدراء التنفيذييــن ،والمــدراء المالييــن،
ومــدراء المــوارد البشــرية ،ومــدراء تكنولوجيــا المعلومــات،
ومــدراء الجــودة .وســيتضمن البرنامــج تقديــم الخدمــات
االستشــارية واالرشــادية والبرامــج التدريبيــة والتأهيليــة،
والتعريــف بهــم فــي عالــم المــال واألعمــال ،باإلضافــة إلــى
فتــح قنــوات لدخــول أســواق جديــدة.
وشــهدت الشــركات المئــة المصنفــة للــدورة الثالثــة
تحســنً ملحوظــً فــي النتائــج ،حيــث حققــت  88%مــن
الشــركات المصنفــة معــدل نمــو تراكمــي فــي العوائــد
خــال الســنوات الثــاث الســابقة تجــاوز ( 10%مقارنــة بـــ
 81%في الدورة الســابقة) ،وحققت  78%من الشــركات
المصنفــة معــدل نمــو تراكمــي فــي األربــاح خــال الســنوات
الثــاث الســابقة يزيــد عــن ( 10%مقارنــة بـــ  71%فــي
الــدورة الســابقة) ،وبلــغ معــدل نســبة الشــركات ســريعة
النمــو  69%مقارنــة بـــ  54%فــي الــدورة الســابقة (وهــي
الشــركات التــي حققــت معــدل نمــو تراكمــي فــي العوائــد
خــال الســنوات الثــاث الســابقة تجــاوز .)20%

أتمنــى لبرنامــج المئــة المزيــد مــن النمــو علــى مــر المراحــل
المقبلــة ،وأن تســتمر المنافســة لتصنيــف الشــركات األكثــر
اســتحقاقا ضمــن برنامــج المئــة خــال الــدورات المقبلــة
لتكــون مثــا ً
ال يحتــذى بــه لــرواد األعمــال وأصحــاب المشــاريع
الطموحــة .وأدعــو القطاعيــن الحكومــي والخــاص
لانضمــام إلــى قائمــة شــركاء مؤسســة محمــد بــن راشــد
لتنميــة المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة لدعــم الشــركات
المصنفــة وتــرك بصمتهــم فــي تطويــر الشــركات الصغيــرة
والمتوســطة.
ختامــً أتقــدم بأحــر التهانــي إلــى الشــركات المصنفــة
فــي الــدورة الثالثــة للبرنامــج ،وأشــكر جميــع الشــركات
التــي تقدمــت وأتمنــى النجــاح لكافــة المشــاريع الصغيــرة
والمتوســطة فــي تحقيــق فــي مســاعيهم.
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مقدمة

تحــت رعايــة ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،ولــي عهــد
دبــي ،رئيــس المجلــس التنفيــذي ،تــم إطــاق برنامــج المئــة بهــدف تصنيــف
الشــركات العاملــة فــي قطــاع المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة ذات األداء المميــز
فــي إمــارة دبــي ،وذلــك لتمكينهــا مــن تنميــة أعمالهــا وتعزيــز اســتدامتها ،إلــى
جانــب دعمهــا لتصــل لمصــاف كبــرى الشــركات العالميــة.
وتعتبــر المبــادرة أداة فاعلــة تســاعد تلــك الشــركات علــى تحديــد الفجــوات فــي
القــدرات ومعالجتهــا ومــن ثــم االرتقــاء بهــا ،ويمثــل هــذا الجانــب القيمــة المضافة
األساســية لمبــادرة المئــة.
كل هــذه العوامــل تهــدف إلــى تعزيــز مكانــة إمــارة دبــي كمركــز اقتصــادي
عالمــي يضــم شــركات قويــة تتميــز بســرعة النمــو واالســتدامة لتكريــس ريــادة
دولــة اإلمــارات علــى خارطــة االســتثمارات العالميــة.
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يوضــح هــذا اإلصــدار تفاصيــل تصنيــف أفضــل مئــة شــركة صغيــرة
ومتوســطة فــي دبــي لعــام  ، 2016 - 2015حيــث تــم تقييــم
الشــركات بطريقــة منهجيــة وفقــً لمعاييــر النمــو المالــي فــي العوائــد
واألربــاح الســنوية ،والمعاييــر الغيــر ماليــة التــي تشــمل (االبتــكار ،وتنميــة
المــوارد البشــرية ،التوجــه للعالميــة والحوكمــة والمســؤولية االجتماعيــة
للشــركات).

معايير
التقديم
تتطلب المشاركة في برنامج المئة أن تحقق الشركة
المتقدمة متطلبات التعريف الرسمي للمشاريع الصغيرة
والمتوسطة في دبي كما هو موضح:

يشمل اإلصدار البيانات التالية:
• التصنيف العام ألفضل مئة شركة صغيرة ومتوسطة
• أفضل خمس شركات صغيرة ومتوسطة في النمو المالي ،وفقً للفئات التالية:

لغاية
 20مليون
درهم

•
•
•
•
•
•
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50-20
مليون
درهم

100-50
مليون
درهم

250-150
مليون
درهم

أفضل عشر شركات صغيرة ومتوسطة في االبتكار
أفضل عشر شركات صغيرة ومتوسطة في تنمية الموارد البشرية
أفضل عشر شركات صغيرة ومتوسطة في التوجه للعالمية
أفضل عشر شركات صغيرة ومتوسطة في الحوكمة المؤسسية
أفضل عشر شركات صغيرة ومتوسطة في المسؤولية االجتماعية
نبذة تعريفية عن الشركات المصنفة
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تعــرف الشــركة الصغيــرة أو المتوســطة علــى
أنهــا أي مشــروع يمــارس نشــاط اقتصــادي
بصيغــة قانونيــة  -ويشــمل أي عمــل مســجل
لــدى ســجل تجــاري (علــى ســبيل المثــال دائــرة
التنميــة االقتصاديــة فــي دبــي أو لــدى ســلطة
منطقــة حــرة أو منطقــة صناعيــة) ،و يتطلــب
تعريــف المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة تحديــد
عــدد الموظفيــن والعوائــد الســنوية للمشــروع،
ويشــترط توفرهمــا وذلــك وفقــً للقطــاع الــذي
تعمــل فيــه الشــركة مثــل التجــارة ،الصناعــة،
الخدمــات.

أفضل مئة شركة صغيرة ومتوسطة في دبي
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الشركة يجب أن تكون ربحية.
ويجب أن تكون مسجلة في إمارة دبي ،سواء في دائرة التنمية االقتصادية
بدبي أو إحدى المناطق الحرة في دبي.

الوضع القانوني
للشركة

كما ينبغي على الشركات المتقدمة
تلبية المعايير اإلضافية التالية
يجب أن تكون الشركة ناشطة في دبي لمدة ال تقل عن
 3سنوات حتى تاريخ تقديم الطلب.

يجب على الشركة اإلفصاح عن البيانات المالية المدققة للسنوات الثاثة
الماضية وذلك بغرض متابعة وتدقيق طلب الشركة.

يجب على الشركة المتقدمة المشاركة في عملية النقاش ،والمقابات
والزيارات الميدانية كما ينبغي عليها تقديم التفاصيل الازمة
كما هو مطلوب.

14

أفضل مئة شركة صغيرة ومتوسطة في دبي
الدورة الثالثة | 2016 - 2015

عُ مر الشركة

البيانات المالية
المدققة

االستعداد
للمشاركة
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آلية التقديم،
وعملية التصنيف

1

يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة المهتمة بالمشاركة في المبادرة،
التسجيل من خال الدخول إلى الموقع اإللكتروني وملء طلب التقديم

2

يتم تصنيف الشركات المتقدمة في للمرحلة الثانية وفقً للمعايير المالية

3

يجرى فريق برنامج المئة زيارات ميدانية للشركات المتأهلة لتقييمها وفقً
للمعايير غير المالية

4
5
6
7

16

يقوم الفريق بجمع النتائج النهائية لتحديد أفضل  100شركة
بعد ذلك ،يتم اإلعان عن التقييم النهائي باختيار أفضل مئة شركة صغيرة ومتوسطة
في دبي
يتم تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة التي شاركت في عملية التقييم بتقارير
التقييم والماحظات
أخيرًا يتم إطاق برنامج تنمية القدرات للشركات المصنفة والذي يستمر لفترة سنتين

أفضل مئة شركة صغيرة ومتوسطة في دبي
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ـاء علــى دراســات
لقــد تــم تطويــر معاييــر التقييــم الخاصــة بمبــادرة المئــة بنـ ً
وأبحــاث دقيقــة حــول تقييــم أداء الشــركات ،كمــا تــم إجــراء مقارنــات
معياريــة مــع العديــد مــن أنظمــة التصنيــف وأفضــل الممارســات بمختلــف
دول العالــم ،وذلــك تماشــيً مــع التوجهــات االســتراتيجية لخطــة تنميــة
المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة فــي إمــارة دبــي وانســجامً مــع أهــداف
مبــادرة المئــة.
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن مبــادرة المئــة تســتند فــي تصنيــف الشــركات إلــى
معاييــر ماليــة وغيــر ماليــة ،وهــي بذلــك تتفــرد عــن معظــم أنظمــة التصنيف
األخــرى التــي تعتمــد أساســً علــى األداء المالــي فقــط.
وفــي هــذا الصــدد ،يوجــد معياريــن مالييــن ترتكــز عليهمــا مبــادرة المئــة،
وهمــا معيــاري النمــو فــي العوائــد واألربــاح.
بينمــا تشــمل المعاييــر غيــر الماليــة االبتــكار ،تنميــة المــوارد البشــرية،
التـــوجه للعالميــة ،الحوكمــة المؤسســية ،والمســؤولية االجتماعيــة
للشــركات.

18

أفضل مئة شركة صغيرة ومتوسطة في دبي
الدورة الثالثة | 2016 - 2015

أفضل مئة شركة صغيرة ومتوسطة في دبي
الدورة الثالثة | 2016 - 2015

19

يتطلب من المتقدمين لبرنامج المئة توضيح
إنجازاتهم في الجوانب الغير مالية بناء على
نظام التقييم الثاثي ( )3I Modelمن خال
تقديم التفاصيل واألدلة الكافية قدر اإلمكان.

نظام التقييم

يتــم تخصيــص درجــة مــن صفــر إلــى  5لتقييــم أداء الشــركات الصغيــرة
والمتوســطة فــي مختلــف المعاييــر ضمــن معاييــر التقييــم المذكــورة
أعــاه .وبعــد ذلــك يتــم تجميــع النقــاط المســجلة للحصــول علــى المجمــوع
اإلجمالــي لتلــك الشــركات ،ومــن ثــم يقــوم الفريــق المختــص بفــرز المجموع
اإلجمالــي للنقــاط لتحليلهــا وتصنيفهــا لتحديــد أفضــل مئــة شــركة صغيــرة
ومتوســطة فــي دبــي.
يأخــذ فريــق البرنامــج بعيــن االعتبــار األداء المتــوازن المســتمر للشــركات
الصغيــرة والمتوســطة ،فــي مختلــف معاييــر التقييــم ومقارنتهــا مــع
الشــركات ذات األداء القــوي فــي بعــض المعاييــر واألداء الضعيــف فــي
معاييــر أخــرى.
بعــد التصنيــف ،ســيتم تزويــد الشــركات الصغيــرة والمتوســطة المصنفــة
ضمــن مبــادرة المئــة بــدورات تدريبيــة خاصــة لتنميــة القــدرات فــي العديــد
مــن المجــاالت ،مثــل حوكمــة الشــركات ،االدراة الماليــة ،االســتثمار ،الدعــم
القانونــي وإدارة المخاطــر .وتجــدر اإلشــارة إلــى أن التصنيــف صالــح لمــدة
ســنتين.
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نظام
التقييم الثالثي

الرؤية واإلستراتيجية والتخطيط
يقصد بها جهود التخطيط الخاصة
بالشركة المتقدمة.

الجهود واإلنجازات
هي الجهود المبذولة من قبل الشركة
المتقدمة فيما يتعلق بأحد المعايير واإلنجازات
التي تم تحقيقها.

نتائج وأداء الشركة
هي النتائج والتأثيرات المباشرة
للتخطيط ،والجهود المبذولة من قبل الشركة
المتقدمة فيما يتعلق باألعمال واألداء المالي.

التخطيط

المبادرات

األثــر

أفضل مئة شركة صغيرة ومتوسطة في دبي
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أفضل خمسة

لغاية  20مليون درهم

شركات صغيرة ومتوسطة

أداء النمو

1
2
3
4
5

نيماي لالستشارات اإلدارية
كودك ديزاين ستوديوز
بن طوق للنقليات
مركز إقرأ للغات
آي إكس تي إي إل تكنولوجيز

 50 - 20مليون درهم

يشــير معيــار أداء النمــو إلــى مســتوى النمــو الــذي حققتــه
الشــركة المتقدمــة علــى صعيــد أداء األعمــال خــال ثــاث
ســنوات .

1
2
3
4
5

ويشمل قياس أداء النمو كا من :
• النمو في المبيعات :
معدل النمو السنوي التراكمي من حيث
حجم المبيعات على مدار ثاثة سنوات.
• نمو األرباح الصافية :
معدل النمو السنوي التراكمي من حيث
حجم األرباح الصافية على مدار ثاثة سنوات.

إونتوراج
تد كمبيوتر سيستمز
لفتك كونسالتنغ
الرابطة المستقبلية
آر إس إيه لوجيستيكس

 100 - 50مليون درهم
1
2
3
4
5

إيه كيه إم لتجارة المواد الغذائية
ديمارا العالمية
دبي ديزرت إكستريم
مودك لتجارة مواد البناء
شركة لوجيستيكس المحدودة

 250 - 100مليون درهم
1
2
3
4
5
22
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إس بي إف ريالتي
دي إن إس للتجارة العامة
باراماونت كومبيوتر سيستمز
البرميل للطاقة
هيلب إيه جي
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االبتكار

شركات صغيرة ومتوسطة

ويُقــاس اإلبتــكار مــن خــال المخرجــات أو النتائــج المنجــزة
مــن تطبيقــه ،إذ يلعــب دور ًا مهمــً فــي النهــوض بمســتوى
األداء والنمــو وذلــك مــن خــال االرتقــاء الحاصــل علــى صعيــد
الفعاليــة ،اإلنتاجيــة ،الجــودة ،تعزيــز التنافســية أو الحصــة
الســوقية.

أفضل عشر

عبــارة عــن طريقــة جديــدة إلنجــاز عمــل مــا أو(أســلوب مبتكــر
ينتــج شــيئً مفيــد ًا) .ويتضمــن مصطلــح االبتــكار التغييــرات
التدريجيــة أو الثوريــة علــى صعيــد نمــاذج العمــل ،والمنتجــات،
والخدمــات ،إضافــة للعمليــات الداخليــة.

1

دبليو إم إس للصناعات المعدنية

2

مارلين ديجيتال

3

تيك نوليدج

4

بحر البخور والعطور

5

سامتيك

6

إنترنسمي

7

الصندوق لخدمات التخزين الذاتي

8

كويك للتسجيل

9

باستا ريجينا

10
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تنمية
الموارد البشرية
شركات صغيرة ومتوسطة

أفضل عشر

وتمثــل فــي مجملهــا المعرفــة ،المهــارات ،الكفــاءات
وإســهامات األفــراد لتعزيــز الجانــب الشــخصي واالجتماعــي
والمــادي لديهــم.
وفــي ســياق التجــارة واألعمــال ،يهــدف هــذا المؤشــر إلــى
تطويــر قــدرات األفــراد وترســيخ الشــعور باإللتــزام المهنــي
فــي أذهانهــم داخــل المؤسســة إلــى جانــب تنميــة
مهارتهــم ،خبراتهــم ،إمكاناتهــم .
يذكــر أن هــذا العنصــر يمكــن أن يكــون مصــدر للميــزة
التنافســية المؤسســية.

1

بيز جروب

2

دابو للمناسبات

3

جيرمن اماجينج تكنولوجيس

4

سوشيليز

5

باراماونت كومبيوتر سيستمز

6

مصاعد لتركيب المصاعد والساللم المتحركة

7

الكوثر

8

سبيكتروم االمارات المحدودة

9

بيور لوجيك إلستشارات تطوير المشاريع

10
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التوجه للعالمية

شركات صغيرة ومتوسطة

أفضل عشر

ويشــمل جهــود الشــركات لتصديــر المنتجــات والخدمــات
إلــى األســواق العالميــة ،واالنتشــار دوليــً مــن خــال إرســاء
الشــراكات ،والدخــول فــي تحالفــات األعمــال وإبــرام توكيــات
التوزيــع ،إلــى جانــب عقــد اإلتفاقيــات مــع المؤسســات
وغيرهــا مــن المبــادرات.

1

تيك نوليدج

2

راديانت اينجينيرينج آند باور سوليوشنز

3

بحر البخور والعطور

4

كوفي بالنيت

5

بيز جروب

6

دوباليز سبورتس سيرفيسز

7

كريم نتوركس

8

أو بي  3ديزاين

9

مارلين ديجيتال

10
28

أفضل مئة شركة صغيرة ومتوسطة في دبي
الدورة الثالثة | 2016 - 2015

بيتروغاز بايبنج
أفضل مئة شركة صغيرة ومتوسطة في دبي
الدورة الثالثة | 2016 - 2015

29

الحوكمة
المؤسسية
شركات صغيرة ومتوسطة

ويتــم تقييــم الشــركات مــن حيــث وجــود مجلــس
استشــاري لتوجيــه قــرارات الشــركة ،أدوار وهيكليــة مجلــس
إدارة الشــركة ،وفعاليــة اإلدارة ،وآليــات المراقبــة والتوثيــق
للسياســات واإلجــراءات األساســية ،كمــا يق ًيــم هــذا المعيــار
أيضــً المجهــودات التــي تبذلهــا الشــركة علــى صعيــد
تحقيــق التميــز المؤسســي وفقــً للجوائــز وشــهادات الجــودة
ومســتوى التوطيــن.

أفضل عشر

ترتكــز علــى مبــادئ الشــفافية والنزاهــة والمســاءلة وإدارة
ومراقبــة الشــركات ،مــن خــال توفيــر إطــار يحــدد الحقــوق،
األدوار ،المســؤوليات ومهــام أخــرى .

1

جيرمن إماجينج تكنولوجيس

2

ذا لينكس جروب

3

كريم نتوركس

4

إندكس القابضة

5

دي سي برو إنجنيرينج

6

بيز جروب

7

آي للتجارة العامة

8

سنتينا جروب

9

حضانة بالسوم

10
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المسئولية
االجتماعية
للشركات
شركات صغيرة ومتوسطة

أفضل عشر

تعتبــر المســئولية االجتماعيــة للشــركات فــي مجــال األعمــال
التجاريــة محــورًا أساســيا لتحقيــق النجــاح االقتصــادي والميــزة
التنافســية ،وذلــك مــن خــال بنــاء الســمعة اإليجابيــة فــي
المجتمــع.
كمــا تعتبــر نهجــً إداريــً يدمــج الممارســات المســؤولة فــي
وظائــف التشــغيل األساســية للشــركة.
وتشــمل المســؤولية االجتماعيــة أربعــة أطــر هــي :البيئــة ،
المجتمــع ،مــكان العمــل  ،الســوق .وســيتم التركيــز علــى
جوانــب التعــاون مــع الــجھات الخيريــة والتبــرع بالخدمــات أو
المنتجــات ،والمســاهمة بالوقــت إضافــة للتوطيــن .

1

ديمارا العالمية

2

باراماونت كومبيوتر سيستمز

3

سامتيك

4

إندكس القابضة

5

كويك للتسجيل

6

بيتا لتكنولوجيا المعلومات

7

حضانة بالسوم

8

أورينت بالنيت لالستشارات اإلدارية

9

آي للتجارة العامة

10
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إحصائيات إجمالي الشركات المتقدمة
للدورة الثالثة
وصل عدد الشركات المسجلة في الدورة الثالثة للبرنامج إلى  4,532شركة بزيادة قدرها
 49%مقارنة ب  3,041شركة مسجلة في الدورة الثانية.
وتقدر عوائد الشركات المرشحة بـ  69.5مليار درهم خال العام  ،2014كما يقدر حجم
القوى العاملة لهذه الشركات بحوالي  144ألف موظف.

مجموع العوائد السنوية
مجموع القوى العاملة
مجموع الشركات المتقدمة
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إحصائيات الشركات المئة
المصنفة في الدورة الثالثة
بالنظر إلى معايير النمو المالي الرئيسية للشركات المئة
المصنفة ،نجد أن النتائج تتحسن باستمرار بالمقارنة مع
الدورات السابقة.

عدد الشركات التي بلغ معدل نمو العوائد التراكمي لها
( 10%فما فوق) خالل الثالث سنوات الماضية
عدد الشركات التي بلغ معدل نمو األرباح التراكمي لها
( 10%فما فوق) خالل الثالث سنوات الماضية
عدد الشركات التي بلغ معدل نمو العوائد التراكمي لها
( 20%فما فوق) خالل الثالث سنوات الماضية (الشركات سريعة النمو)
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التصنيف العام
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نبذة تعريفية
عن الشركات المصنفة
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1

المسئولية االجتماعية
للشركات

1

8

تفتخــر شــركة ديمــارا بأنهــا شــركة متعــددة األعمــال فــي
مجــال تطويــر وتصنيــع منتجــات وحلــول الضيافــة.

شــهدت شــركة آي للتجــارة العامــة منــذ تأسيســها ســنة 2003
تطــورًا كبيــرًا فــي مســتويات نموهــا لتصبــح اليــوم الوكيــل
الحصــري لمنتجــات “هيلــث” الصحيــة فــي اإلمــارات العربيــة
المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية وقطــر والبحريــن
والكويــت وســلطنة عمــان وغيرهــا مــن بلــدان المنطقــة
وذلــك مــن خــال تفانيهــا وســعيها الدائــم لتقديــم أفضــل
المنتجــات وأرقــى الخدمــات لعمائهــا الكــرام كمــا تفتخــر
الشــركة بنظــام حوكمتهــا المؤسســية الــذي يمهــد الطريــق
لهــا ألن تكــون فــي مصــاف الشــركات العالميــة المتخصصــة
فــي مجــال تجــارة المنتجــات الصحيــة.

تتضمــن الشــركة ثاثــة أقســام رئيســية ،قســم المشــتريات
والمشــاريع المتكاملــة للفنــادق الجديــدة وقســم المنتجعات
والخدمــات العامــة والــذي يجمــع بيــن العامــات التجاريــة
المتميــزة فــي مجــال التصميــم مــع أعمــال الضيافــة الراقيــة
وقســم منشــآت التصنيــع للمفروشــات والمنســوجات حيــث
تمتلــك الشــركة حاليــً أكثــر مــن  80عامــة تجاريــة متميــزة في
مجــال الضيافــة بالشــراكة مــع أفضــل الوجهــات الترفيهيــة
فــي المنطقــة لتســويق منتجاتهــا المصنعــة بــكل فخــر فــي
اإلمــارات وفــق أفضــل المعاييــر العالميــة.

محمد الزرعوني

الحوكمة
المؤسسية

ديمارا العالمية

آي جي تي

التوجه للعالمية

6

تنمية الموارد
البشرية

5

أداء النمو

االبتكار

2

أداء النمو
*
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إبراهيم بن شاهين

المسئولية االجتماعية
للشركات

2

فكر بالطبيعة ،فكر بشركة آي.

الحوكمة
المؤسسية

5

المسئولية
االجتماعية للشركات

التوجه للعالمية

8

تنمية الموارد
البشرية

10

أداء النمو

االبتكار

*12

7
*

النمو المالي فئة
 50-20مليون درهم

النمو المالي فئة
 100-50مليون درهم
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3
شاهين خودجاستية

المسئولية االجتماعية
للشركات

3

4

تأسســت شــركة دبــي دزرت اكســتريم ســنة  2001علــى
يــد شــهريار وشــاهين خوجاســتاه لتكــون الشــركة الرائــدة
فــي مجــال التزلــج فــي الشــرق األوســط ولتشــهد بعــد ذلــك
توســعً كبيــرًا فــي مجــاالت عملهــا لتشــمل رياضــات الحركــة
ومســتلزمات الحيــاة الرياضيــة وتجــارة وتوزيــع الدراجــات
الهوائيــة وبعــد أن كانــت مجــرد متجــر صغيــر لبيــع ألــواح
التزلــج.

أســس عبيــد بــن طــوق شــركة بــن طــوق للســامة ومكافحــة
الحرائــق بصفتــه الرئيــس والمديــر التنفيــذي ،ومنــذ تأسيســها
فــي يونيــو عــام  ،2009حققــت الشــركة نمــوًا ملحوظــً ومتميــزًا
حيــث تتخصــص هــذه الشــركة الرائــدة بهندســة وتصميــم
وتوريــد وتركيــب واختبــار وتشــغيل أنظمــة مكافحــة الحرائــق.

تفتخــر الشــركة اليــوم بتواجدهــا فــي معظــم مراكــز
التســوق الكبــرى فــي الدولــة مــن خــال التوســع فــي قطــاع
الدراجــات الهوائيــة والحصــول علــى الــوكاالت الحصريــة
لبعــض مــن العامــات العالميــة الكبــرى فــي هــذا المجــال.

شهريار خودجاستية

الحوكمة
المؤسسية

دبي ديزرت إكستريم

بن طوق للسالمة ومكافحة الحريق

التوجه للعالمية

7

تنمية الموارد
البشرية

االبتكار

3

االبتكار
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3

أداء النمو

*3
*

النمو المالي فئة
 100-50مليون درهم

يتــرأس عبيــد بيــن طــوق فريــق مبيعــات وعمليــات الشــركة
الكائــن فــي اإلمــارات ،ومــن منصبــه هــذا يديــر سلســلة
المبيعــات والخدمــات واإلمــدادات والدعــم وبجهــوده المكثفة
وتعاونــه مــع فريــق عملــه ،ارتقــى بالشــركة حتــى أصبحــت مــن
ضمــن أفضــل  100شــركة فــي هــذا المجــال .نفتخــر بكوننــا فــي
هــذا التصنيــف ونعتبــره مقياســً نســتند إليــه فــي تقييــم أدائنــا
ومعاييــر عملنــا ونقــاط ضعفنــا وقوتنــاـ باإلضافــة إلــى أهدافنــا
التــي نصبــو إلــى تحقيقهــا.

عبيد بن طوق المري

المسئولية االجتماعية
للشركات

17

الحوكمة
المؤسسية

8

التوجه للعالمية

27

تنمية الموارد
البشرية

18

أداء النمو

االبتكار

25

أداء النمو

*

*7

النمو المالي فئة
 50-20مليون درهم
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المسئولية
االجتماعية للشركات

أفضل مئة شركة صغيرة ومتوسطة في دبي
الدورة الثالثة 2016 - 2015

باراماونت كومبيوتر سيستمز

بحر البخور و العطور

تفتخــر شــركة بارامونــت بكونهــا الشــركة الرائــدة إقليميــً
فــي مجــال األمــن المعلوماتــي ممــا يوفــر للعمــاء راحــة
البــال ويضمــن لهــم ســامة معلوماتهــم الحيويــة واألصــول
الرقميــة والبنيــه التحتيــة لمؤسســاتهم مــن خــال توظيــف
أحــدث التقنيــات وأكفــأ الكــوادر البشــرية.

مــن متجــر صغيــر إلــى مصنــع فخــم للعطــور الفاخــرة،
تطــورت شــركة بحــر البخــور والعطــور لتنتــج  6,000زجاجــة
عطــر يوميــً نضــع علــى كل واحــدة منهــا بفخــر عامــة “صنــع
فــي اإلمــارات” قبــل تصديرهــا إلــى مختلــف بلــدان العالــم
لتجســد منتجاتنــا الفريــدة والفاخــرة عامتنــا التجاريــة:
أفخــر العـــطور ( )Top Perfumerوعطــور الحضــارة (Hadarah
.)Perfumes

تأسســت الشــركة ســنة  2001علــى مســتوى اآليــزو ومــن ثــم
تطــورت خدماتهــا لتصــل إلــى عضويــة المؤسســة األوربيــة
إلدارة الجــودة  EFQMلتصبــح اليــوم شــركة الخدمــات
المعلوماتيــة الوحيــدة فــي الشــرق األوســط التــي تمتلــك
شــهادات الجــودة أيــزو  9001وأيــزو  20000وأيــزو  27001وأيــزو
 22301وجائــزة دبــي للجــودة وجائــزة محمــد بــن راشــد لألعمال
و برنامــج المئــة وجائــزة المــكان األفضــل للعمــل وشــارة
المســئولية االجتماعيــة للشــركات مــن غرفــة دبــي.

بريمشاند كوروب

الحوكمة
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وبشــغفنا بالعطــور وفهمنــا للــذوق المحلــي ،ســنصبح رمــزًا
مــن رمــوز صناعــة العطــور العربيــة بمــا يرضــي زبائننــا ويلهــم
حواســهم الشــرقية.
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سامتيك

جرين باركنج

تفخــر شــركة ســامتيك بأنهــا مــن الشــركات الرائــدة فــي مجــال
تقديــم الخدمــات الذكيــة المســتندة علــى المواقــع وحلــول
الشــبكة المعلوماتيــة المتقدمــة حيــث تقــدم الشــركة خدمات
تصميــم وتطويــر وتنفيــذ منظومــات التواصــل الاســلكي
وحلــول تشــخيص المشــاكل التقنيــة باســتخدام أحــدث وأفضل
التقنيــات فــي مجــال الشــبكة المعلوماتيــة المتقدمــة.

تفتخــر شــركة جريــن باركنــج بريادتهــا فــي مجــال توريــد
الحلــول المســتدامة فــي مجــال إدارة مواقــف الســيارات فــي
اإلمــارات العربيــة المتحــدة للعقديــن الماضييــن مــن الزمــان
تحــت عامتهــا التجاريــة غريــن باركينــغ لتكــون المحطــة
الشــاملة لتوفيــر خدمــات التصميــم واالستشــارات والتوريــد
والتركيــب والصيانــة لمنشــآت مواقــف الســيارات وخدمــات
إيقــاف الســيارات حيــث تتميــز غريــن باركينــغ بمنهجيتهــا
المبتكــرة فــي مجــال إدارة مواقــف الســيارات والتــي تعمــل
علــى رفــع قيمــة الخدمــات المقدمــة فــي المواقــف وخيــر
مثــال علــى ذلــك شــراكتها مؤخــرًا مــع هيئــة كهربــاء وميــاه
دبــي والتــي أثمــرت عــن تركيــب أجهــزة شــحن للســيارات
الكهربائيــة فــي مختلــف مناطــق دبــي.

كمــا وتســعى الشــركة بصــورة مســتمرة إلــى تقديــم الحلــول
االلكترونيــة المتكاملــة والمبتكــرة للعمــاء الذيــن يرغبــون
بالتحــول إلــى منظومــات اإلدارة الذكيــة مــن أجــل تحســين
مســتويات الفاعليــة ورفــع اإلنتاجيــة واالرتقــاء بمســتوى
الخدمــات المؤسســية للمؤسســات الحكوميــة وشــركات
القطــاع الخــاص فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا.
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آر إس إيه لوجيستيكس

إندكس القابضة

انطلقــت شــركة آر أس إيــه ســنة  ،2009حيــث باشــرت عملهــا
فــي منطقــة دبــي وورلــد ســنترال لتحقيــق الرؤيــة التــي
انطلقــت منهــا ،وهــي “التغلــب بإبــداع علــى التحديــات التــي
تواجــه سلســلة التوريــد للتوفيــر لعمائهــا ســبل النجــاح
واالزدهــار” وتتركــز خبــرات الشــركة فــي تقديــم خدمــات
متخصصــة فــي مجــاالت النقــل والشــحن واإلمــداد.

تتميــز شــركة إندكــس العالميــة القابضــة بأنهــا تغطــي
طيفــً متنوعــا مــن خدمــات األعمــال فــي مجــاالت الخياطــة
والتجــارة واالســتثمار وإدارة الخدمــات الصحيــة وإدارة
المعــارض والفعاليــات والخدمــات الطبيــة والضيافــة واإلعــام
والتصميــم الداخلــي واستشــارات األعمــال حيــث تأسســت
الشــركة األم ســنة  1982تجســيدًا لرؤيــة المؤســس الدكتــور
عبــد الســام المدنــي فــي مدينــة دبــي ومــن ثــم انطلقــت
إلــى العالميــة وخيــر شــاهد علــى ذلــك حصولهــا علــى
شــهادة غرفــة تجــارة دبــي لعــام  2015وغيرهــا من الشــهادات
العالميــة المرموقــة.

وشــهدت الشــركة نمــوًا خــال الســنوات الســتة الماضيــة
لتحــل فــي الصــدارة فــي مجــاالت االبتــكار والتميــز بفضــل
التقنيــة العاليــة الخاصــة التــي تمكننــا مــن تقديــم أفضــل
الخدمــات لعمائهــا بمــا يلبــي حاجاتهــم الخاصــة .ومــن
اإلمــارات وكينيــا ،ســتنطلق بعــزم إلــى الهنــد والســعودية.
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26

12

أبيتايت للتزويد بالمواد الغذائية

لفتك كونسالتنغ

تأسســت شــركة أبيتايــت قبــل عقــد مــن الزمــان علــى يــد منــار
وزوجتــه ســوزي المولعــان بالطعــام باعترافهمــا الشــخصي،
فبعــد أن وجــدوا الحاجــة فــي الســوق لمزيــد مــن األطعمــة
الطازجــة واللذيــذة والجيــدة ،أطلقــوا عملياتهــم فــي
مركــز تجــاري صغيــر بفريــق عمــل ضــم عضويــن آخريــن إلــى
جانبهمــا فيمــا يصــل تعــداد فريــق عمــل ابيتايــت اليــوم إلــى
أكثــر مــن  190موظفــً يعملــون علــى العامتيــن التجاريتيــن
التــي تملكهمــا أبيتايــت وهمــا “ذا شــوب” و “ ”1762وبأفــرع فــي
معظــم المراكــز الكبــرى فــي الدولــة حيــث تطــورت منتجــات
أبيتايــت لتتجــاوز الشــطائر البســيطة بــل أصبحــت تتضمــن
قائمــة دائمــة التطــور مــن األطعمــة اللذيــذة والمغذيــة التــي
تتناســب مــع التطــور الــذي يشــهده المســتهلك فــي مجــال
التــذوق والوعــي العــام باألطعمــة الصحيــة.

تعمــل شــركة ليفتــك لاستشــارات فــي مجــال استشــارات
األعمــال وتقديــم الحلــول التكنولوجيــة فــي الشــرق األوســط
وأفريقيــا وجنــوب شــرق اســيا الواليــات المتحــدة حيــث تحــرص
علــى تقديــم أفضــل الخدمــات مــن خــال فهمهــا المعمــق
للمتطلبــات المؤسســية وقدرتهــا علــى إعــادة هيكلــة
اإلجــراءات لتناســب أفضــل الممارســات المؤسســية وتقديــم
الحلــول االنتقاليــة للمؤسســات مســتندة علــى خبراتهــا
العريضــة فــي مجــال تنفيــذ وتطويــر مختلــف التطبيقــات
المؤسســية مثــل  ERPو  CRMو  HRMSو  BIو  WMSو EAM
مــن مايكروســوفت وإنفــور كمــا تفخــر الشــركة بشــراكاتها
مــع أكثــر مــن  150عميــ ً
ا و  175جهــة استشــارية وخيــر
شــاهد علــى نجاحاتهــا هــو حصولهــا علــى جائــزة الشــريك
الديناميكــي للعــام فــي منطقــة الشــرق األوســط وأفريقيــا
لشــركة مايكروســوفت.
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تعمــل شــركة بيتــا لتكنولوجيــا المعلومــات علــى توفيــر
حلــول البنــى التحتيــة لتقنيــات االتصــاالت والمعلومــات منــذ
عقــود مــن الزمــان ،حيــث تجتمــع لديهــا أفضــل الخبــرات فــي
مجــاالت الشــبكات وأمــن البيانــات وتســريع األداء وحلــول
تحســين الفاعليــة وغيرهــا.

تقــدم شــركة كويــك للتســجيل خدمــات فحــص وتســجيل
المركبــات باســتخدام أفضــل التقنيــات وأحــدث المعــدات
لضمــان دقــة وســرعة وجــودة الفحوصــات التــي تخضــع لهــا
المركبــات الخفيفــة والثقيلــة والحافــات والدراجــات حيــث
يتمتــع المركــز بســتة اماكــن للفحــص وإثنــى عشــر مكتبًــا
لخدمــة العمــاء وخمســة مكاتــب تأميــن ليتمكــن المركــز
مــن تلبيــة متطلبــات  900مركبــة و  500عميــل علــى مــدار
الســاعة وطــوال أيــام األســبوع لضمــان رضــا العمــاء .

كمــا قمنــا فــي بيتــا بتطويــر منهجيــة فريــدة للتعامــل مــع
متطلبــات الزبائــن فــي مجــاالت تطبيقــات البنــى التحتيــة
لتقنيــات المعلومــات واالتصــاالت وذلــك مــن خــال اختيــار
الباقــة المناســبة للزبــون مــن مختلــف المنتجــات المتكاملــة
التــي تقــدم أفضــل الحلــول للمتطلبــات التقنيــة.
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1

التوجه للعالمية

6

16

جيرمن إماجينج تكنولوجيس

البرميل للطاقة

تفتخــر شــركة جــي آي تــي بكونهــا شــركة حائــزة علــى
الجوائــز فــي مجــال تقديــم حلــول الطباعــة البديلــة للمعــدات
األصليــة فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة وذلــك مــن خــال
إيفائهــا بوعودهــا الثــاث الرئيســية وهــي تخفيــض تكلفــة
طباعــة الوثائــق وتحســين الفاعليــة التشــغيلية واالرتقــاء
بتجربــة العمــاء حيــث تتميــز حاويــات األحبــار التــي ننتجهــا
بكونهــا صديقــة للبيئــة إذ تســاعد كل حاويــة حبــر علــى
خفــض معــدالت انبعــاث ثانــي أوكســيد الكربــون بحوالــي 10
كيلوغرامــات كمــا يوفــر علــى العمــاء مــا يعــادل  30%مــن
تكلفــة الطباعــة بالمقارنــة بشــراء حاويــات الحبــر الجديــدة
مــن صانــع المعــدات األصلــي كمــا تتنــوع حلولهــا الطباعيــة
لتشــمل تكلفــة الطباعــة ومبيعــات األجهــزة الطرفيــة وإيجــار
األجهــزة وصيانتهــا وصــو ً
ال إلــى حلــول الطباعــة المتكاملــة .

تعمــل شــركة البرميــل للطاقــة بــإدارة إمــدادات الديــزل
وخدمــات التشــحيم مــن مقرهــا فــي دبــي ،اإلمــارات العربيــة
المتحــدة ،حيــث تؤمــن لزبائنهــا خدمــات ومزايــا أساســية
مــن شــأنها أن تحســن أداءهــم وإمكانياتهــم فيمــا يخــص
سلســلة التوريــد وإدارة الوقــود موفــرة لهــم أعلــى قــدر مــن
الربحيــة.

تنمية الموارد
البشرية

1

أداء النمو

االبتكار

*33
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*

النمو المالي فئة
لغاية  20مليون درهم

توفــر شــركتنا جميــع الخدمــات التــي يحتاجهــا عماؤهــا
إلمــدادات الوقــود واإلدارة اللوجســتية ،فنحــن نعمــل فــي
باريــل لنقــدم لكــم الحلــول المناســبة والفعالــة والمتكاملــة
لترتقــوا بشــركاتكم إلــى الصــدارة علــى الــدوام.

محمد أبوالهول

المسئولية االجتماعية
للشركات

3

الحوكمة
المؤسسية

7

التوجه للعالمية

8

تنمية الموارد
البشرية

االبتكار

6

االبتكار

3

أداء النمو

*4
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صمويل ليهاين

المسئولية االجتماعية
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الحوكمة
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31

التوجه للعالمية
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بيور لوجيك إلستشارات تطوير المشاريع

نيماي لالستشارات اإلدارية

تأسســت بيــور لوجيــك إلستشــارات تطويــر المشــاريع فــي
دبــي ســنة  2009لتقــدم الخدمــات االستشــارية للعمــاء فــي
الدولــة والمنطقــة والعالــم والعامليــن فــي قطــاع البنــاء
والتطويــر  ،حيــث تتضمــن خدماتنــا قطــاع إدارة الطاقــة
(لوجيــك للخدمــات) وإدارة المشــاريع واستشــارات المطالبــات
والتحكيــم باإلضافــة إلــى الخدمــات التخصصية لتتســع رقعة
مشــاريعنا الحاليــة لتشــمل ك ً
ا مــن اإلمــارات العربيــة المتحــدة
وســلطنة عمــان والمملكــة العربيــة الســعودية وليبيــا وأوروبــا
كمــا افتتحنــا مكتبنــا اإلقليمــي الثانــي فــي مدينــة مســقط
بســلطنة عمــان ســنة  2012لتلبيــة الطلــب المتزايــد علــى
خدماتنــا.

تأسســت شــركة نيمــاي لالستشــارات اإلداريــة ســنة  ،2009طــورت
أعمالهــا فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة تحقيقــً لرؤيتهــا
الهادفــة إلــى أن تصبــح مرجعــً أساســيً لالستشــارات الماليــة،
وذلــك بفضــل جــودة خدماتهــا العاليــة وهيكليتهــا التمويليــة
المبتكــرة حيــث جمــع فريــق عمــل نيمــاي الــذي يضــم  30فــردًا مــا
يزيــد عــن  3مليــارات دوالر أمريكــي لخدمــة عمالئــه فــي أكثــر مــن
 25دولــة.

تنمية الموارد
البشرية

تنمية
الموارد البشرية

18

5

أداء النمو

االبتكار

*11
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*

النمو المالي فئة
لغاية  20مليون درهم

نيسارج موندرا

المسئولية االجتماعية
للشركات

20

سونيل ساراف

بانكاج موندرا

الحوكمة
المؤسسية

التوجه للعالمية

4

21

كمــا يوجــد للشــركة فــروع فــي مناطــق مختلفــة مــن العالــم،
فلهــا مكاتــب فــي الهنــد وبنجــالدش ومكتــب تمثيلــي فــي كينيــا،
إضافــة إلــى عالقاتهــا مــع مصــارف مرموقــة فــي جميــع المراكــز
الماليــة الرئيســية فــي العالــم .وبالرغــم مــن هــذا التوســع ،يضــع
فريــق عمــل نيمــاي نصــب عينــه هدفــً واحــدًا ،أال وهــو زيــادة
الســيولة والحــد مــن تكلفــة الفائــدة عــن طريــق توفيــر حلــول
التمويــل للشــركات والقطاعــات التجاريــة.

تنمية الموارد
البشرية

11

أداء النمو

االبتكار

32

أداء النمو

*

*1

النمو المالي فئة
لغاية  20مليون درهم
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19

20

إونتوراج

كوفي بالنيت
مــن رائحــة القهــوة المنزليــة ودفئهــا ،أنشــئت عامــة كوفــي
بانيــت التجاريــة لتوصــل لكــم قهــوة محمصــة طازجــة
ســريعة التحضيــر تحملونهــا معكــم أينمــا كنتــم .بــدأ
مشــوارنا منــذ عشــر ســنوات بآلــة واحــدة لتحضيــر القهــوة
فــي محطــة أدنــوك ،حتــى أصبحنــا اليــوم المــزود األول فــي
المنطقــة للقهــوة الســريعة ذات الجــودة العاليــة.

صدق من قال أن األعمال أعلى صوتًا من األقوال!
وال تســتغربوا إن اكتشــفتم أنكــم لطالمــا عرفتمونــا ،ســواء
مــن الحملــة الســياحية المصريــة التــي انتشــرت مــن حولكــم
فــي الســنتين الماضيتيــن ،أو متحــف نوبــل فــي بــرج خليفــة أو
حتــى عندمــا التقيتــم بمختــرع اإلنترنــت وموقــع ويكيبيديــا
فــي الفعاليــة الحكوميــة الضخمــة التــي حدثــت عــام !2014
نحــن وكالــة االتصــاالت ذات النقــل الحــي التــي تحــول األفــكار
إلــى واقــع والتــي تنشــط العالمــات التجاريــة.
ال تســعنا الفرحــة بأننــا كنــا ومــا زلنــا ضمــن أفضــل  100شــركة
صغيــرة ومتوســطة ،وهــذا بفضــل دعمكــم المتواصــل
ألعمالنــا.

محمد تيم

المسئولية االجتماعية
للشركات

31

الحوكمة
المؤسسية

29

التوجه للعالمية

19

تنمية الموارد
البشرية

27

أداء النمو

االبتكار

31

أداء النمو

*
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ومــن محمصتنــا القائمــة فــي منطقــة جبــل علــي والمعتمــدة
مــن نظــام ســامة األغذيــة  HACCPومكتــب اعتمــاد القهــوة
الجيــدة  ،UTZنأتيكــم بأجــود قهــوة محمصــة مصنوعــة
مــن حبــوب البــن القادمــة مــن أكثــر مــن  20دولــة :كأفريقيــا
وأندونيســيا والهنــد وأمريــكا الوســطى وأمريــكا الجنوبيــة.
ســواء كنتــم فــي مكاتبكــم ،أو فــي الســوق أو في ســيارتكم،
نضمــن لكــم أفضــل وأشــهى قهــوة.

روبرت جونز

المسئولية االجتماعية
للشركات

29

الحوكمة
المؤسسية

التوجه للعالمية

20

التوجه
للعالمية

3

تنمية الموارد
البشرية

20

أداء النمو

االبتكار

*13
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*

النمو المالي فئة
 50-20مليون درهم

النمو المالي فئة
 50-20مليون درهم
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21

المسئولية االجتماعية
للشركات

12

26

إميتيك للخدمات الفنية

دي إن إس للتجارة العامة

تركــز شــركة إيميتيــك فــي عملهــا فــي المقــام األول علــى
إرضــاء زبائنهــا ،وبتقنياتهــا العاليــة ،تقــدم مجموعــة مــن
الخدمــات والحلــول الهندســية المتنوعــة لتلبيــة جميــع
الطلبــات فيمــا يتعلــق بمجــال التدفئــة والتهويــة وتكييــف
الهــواء والهندســة الكهروميكانيكيــة.

نحــن نؤمــن بــأن ال مســتحيل مــع اإليمــان والمثابــرة والثقــة
بالنفــس فنحــن شــركة أسســها أخــوان اســتندا علــى
مقدراتهمــا المتميــزة وخبراتهمــا الطويلــة فــي مجــال إدارة
المشــاريع ممــا أهلهمــا ألن يتميــزا عــن الغيــر فــي مجــال
شاشــات العــرض الضوئيــة المتحركــة بتقنيــة  LEDلتكــون
عامتهــم التجاريــة فــي  -تــك مــن العامــات الرائــدة فــي أكثــر
مــن  50بلــدًا حــول العالــم منتفعيــن مــن تمركزهــم فــي دبــي
لتكــون محطــة انطــاق لعامتهــم التجاريــة إلــى األســواق
العالميــة وخصوصــا مــع منتجاتهــم المســتقبلية التــي
تســتند علــى الطاقــة الصديقــة للبيئــة والتــي ســتضعهم فــي
مصــاف الشــركات العالميــة فــي هــذا المجــال.

ليســت كغيرهــا مــن شــركات العقــارات االعتياديــة التــي
ـدي إنجــاز مهامهــا علــى إرضــاء زبائنهــا ،ففريــق العمــل فــي
تبـ ّ
شــركة إيمتيــك علــى مســتوى عــال مــن المهنيــة والخبــرة
يؤهلــه لتوفيــر حلــول وخدمــات غيــر مضــرة بالبيئــة وغيــر
مســرفة للطاقــة ،وتلبــي فــي نفــس الوقــت جميــع طلبــات
زبائنهــا علــى أكمــل وجــه وبأفضــل األســعار.

راهول جاجديش دوراجكار

الحوكمة
المؤسسية

التوجه للعالمية

34

تنمية الموارد
البشرية

26

أداء النمو

االبتكار

34

أداء النمو
*
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النمو المالي فئة
 50-20مليون درهم
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ساتيش سجناني

المسئولية االجتماعية
للشركات

9

دنيش سجناني

الحوكمة
المؤسسية

10

التوجه للعالمية

5

تنمية الموارد
البشرية
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أداء النمو

االبتكار

9

أداء النمو

*
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إس بي إف ريالتي

رانجيت شافان

المسئولية االجتماعية
للشركات

8

تأسســت شــركة أس بــي أف ســنة  2006برؤيــة تهــدف إلــى
منــح العمــاء إمكانيــة اتخــاذ القــرارات االســتثمارية الصائبــة
مــن خــال توفيــر أفضــل الخدمــات االستشــارية حيــث تفخــر
الشــركة بمنجزاتهــا اليــوم وهــي تقــدم خدماتهــا االستشــارية
لــآالف مــن العمــاء الســعداء ومبيعــات مشــاريع تقــدر قيمتهــا
بأكثــر مــن  8ماييــن درهــم تحــت قيــادة خبيــري العقــارات
الســيد رانجيــت شــافان والســيد كالبيــش ســامبات الذيــن
تبلــغ خبرتهمــا المجتمعــة أكثــر مــن  35عامــً والذيــن يقدمــان
لعمائهــم المســتثمرين والمطوريــن وبمســاعدة فريــق
عملهــم الشــغوف والمتفانــي أفضــل الخدمــات االستشــارية
فــي مجــال االســتثمارات العقاريــة.

كالبش سامبات

الحوكمة
المؤسسية

9

التوجه للعالمية

10

تنمية الموارد
البشرية

7

أداء النمو

االبتكار

2

أداء النمو
*
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مصاعد لتركيب المصاعد
والساللم المتحركة

*1

تأسســت شــركة مصاعــد المحليــة فــي  ،2008حيــث عملــت
بتقديــم حلــول كاملــة فــي توريــد وتركيــب وصيانــة المصاعــد
والســالم المتحركــة لزبائنهــا حيــث نالــت الشــركة منــذ
بداياتهــا دعمــً كبيــرًا مــن المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة،
التــي أدت الــى النجاحــات التــي شــهدتها مصاعــد مصحوبــة
بضمــان تقديــم أفضــل الخدمــات والمنتجــات لعمائهــا
الكــرام.
وتتخــذ الشــركة مــن دبــي مقــرًا لهــا مــع مكاتــب فرعيــة فــي
أبوظبــي والفجيــرة حيــث تؤمــن خدماتهــا لجميــع زبائنهــا فــي
الدولــة .وبفضــل نجاحهــا المســتمر ،وســعت مصاعــد نطــاق
عملهــا علــى المســتوى الدولــي منــذ .2011

جمعة المزروعي

المسئولية االجتماعية
للشركات

4

الحوكمة
المؤسسية

6

التوجه للعالمية

8

تنمية الموارد
البشرية

تنمية
الموارد البشرية

2

أداء النمو

االبتكار

*15

10
*

النمو المالي فئة
لغاية  20مليون درهم

النمو المالي فئة
 250-100مليون درهم
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25
راشد الشامسي

المسئولية االجتماعية
للشركات

17

الحوكمة
المؤسسية

32

التوجه للعالمية

15

آي إكس تي إي إل تكنولوجيز

بيز جروب

تتميــز شــركة آي إكــس تــي إي إل تكنولوجيــز بتوفيــر خدمــات
عالميــة لعمائهــا فــي مجــال تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت
فــي أســواقها الرئيســية فــي اإلمــارات والســعودية وعمــان
وقطــر ومنطقتــي أفريقيــا والشــرق األوســط مــن خــال
تنــوع الخدمــات التــي توفرهــا لتشــمل وضــع اإلســتراتيجيات
وتقديــم االستشــارات المتعلقــة بتقنيــة المعلومــات عــن
طريــق تكامــل األنظمــة وتعييــن مصــادر خارجيــة ُمتطلعــة
بوظائــف تقنيــة المعلومــات أو الوظائــف اإلداريــة ،وذلــك
بهــدف تســليم الخدمــات بأعلــى قــدر مــن المهنيــة وتحقيــق
أفضــل النتائــج للزبائــن ،باإلضافــة إلــى خلــق مصــادر جديــدة
لألربــاح مــن خــال أتمتــة ســبل الدعــم.
نؤمــن بااللتــزام بخدمــة عمائنــا ،ومــن روح الخدمــة الممتــازة
والكاملــة ،ينبــع جهــد فريــق عملنــا وأداؤهــم.

تفتخــر بيــز جــروب بمنهجيتهــا المتميــزة والتــي تتمحــور حــول
التدريــب المؤسســي وبنــاء فــرق العمــل وتعزيــز الثقافــة
المؤسســية واالرتبــاط الوظيفــي وذلــك إليمانهــا العميــق بــأن
الشــركات ال تنجــح لوحدهــا بــل إن موظفيهــا هــم الذيــن
يحققــون تلــك النجاحــات مــن خــال عملهــم الــدؤوب علــى
تحقيــق الــرؤى واألهــداف المؤسســية ويعملــون ضمــن أفضــل
فــرق العمــل ويتبعــون أحــدث الســبل العالميــة المتبعــة فــي
مجــال تمكيــن الموظفيــن وتطويــر قدراتهــم بمــا يخــدم
مصلحــة المؤسســة وعمائهــا الكــرام وتثقيفهــم حــول مــا
يحملــه مصطلــح “المتعلــم الحديــث” مــن مفاهيــم مــن شــأنها
تغييــر دور إدارة المواهــب والمــوارد البشــرية انطاقــً مــن شــغف
بيــز جــروب بتعزيــز حيــاة األفــراد مــن الداخــل والخــارج علــى حــد
ســواء وصــو ً
ال إلــى تغييــر المنهجيــة التــي يفكــر بهــا الموظفــون
وهــم علــى رأس مهامهــم الوظيفيــة اليوميــة.

تنمية الموارد
البشرية

6

أداء النمو

االبتكار

22

أداء النمو

*
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هازيل جاكسون

المسئولية االجتماعية
للشركات

21

الحوكمة
المؤسسية

4

التوجه للعالمية

4

تنمية الموارد
البشرية

تنمية
الموارد البشرية

1

أداء النمو

االبتكار

*24

9
*

النمو المالي فئة
 50-20مليون درهم

النمو المالي فئة
لغاية  20مليون درهم
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27
أحمد الساده

المسئولية االجتماعية
للشركات

42

الحوكمة
المؤسسية

30

التوجه للعالمية

31

إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية

نيتس إتنرناشينل كوميونيكيشن

تأسســت شــركة إيــزي ليــس لتأجيــر المركبــات ســنة 2011
لتقــدم خدماتهــا فــي مجــال تأجيــر الدراجــات الناريــة
للمؤسســات المتوســطة والكبيــرة بأفضــل تغطيــة تأمينيــة
شــاملة ضمــن اإلمــارات العربيــة المتحــدة باإلضافــة إلــى
إمكانيــة توفيــر ســائقين يتمتعــون بأفضــل مهــارات القيــادة
وخدمــات الصيانــة الروتينيــة علــى مــدار الســاعة وطــوال أيــام
األســبوع كمــا تضمــن الشــركة لعمائهــا اســتبدال الدراجــات
عنــد الحاجــة والغســيل المجانــي للدراجــات مرتيــن شــهريً
وبطاقــة ســالك مجانيــة وخدمــة التذكيــر بقــرب تاريــخ انتهــاء
الرخصــة وتوفيــر صنــدوق الوثائــق بتصاميــم مخصصــة
بحســب الطلــب وصــو ً
ال إلــى تحقيــق رؤيــة ورســالة الشــركة
بــأن تصبــح أفضــل مــوردي خدمــات الدراجــات الناريــة فــي
المنطقــة.

تفتخــر شــركة نيتــس بكونهــا الشــركة الرائــدة فــي مجــال
تقديــم حلــول تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت ولعمائهــا
مــن شــركات االتصــاالت والمشــروعات والشــركات الصغيــرة
والمتوســطة فــي منطقــة الشــرق األوســط وأفريقيــا حيــث
تتخصــص منتجــات وخدمــات نيتــس فــي إعــادة البيــع بالقيمــة
المضافــة  ،الخدمــات المهنيــة ،الخدمــات المنظمــة ،زيــادة
المــوارد ،الخدمــات االستشــارية.وذلك باالســتناد إلــى قاعدتهــا
العريضــة مــن المــوارد البشــرية التــي يزيــد تعدادهــا علــى 130
موظفــً وبخبــرة أكثــر مــن  30عامــً فــي مجــال دمــج وتكامــل
األنظمــة وبقائمــة طويلــة للعمــاء بمــا يزيــد عــن  100عميــل
فــي أنحــاء العالــم فــي مجــال التعــاون وأمــن المعلومــات
والتوجيــه والتحويــل ومراكــز المعلومــات والكيانــات
االفتراضيــة وشــبكات النطــاق العريــض واألجهــزة المحمولــة.

تنمية الموارد
البشرية

19

أداء النمو

االبتكار

11

أداء النمو
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جهانغير أحمد
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تنمية الموارد
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أداء النمو
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30

29

أيمن العوضي

المسئولية االجتماعية
للشركات

7

تفخــر شــركة خدمــات األعمــال المؤسســية (ســي بــي أس)
بأنهــا شــركة إماراتيــة تقــدم الخدمــات االستشــارية والحلــول
المتكاملــة لألعمــال مثــل تأســيس الشــركات والهيكلــة
المؤسســية وخدمــات المكاتــب وغيرهــا مــن الخدمــات
المؤسســية لعمائهــا الكــرام مــن الشــركات الناشــئة
والمتوســطة وحتــى العالميــة فــي مختلــف قطاعــات العمــل
كمــا تــم تأســيس شــركة ملتقــى األعمــال المؤسســية (ســي
بــي أتــش) لتقــدم الخدمــات المكتبيــة الراقيــة فــي مواقــع
حيويــة فــي إمــارة دبــي لتواصــل نجاحــات الشــركة األم فــي
مجــال الخدمــات المؤسســية.

تأسســت شــركة باســتا ريجينــا فــي دبــي ســنة  2004لتكــون
أول شــركة منتجــة للمعكرونــة والبيتــزا الطازجــة والمجمــدة
المصنعــة منزليــً بالشــرق األوســط واليــوم لــم تصبــح األولــى
فحســب بــل أصبحــت األكبــر فــي المنطقــة مــن خــال
تشــكيلتها المتميــزة مــن المنتجــات التــي تقــدم فــي أرقــى
المطاعــم والفنــادق فــي المنطقــة باإلضافــة إلــى منتجاتهــا
التــي تغــزو األســواق والمحــال التجاريــة وصــو ً
ال إلــى كل بيــت
فــي الدولــة وتتضمــن مجموعــة منتجاتهــا الحاليــة المنتجــات
الطازجــة والجاهــزة لــألكل ذات الــروح اإليطاليــة األصيلــة مثــل
الساندويتشــات وأنــواع الحســاء والمعكرونــة والوجبــات التــي
يســتخدم فيهــا األرز مثــل “مــاي بوكــس” والحمــص المصنــع
منزليــً المفضــل فــى الشــرق االوســط .

عادل العوضي

الحوكمة
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الحوكمة
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9

32

أورينت بالنيت لالستشارات اإلدارية

دي سي برو إنجنيرينج

تأسســت أورينــت بانيــت ســنة  2001لتلبــي الطلــب المتزايــد
لخدمــات التســويق والعاقــات العامــة الفعالــة فــي منطقــة
الشــرق األوســط حيــث تتخصــص الشــركة فــي مجــاالت
التواصــل المؤسســي وإدارة الســمعة المؤسســية واالتصــاالت
فــي األزمــات ووســائل االتصــال االجتماعيــة وذلــك علــى يــد
أمهــر المتخصصيــن فــي فريــق عملنــا متعــدد الجنســيات
والــذي يقــدم خدماتــه المتميــزة مــن مقــر الشــركة فــي دبــي
للعمــاء الكــرام فــي منطقــة الخليــج العربــي وبــاد الشــام
وشــمال أفريقيــا كمــا تديــر الشــركة معهــد أورينــت بانيــت
وهــو أول معهــد فــي الشــرق األوســط لتعليــم فنــون التواصــل
والعاقــات العامــة عــن طريــق اإلنترنــت.

تقــدم شــركة دي ســي بــرو الهندســية االستشــارات وخدمــات
التصميــم وإدارة المشــاريع فيمــا يتعلــق بمجــاالت شــبكات
الطاقــة والتوليــد المشــترك للحــرارة والطاقــة والخدمــات
الكهروميكانيكيــة للمبانــي المســتدامة.

تنمية الموارد
البشرية

13

االبتكار

جورج بربري

أداء النمو

*26
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النمو المالي فئة
لغاية  20مليون درهم

وقــد حــازت مشــاريعنا علــى جوائــز فــي منطقــة الخليــج
وأخــرى عالميــة لتتبــوأ دي ســي بــرو مكانــة مرموقــة كشــركة
رائــدة فــي مجالهــا ،وذلــك بفضــل مــا ابتكرتــه مــن تقنيــات
ومعــارف وخبــرات كانــت محــاور هامــة لعشــرات مــن
المؤتمــرات الدوليــة واإلقليميــة ،هــذا باإلضافــة إلــى إصدارنــا
ألبحــاث ودراســات تناقــش تقنياتنــا المبتكــرة.
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سانجي راجونات

المسئولية االجتماعية
للشركات

5

الحوكمة
المؤسسية

1

سنتينا جروب

حضانة هوم جراون

تفخــر مجموعــة شــركات ســنتينا بأنهــا إحــدى المجموعــات
الرائــدة فــي مجــال تقديــم الحلــول المبتكــرة للصناعــات
المتخصصــة واألعمــال التجاريــة فــي المنطقــة وتواصــل
ســنتينا ســعيها الدائــم للمحافظــة علــى الصــدارة مــن خــال
تطويــر واســتخدام أحــدث التقنيــات وتســخيرها مــن أجــل
تقديــم أفضــل الحلــول فــي المجــاالت البحريــة والصناعيــة
والعلــوم الحياتيــة والتحليليــة واألنظمــة األمنيــة والمنظومات
التعليميــة وذلــك مــن خــال االعتمــاد علــى الشــركات التابعــة
لمجموعتهــا والمتميــزة ٌ
كل فــي مجالهــا مثــل ماريترونيكــس
وتينسوســيس وإيمفــور وســكرين تشــيك الشــرق األوســط
وأتــاب.

تتميــز حضانــة هــوم جــراون لألطفــال بكونهــا األولــى مــن
نوعهــا فــي منطقــة الشــرق األوســط حيــث أنهــا كانــت
الســباقة فــي مجــال إنشــاء مؤسســة تعليميــة توظــف برنامــج
المشــاركة البيئيــة الخضــراء المبتكــر ضمــن مراحــل التعليــم
األساســية للمنهــج البريطانــي انطاقــً مــن مبــدأ ارتبــاط
جميــع نشــاطاتها الحياتيــة بالبيئــة المحيطــة بهــا لتنعكــس
هــذه المبــادئ علــى كل البرامــج التعليميــة مثــل البنيــة التحتية
للمراحــل التأسيســية وصــو ً
ال إلــى أنشــطة األطفــال فتعمــل
ـتقبل أخضــر ألجيــال الغــد مــن خــال دعمهم
علــى توفيــر مسـ
ٍ
بالمعرفــة فــي ســن مبكــر لضمــان االرتقــاء بمســتويات الوعــي
البيئــي لــدى أجيــال المســتقبل.
بيفرلي جاتواني

التوجه للعالمية

3

تنمية الموارد
البشرية

االبتكار

2
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شركة لوجيستيكس

دبليو إم إس للصناعات المعدنية

لطالمــا اعتبرنــا أن كلمــة اللوجســتية تعنــي “مؤسســة تعنــى
بتوريــد الخدمــات وبخدمــات التوريــد”

تأسســت شــركة دبليــو إم إس للصناعــات المعدنيــة فــي
 2007تحقيقــً لرؤيتهــا الهادفــة إلــى توفيــر أفضــل الخدمــات
المعدنيــة التــي تجعلهــا شــركة رائــدة إقليميــً فــي مجــال
تصنيــع وتركيــب المنتجــات العامــة ومنتجــات الصلــب المضــاد
للصــدأ إلنشــاءات المبانــي والنفــط والغــاز والتصنيــع وإدارة
النفايــات.

لذلــك كان اختيارنــا الســم شــركتنا عنــد تأسيســها ســنة 1997
فــي منطقــة جبــل علــي الحــرة فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة
هــو “شــركة الخدمــات اللوجســتية” ليتوافــق مــع هويتنــا
المؤسســية لكوننــا شــركة توزيــع لمختلــف المنتجــات حيــث
كانــت بداياتنــا المتواضعــة فــي مجــال الصناعــات المركبــة
ونحــن نفخــر اليــوم باألشــواط الطويلــة التــي قطعناهــا
فــي مســيرتنا التطوريــة منــذ تأسيســنا لنصبــح اليــوم إحــدى
الشــركات الرائــدة والمعروفــة منتفعيــن مــن موقعنــا المتميــز
فــي منطقــة جبــل علــي الصناعيــة.

راجيش باتل
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النمو المالي فئة
 100-50مليون درهم

نعمــل علــى تلبيــة طلباتكــم مــن مصنعنــا الــذي يوظــف
أحــدث اآلالت علــى أيــدي طاقــم يضــم  200عام ـ ً
ا ومهندســً
يعملــون ليؤمنــوا لكــم طلباتكــم فــي الوقــت المناســب
وبالجــودة التــي تتمنونهــا.

محمد نصار
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38

37
إيه كيه إم لتجارة المواد الغذائية

بيبرز ورلد وايد

منــذ تأسيســها عــام  ،2010كرســت شــركة إيــه كــي إم لتجــارة
وتوزيــع المــواد الغذائيــة كل عملهــا لتوفيــر أفضــل خدمــات
العــرض والطلــب لزبائنهــا ،ممــا يجعلهــا مصــدرًا موثوقــً
لتوصيــل المنتجــات بأعلــى مســتوى مــن الفعاليــة.

تفتخــر شــركة بيبــرز ورلــد وايــد بأنهــا مــن الشــركات الرائــدة في
مجــال تجــارة وتوزيــع المنتجــات الورقيــة فــي الشــرق األوســط
حيــث تتخصــص فــي مــواد التصويــر والطباعــة ومنتجــات
التعليــب الورقيــة منــذ تأسيســها ســنة  2001علــى يــد الســيد
فيكرامجيــت ســينغ جــاج لتقــدم الحلــول المتكاملــة للعمــاء
فــي مختلــف أنحــاء العالــم انطاقــً مــن مقرهــا فــي اإلمــارات
العربيــة المتحــدة وذلــك مــن خــال فريــق عملهــا متعــدد
اللغــات والجنســيات والــذي يفــوق تعــداده  110موظفــً
وشــبكتها الموســعة مــن المخــازن والمراكــز فــي الهنــد
واإلمــارات العربيــة المتحــدة ونيجيريــا باإلضافــة إلــى اتفاقيــات
التوزيــع مــع الشــركاء المحلييــن فــي دول أخــرى مثــل قطــر
وســلطنة عمــان وتركيــا وســريانكا والباكســتان وبنغاديــش
وغيرهــا.

ومــن مقرهــا فــي دبــي ،توفــر شــركة إيــه كــي إم خدماتهــا
ألســواق تجــارة التجزئــة والجملــة والخدمــات الغذائيــة حيــث
تضمــن لزبائنهــا أجــود الخدمــات والمنتجــات وبأفضل األســعار.

أجيت كومار ميشرا
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نيوشا إيشان

المسئولية االجتماعية
للشركات

33

الحوكمة
المؤسسية

10

التوجه للعالمية

23

لنكفيفا

إينفوتاج

نحــن فــي شــركة لنكفيفــا نفخــر بكوننــا شــركة حائــزة علــى
جوائــز متعــددة فــي مجــال الفعاليــات المؤسســية ،تعزيــز
العامــات التجاريــة ،إدارة االجتماعــات ،الحمــات الترويجيــة،
المؤتمــرات والمعــارض منــذ ســنة  2003وذلــك مــن خــال
تميــز الــرؤى والمنهجيــات والتصاميــم المبتكــرة والتقنيــات
الســمعية والبصريــة الفريــدة التــي نتبعهــا فــي أعمالنــا ممــا
يوفــر للعمــاء المســاحة الخاقــة الازمــة لتفعيــل عاماتهــم
التجاريــة وتســليط الضــوء علــى قصــص نجاحاتهــم الماضيــة
والحاضــرة والتــي لــم تكتــب بعــد كمــا نفخــر بفريــق عملنــا
متعــدد الثقافــات واللغــات والــذي ســبق لــه تنفيــذ أفضــل
المشــاريع فــي ثــاث قــارات ليضمــن تقديــم أفضــل الخدمــات
لعمائنــا الكــرام.

تفخــر شــركة إينفوتــاج تكنولوجيــز بأنهــا إحــدى الشــركات
الرائــدة فــي قطــاع األنظمــة المعلوماتيــة المتكاملــة وإدارة
المشــاريع المعلوماتيــة حيــث تتخصــص فــي مجــاالت
الحلــول االلكترونيــة والحكومــة االلكترونيــة والحوكمــة
النقالــة وتطبيقــات البرمجيــات وألــواح التحكــم التنفيذيــة
واألمــن المعلوماتــي وحلــول البنــى التحتيــة المعلوماتيــة
باإلضافــة إلــى تقديــم خدمــات االدارة المعلوماتيــة حيــث
ـداء مــن المؤسســات
نقــدم خدماتنــا لمختلــف المؤسســات ابتـ ً
الحكوميــة الكبيــرة ووصــو ً
ال إلــى الشــركات الخاصــة الصغيــرة
والمتوســطة بمــا يخــدم متطلباتهــم المعلوماتيــة
اإلســتراتيجية.
تتخصــص الشــركة بالمشــاريع المعلوماتيــة المتكاملــة والتــي
تغطــي كافــة مراحــل دورة الخدمــات البرمجيــة إنطاقــً مــن
التصميــم ومــرورًا بالتطويــر ووصــو ً
ال إلــى التنفيــذ.

تنمية الموارد
البشرية

12

أداء النمو

االبتكار

22

أداء النمو
*
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*10

أميتاب تيواري

المسئولية االجتماعية
للشركات

6

الحوكمة
المؤسسية

22

المسئولية
االجتماعية للشركات

التوجه للعالمية

24

تنمية الموارد
البشرية

21

أداء النمو

االبتكار

*20

24
*

النمو المالي فئة
 50-20مليون درهم

النمو المالي فئة
 50-20مليون درهم
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41

أكانكشا جويل

المسئولية االجتماعية
للشركات

19

الحوكمة
المؤسسية

30

التوجه للعالمية

30
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سوشيليز

بن طوق للنقليات

تفخــر شــركة سوشــيليز بأنهــا واحــدة مــن أكثــر الشــركات
المســتقلة والفعالــة فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال
أفريقيــا وكذلــك بامتاكهــا ســجل المــع مــن العمــاء طويلــي
األمــد والحمــات الدعائيــة الناجحــة وخبــرة طويلــة فــي تقديــم
الخدمــات المتكاملــة فــي مجــال التســويق اإللكترونــي فــي
مختلــف قطاعــات العمــل حيــث تتضمــن قائمــة عمائهــم
اإلقليميــة عامــات تجاريــة عالميــة المعــة مثــل مرســيدس بنــز
وفيليبــس وكلوركــس وهــواوي ومثلهــا محليــة مثــل إعمــار
وشــبكة أو أس أن وشــلهوب وكلــداري .وتتميــز سوشــيااليز
بامتاكهــا فريــق عمــل متخصــص يضــم أكثــر مــن  50موظفــً
يعملــون علــى تقريــب المســافات بيــن التكنولوجيــا واإلبــداع مــن
خــال المشــاركة االجتماعيــة والوســائط الرقميــة وإنتــاج المحتــوى
والفعاليــات والحمــات المتميــزة التــي تخــدم مصلحــة العميــل.

تأسســت شــركة بــن طــوق ســنة  2008كشــركة لخدمــات إدارة
النفايــات وتزويــد ونقــل الميــاه الثقيلــة والعذبــة ونقــل البضائع
وتأجيــر الحافــات كمــا تتميز شــركة بــن طــوق بالتزامهــا بأعلى
المعاييــر فــي مجــاالت الســامة واألمــن واالســتدامة البيئيــة
باإلضافــة إلــى تعزيــز ثقافــة العمــل المؤسســي المســتندة
علــى االيجابيــة وتشــجيع روح الفريــق الواحــد بيــن الموظفيــن
لضمــان أفضــل النجاحــات للمشــاريع والمهــام الوظيفيــة
بمــا يســعد الموظــف ويرضــى الزبــون وصــو ً
ال إلــى شــراكة
طويلــة األمــد ورؤيــة مســتقبلية تســعى إلــى المحافظــة علــى
الصــدارة.

تنمية الموارد
البشرية

تنمية
الموارد البشرية

42

3

أداء النمو

االبتكار

*14

30
*

النمو المالي فئة
 50-20مليون درهم

عمر العمادي

المسئولية االجتماعية
للشركات

43

الحوكمة
المؤسسية

24

التوجه للعالمية

30

تنمية الموارد
البشرية

34

أداء النمو

االبتكار

35

أداء النمو

*

*3

النمو المالي فئة
لغاية  20مليون درهم
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43
بانكاج جاين

المسئولية االجتماعية
للشركات

9

الحوكمة
المؤسسية

التوجه للعالمية

16

التوجه
للعالمية
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44

راديانت إينجينيرينج

ميدياتك

تتخصــص شــركة راديانــت إينجينيرينــج بمجــاالت التوليــد
والتوزيــع ومســاحات التخزيــن فــي قطــاع الطاقــة حيــث
تتضمــن باقــة منتجــات الشــركة مشــاريع الطاقــة الشمســية
إي بــي ســي ومكائــن التوليــد بالديــزل والغــاز والبطاريــات وأبــراج
اإلنــارة وتفتخــر الشــركة بقدرتهــا علــى إدارة المشــاريع الكبــرى
وفــق جــداول زمنيــة قصيــرة باإلضافــة إلــى توافــق منتجاتهــا
مــع معاييــر اآليــزو  9001وخبراتهــا الطويلــة فــي مجــال
التصميــم والتنفيــذ .وتشــمل قائمــة عمــاء الشــركة أســماء
مهمــة مثــل القصــر الملكــي فــي إمــارة الفجيــرة وهيئــة
كهربــاء وميــاه الشــارقة وكليفانــد للجســور وأوكســيدنتال
للمنتجــات النفطيــة وغيرهــا.

تفخــر شــركة ميدياتــك بأنهــا إحــدى شــركات االستشــارات
العالميــة الرائــدة فــي مجــال تصميــم الخدمــات المعلوماتيــة
المتكاملــة للفنــادق والمجمعــات التجاريــة والمراكــز
الترفيهيــة وغيرهــا مــن الخدمــات المعلوماتيــة المتكاملــة
وخصوصــا فــي مشــروعات البنــاء الجديــدة حيــث ســبق
للشــركة ومنــذ تأسيســها قبــل عشــرة ســنوات أن صممــت
أكثــر مــن  70فندقــً فخمــً حــول العالــم وأكثــر مــن  11مليــون
قدمــً مربعــً مــن محــات التجزئــة الراقيــة.

تنمية الموارد
البشرية

25

أداء النمو

االبتكار

*22

20
*

النمو المالي فئة
 50-20مليون درهم

جيرارد كينج

المسئولية االجتماعية
للشركات

34

الحوكمة
المؤسسية

التوجه للعالمية

20

التوجه
للعالمية

3

تنمية الموارد
البشرية

37

أداء النمو

االبتكار

*8

44
*

النمو المالي فئة
لغاية  20مليون درهم
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45

ماريا سيلفيا فرناندز

المسئولية االجتماعية
للشركات

36

الحوكمة
المؤسسية

34

التوجه للعالمية

22

ماك الينز للتجارة العامة

ديفا موديلينج آند إيفينتس

تعمــل شــركة مــاك الينــز فــي مجــال توزيــع المنتجــات
الغذائيــة وغيــر الغذائيــة ومنــذ تأسيســها فــي دولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة ســنة  2008وهــي تواصــل نجاحاتهــا وتوســع
مــن رقعــة خدماتهــا حيــث تبــاع منتجاتهــا اليــوم فــي مختلف
األســواق العالميــة المتخصصــة فــي التجزئــة والخدمــات
الغذائيــة والبيــع بالجملــة تحــت مختلــف العامــات التجاريــة
المرموقــة التــي تمتلكهــا ماكاينــز مثــل الــرز البســمتي
الهنــدي ورز الياســمين والكيــك والكعــك والحليــب المجفــف
والمعكرونــة باإلضافــة إلــى زيــت الزيتــون “أويلفيرنــز” ومنتجــات
التجميــل ســيرينيتي ناتــورا ومنتجــات إف إم ســي جــي ماكليــن
والمابــس هيــل بينــدرز وغيرهــا مــن المنتجــات المتميــزة التــي
تقدمهــا الشــركة بــكل فخــر لعمائهــا مــن مختلــف أنحــاء
العالــم.

تأسســت شــركة ديفــا موديلينــج آنــد إيفينتــس ســنة 2003
حيــث تضــم أكثــر مــن  1,800موهبــة متنوعــة بيــن عارضــي
أزيــاء ومضيفيــن ومحترفــي ترفيــه وتســويق للفعاليــات
لتكــون الشــركة محطــة متكاملــة ومتعــددة المواهــب
تضمــن للعمــاء تقديــم أفضــل الخدمــات انطاقــً مــن
المفاهيــم التســويقية والتصاميــم األوليــة ومــرورًا بالتصويــر
والتدريــب ووصــو ً
ال إلــى االنتــاج وتنفيــذ المشــاريع المتنوعــة
فــي مجــاالت عــرض األزيــاء واإلعــام والحمــات التســويقية
فــي األســواق المحليــة ومختلــف دول المنطقــة مثــل قطــر
والكويــت والبحريــن وتركيــا والهنــد وباكســتان.

تنمية الموارد
البشرية

34

أداء النمو

االبتكار

29

أداء النمو
*
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نيكول رودريجز

المسئولية االجتماعية
للشركات

29

الحوكمة
المؤسسية

9

التوجه للعالمية

13

تنمية الموارد
البشرية

تنمية
الموارد البشرية

7

أداء النمو

االبتكار

*32

13
*

النمو المالي فئة
لغاية  20مليون درهم

النمو المالي فئة
 50-20مليون درهم
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48

47

المسئولية االجتماعية
للشركات

25

25

شــركة تــد كمبيوتــر سيســتمز هــي شــركة استشــارية تختــص
بتقنيــة المعلومــات ،تأسســت عــام  2012بإمــارة دبــي وتعمــل
شــركة تيــد انطاقــً مــن رؤيتهــا الهادفــة إلــى تلبيــة طلبــات
الشــركات الحكوميــة وشــبه الحكوميــة وإطاعهــم علــى
أحــدث التطــورات التقنيــة.

لقــد كرســت شــركة مارليــن ديجيتــال جهودهــا لخمســة
عشــر عامــً لتقديــم ابتــكارات تقنيــة ترتقــي بــذكاء عالمنــا.
ومــن مقرهــا فــي دبــي ،توفــر حلــو ً
ال للنقــل الذكــي ومخرجات
الوســائط المتعــددة وأجهــزة اللياقــة الملبوســة وأنظمــة
المراقبــة االلكترونيــة ووســائل العــرض ثاثيــة األبعــاد حيــث
تتصــدر منتجاتهــا الرائــدة أســواق اإللكترونيــات ذات التقنيــة
العاليــة واإلعــام الرقمــي فــي المنطقــة لتمهــد الطريــق
ذكاء.
لتحقيــق رؤيتنــا الهادفــة إلــى أن نجعــل عالمنــا أكثــر
ً

كمــا تســعى الشــركة الحاصلــة علــى شــهادة األيــزو إلــى
توفيــر منصــة تقنيــة تجمــع بيــن المنتجــات والخصائــص
والمزايــا التــي تخــدم زبائنهــا وتلبــي احتياجاتهــم التقنيــة.
تفخــر الشــركة بــأن خدماتهــا هــي مصــدر قوتهــا ،ونجاحــا
فــي تقديــم استشــارات تقنيــة المعلومــات والبنيــة التحتيــة
والخدمــات األمنيــة والخدمــات الســمعية والمرئيــة وخدمــات
مركــز البيانــات هــو أســاس اســتمرارها.

راميش ايار

الحوكمة
المؤسسية

تد كمبيوتر سيستمز

مارلين ديجيتال

التوجه للعالمية

36

تنمية الموارد
البشرية

35

أداء النمو

االبتكار

36

أداء النمو
*
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سهيل باشاني
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5

الحوكمة
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التوجه للعالمية

7

تنمية الموارد
البشرية

االبتكار

8

االبتكار

2

أداء النمو

*36
*

النمو المالي فئة
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 50-20مليون درهم
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راني البغدادي

المسئولية االجتماعية
للشركات
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محمد البغدادي

الحوكمة
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التوجه للعالمية

7

التوجه
للعالمية
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1

50

تيك نوليدج

إستوديو زعبيل

تفخــر شــركة تــك نوليــدج بخدماتهــا المتميــزة فــي مجــال
إنشــاء المكتبــات اإللكترونيــة للجامعــات والمستشــفيات
ومراكــز البحــوث والمكتبــات الخاصــة والعامــة والمــدارس
وغيرهــا ،حيــث تشــمل قائمــة عمائهــا أكثــر مــن  600جامعــة
و  400مستشــفى ومئــات المــدارس فــي مختلــف دول
الشــرق األوســط وذلــك مــن خــال مقرهــا الرئيســى فــي دبــي
وأفرعهــا فــي كل مــن األردن والمملكــة العربيــة الســعودية
وتركيــا ومصــر  ،حيــث أنهــا تمثــل كبــرى دور النشــر العالميــة
مــن خــال اســتخدام منتجاتهــم اإللكترونيــة (مــن كتــب
ومجــات وصحــف وبحــوث وتقاريــر وغيرهــا مــن المنشــورات
اإلكترونيــة) وإدراجهــا ضمــن مكتبــات إلكترونيــة حســب
الطلــب للمؤسســات البحثيــة والعلميــة.

تأســس إســتوديو زعبيــل علــى يــد المصــور الفوتوغرافــي
اإلماراتــي علــي عيســى وهــو الرئيــس التنفيــذي للشــركة،
وتعمــل إلــى جانبــه مصممــة الغرافيكــس رانيــا األطــرش
بصفتهــا المديــر التنفيــذي حيــث يكــرس العاملــون فــي
إســتوديو زعبيــل جهودهــم لتخليــد تجاربكــم وذكرياتكــم
بتوظيــف إبداعاتهــم وابتكاراتهــم وجــودة أعمالهــم
إلرضائكــم مــن خــال فريقنــا المتخصــص الــذي يضــم خيــرة
المصوريــن الفوتوغرافييــن ومصــوري الفيديــو مــن ذكــور
وإنــاث لكــي نلبــي جميــع طلباتكــم (لألعــراس المخصصــة
للنســاء وللرجــال وتصويــر األزيــاء وتصويــر اإلعانــات والمنتجــات
والصــور الشــخصية وتصويــر المناســبات فوتوغرافيــً
وبالفيديــو وتصميــم األلبومــات والطباعــة واألطــر وورشــات
العمــل وخدمــات تأجيــر االســتوديوهات وأجهــزة التصويــر).

تنمية الموارد
البشرية

4

أداء النمو

االبتكار

*30

3
*

النمو المالي فئة
 50-20مليون درهم

علي عيسى

المسئولية االجتماعية
للشركات

25

الحوكمة
المؤسسية

40

التوجه للعالمية

42

تنمية الموارد
البشرية

36

أداء النمو

االبتكار

19

أداء النمو

*

*9

النمو المالي فئة
لغاية  20مليون درهم
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52

51
الصندوق لخدمات التخزين الذاتي
تفتخــر شــركة الصنــدوق لخدمــات التخزيــن الذاتــي بكونهــا
الخيــار األول واألمثــل لخدمــات التخزيــن والنقــل فــي دبــي،
كيــف ال ،وهــي تتيــح لزبائنهــا حريــة االختيــار مــن مجموعــة
متنوعــة مــن وحــدات التخزيــن الفرديــة القابلــة لإلحــكام
والتــي تتــراوح أحجامهــا مــن  25قــدم مربــع إلــى 30,00
قــدم مربــع كمــا توفــر شــركة الصنــدوق مســاحات تخزيــن
مائمــة توفــر للشــركات المبتدئــة والمشــروعات الصغيــرة
والمتوســطة مســاحات تخزيــن تتيــح لهــا إدارة أعمالهــا مــن
مواقــع مناســبة تســهل عليهــا الوصــول إلــى مســاحة العمــل
ومركــز االتصــال وتوفــر لهــا خدمــات تلبيــة الطلبــات ولــوازم
النقــل والتعبئــة كالصناديــق ولفائــف التغليــف الحافظــة
واألقفــال واألشــرطة الاصقــة للتغليــف.

وديع حداد

المسئولية االجتماعية
للشركات

6

الحوكمة
المؤسسية

10

التوجه للعالمية

7

تنمية الموارد
البشرية

االبتكار

10

االبتكار

94

دابو للمناسبات
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3

أداء النمو

*37
*

النمو المالي فئة
لغاية  20مليون درهم

لوسي دابو

المسئولية االجتماعية
للشركات

16

تفخــر شــركة دابــو بكونها أكبــر شــركة اتصاالت مســتقلة في
االمــارات العربيــة المتحــدة بموظفيهــا الذيــن يبلــغ عددهــم
أكثــر مــن  60موظفــً يحــرص كل منهــم علــى توفيــر أفضــل
خدمــات االتصــاالت فــي مجــاالت العاقــات العامــة وإدارة
الفعاليــات والتســويق االلكترونــي حيــث تمثــل شــركة دابــو
أكثــر مــن  40عامــة تجاريــة رائــدة مثــل مجموعــة بــي أم دبليــو
وأتــش أس بــي ســي وماريــوت وكانــون وغيرهــا مــن الشــركات
الرائــدة فــي  15بلــدًا فــي منطقــة الشــرق األوســط وتفخــر دابــو
بتلقيهــا أكثــر مــن  20جائــزة تقديريــة مــن مختلــف القطاعــات
العالميــة كحصولهــا علــى المركــز الثانــي لألعمــال التجاريــة
الصغيــرة والمتوســطة فــي االمــارات العربيــة المتحــدة لســنة
 2014ضمــن فئــة أفضــل األماكــن للعمــل وجائــزة أفضــل
شــركة للعاقــات العامــة مــن مؤسســة الشــرق االوســط
للعاقــات العامــة لعامــي  2010و.2012

كاميا دابو

الحوكمة
المؤسسية

19

التوجه للعالمية

25

تنمية الموارد
البشرية

تنمية
الموارد البشرية

2

أداء النمو

االبتكار
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النمو المالي فئة
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خالد الشامي
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5

الشامي لتعبئة السكر والحبوب

دبي للتكنولوجيا

قطعــت شــركة الشــامي لتعبئــة الســكر والحبــوب أشــواطً
طويلـ ً
ـة منــذ تأسيســها ســنة  1999بمكتــب ومعمــل باإليجــار
ً
وصــوال إلــى منشــأتها الخاصــة فــي منطقــة جبــل علــي
الصناعيــة بإمــارة دبــي حيــث تعمــل الشــركة علــى الــدوام
علــى تعزيــز عاماتهــا التجاريــة مــن خــال تنويــع منتجاتهــا
مــن الســكر ومشــتقاته لاســتخدام التجــاري والشــخصي
باســتخدام أحــدث الطــرق التكنولوجيــة وتســخير األبحــاث
العلميــة وتوظيــف كادر متميــز مــن الموظفيــن الشــغوفين
بعملهــم لتحقيــق تطلعــات الشــركة بزيــادة معــدالت
اختــراق األســواق وإيجــاد طــرق مبتكــرة للوصــول إلــى األســواق
العالميــة بمنتجاتنــا المتميــزة.

تتخصــص شــركة دبــي للتكنولوجيــا بتطويــر الحلــول التقنيــة
والمنظومــات المعلوماتيــة المتكاملــة خدمــة لشــركات
قطــاع النقــل وباألخــص فــي مجــال الحلــول الذكيــة
للمــدن واالتصــاالت وتقنيــات التواصــل بيــن اآلالت والشــبكة
المعلوماتيــة المتقدمــة ومنــذ تأسيســها ســنة  1994قطعــت
الشــركة أشــواطً كبيــرة فــي مســيرتها التقدميــة حتــى
أصبحــت مــن الشــركات الرائــدة فــي مجــال تقنيــات النقــل
المدنــي فــي الشــرق األوســط مــن خــال تطويرهــا للتقنيــات
المســتخدمة وســعيها الدائــم للفــرص المتجــددة لضمــان
تقديــم أفضــل الخدمــات والحلــول المؤسســاتية كمــا
وتطمــح الشــركة إلــى تعزيــز وجودهــا فــي منطقــة الشــرق
األوســط وشــمال أفريقيــا لتنطلــق منهــا نحــو العالميــة فــي
الســنوات القادمــة .

تنمية الموارد
البشرية

21

أداء النمو

االبتكار

*36
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النمو المالي فئة
لغاية  20مليون درهم

أحمد الرفيع

المسئولية االجتماعية
للشركات
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الحوكمة
المؤسسية

36

التوجه للعالمية

23

تنمية الموارد
البشرية

تنمية
الموارد البشرية
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أداء النمو

االبتكار
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النمو المالي فئة
لغاية  20مليون درهم
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أو بي  3ديزاين

بي تي إل سوالر

تفتخــر شــركة أو بــي  3ديزايــن بمنهجيتهــا االبتكاريــة فــي
مجــال إقامــة المعــارض والفعاليــات التســويقية الفعالــة
حيــث تعمــل الشــركة مــع عــدد مــن كبــرى شــركات قطــاع
النفــط والغــاز مثــل أدنــوك وقطــر للبتــرول باإلضافــة إلــى
عمالقــة االلكترونيــات مثــل ســوني وبقائمــة عمــاء طويلــة
يصــل تعدادهــا إلــى  300شــركة.

تفخــر شــركة بــي تــي إل ســوالر بأنهــا مــن الشــركات الرائــدة
فــي مجــال تقديــم حلــول فعاليــة الطاقــة والطاقــة
المتجــددة لإلنــارة بالطاقــة الشمســية والــواح الطاقــة
الشمســية المنفصلــة عــن شــبكة توزيــع الكهربــاء.

ومنــذ تأســيس هــذه الشــركة الســنغافورية فــي دبــي وهــي
تواصــل انتشــارها اإلقليمــي والعالمــي حيــث تصــل خدماتهــا
الخاقــة اليــوم إلــى مختلــف قطاعــات العمــل وبنظــرة
توســعية شــملت تأســيس منشــأة ألعمــال النجــارة ســنة
توســعا شــأنها
 2014وبقائمــة أعمــال تطمــح ألن تكــون أكثــر
ً
شــأن طموحــات الشــركة التــي تواصــل الســعي إلــى التميــز
واالنتشــار.

تشارلز تشانج

الحوكمة
المؤسسية

56

6

تنمية الموارد
البشرية

15

أداء النمو

االبتكار

*25

23
*

النمو المالي فئة
 50-20مليون درهم

وشــهدت الشــركة توســعً كبيــرًا فــي عملياتهــا منــذ
تأسيســها ســنة  2005ليتكلــل ذلــك بافتتــاح مكتبهــا الرئيســي
ومركــز وحــدات التجميــع فــي منطقــة جبــل علــى الحــرة فــي
إمــارة دبــي تحقيقــً لرؤيــة مؤســس الشــركة ومديرهــا اإلداري
الســيد برابيــش تومــاس “قــد ال يكــون النمــو مســتدامً دائمــً،
ولكــن اإلســتدامة هــي فرصــة للنمــو”

برابيش توماس

المسئولية االجتماعية
للشركات

3

الحوكمة
المؤسسية

31

المسئولية
االجتماعية للشركات

التوجه للعالمية

11

تنمية الموارد
البشرية

33

أداء النمو

االبتكار

*33
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*

النمو المالي فئة
 50-20مليون درهم
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أمانت حسين

المسئولية االجتماعية
للشركات

9

مودك لتجارة مواد البناء

حضانة بلوسوم

تأسســت الشــركة فــي مايــو  2005فــي مدينــة دبــي المفعمــة
بالنشــاط التجــاري حيــث تختــص الشــركة بتجــارة مــواد البنــاء
وهــي المــوزع الحصــري لمنتجــات فورميــكا أنــد هومابــال
فــي كل مــن اإلمــارات العربيــة المتحــدة والبحريــن وقطــر
وأذربيجــان حيــث نقــدم أفضــل المنتجــات لعمائنــا الكــرام
مــن قطــاع التصميــم الداخلــي وإدارة الفعاليــات ومصانــع
األثــاث فــي مختلــف دول المنطقــة.

تأسســت حضانــة بلوســوم بمنهجيــة تعليميــة تســتند علــى
ثاثــة أركان أساســية هــي البشــر واألرض واإلزدهــار بمفهــوم
متــوازن ضمــن منهــج دراســي مبتكــر اســمه “ســكاي غــاردن”
بالتعــاون مــع المؤسســة البريطانيــة للتعليــم حيــث يســم
توفيــر بيئــة تعلــم آمنــة تشــجع األطفــال علــى حــب التعلــم
فــي مؤسســة تعليميــة صغيــرة تشــمل خمســة صفــوف
للروضــة ومعهــد تدريــب المعلمــات تضمــن نشــر االيجابيــة
فــي المجتمــع المحيــط بهــا.

نواز خان

الحوكمة
المؤسسية

10

التوجه للعالمية

8

تنمية الموارد
البشرية

8

أداء النمو

االبتكار

7
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وتحــرص حضانــة بلوســم علــى توظيــف أفضــل الكفــاءات
لضمــان تمكــن الطفــل مــن تلقــى العلــم وحــب المعرفــة
ليكــون هــؤالء األطفــال هــم براعــم نجاحــات المســتقبل.

زوهرا حميراني

أداء النمو

100
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*4

المسئولية االجتماعية
للشركات

1

الحوكمة
المؤسسية

6

المسئولية
االجتماعية للشركات

التوجه للعالمية

35

تنمية الموارد
البشرية

5

أداء النمو

االبتكار

*27
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*

النمو المالي فئة
 50-20مليون درهم

النمو المالي فئة
 100-50مليون درهم
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نيبا بوريشا

المسئولية االجتماعية
للشركات

12
102

بوريشا مايور ماهيش

الحوكمة
المؤسسية

37

المسئولية
االجتماعية للشركات
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التوجه للعالمية

18

60

كونسترومك

تايم البس ميدل إيست

نحــن فــي شــركة كونســترومك نؤمــن بــأن المســتقبل
يفتــح ذراعيــه لمــن يحلــم ويعمــل علــى تحقيــق احامــه
ومنــذ تأســيس شــركتنا ســنة  2003ونحــن نقــدم خدمــات
التبريــد الصناعــي بتقنيــات التبخيــر وكذلــك حمايــة المنشــآت
واألجهــزة إلــى جانــب تقديــم الخدمــات إلــى صناعــة الفنــادق
والمطاعــم والمقاهــي ونفخــر بــأن مــا يميزنــا هــي أخاقيــات
عملنــا والمقــدرات والخبــرات الفريــدة التــي يتمتــع بهــا فريــق
عملنــا باإلضافــة إلــى امتاكنــا الــرؤى الهادفــة والخاقــة التــي
تســتبق األحــداث وتلبــي االحتياجــات المتغيــرة فــي ســوق
العمــل ممــا يلبــي متطلبــات عمائنــا الكــرام ويتوافــق مــع
ســمعتنا المتميــزة التــي نفتخــر بهــا.

نفتخــر بأننــا أول شــركة متخصصــة فــي مجــال التصويــر
بتقنيــة الفواصــل الزمنيــة ( )Time Lapseفــي الشــرق األوســط
حيــث نعمــل مــن مقرنــا فــي مدينــة دبــي مــع العديــد مــن
الشــركات العالميــة الرائــدة مــن مختلــف القطاعــات وذلــك
باســتخدام أفضــل التقنيــات مثــل كاميــرات الجيــل الرابــع
المخصصــة للعمــل فــي الظــروف المناخيــة الصعبــة التــي
نجدهــا فــي الصحــراء العربيــة ممــا يوفــر لعمائنــا الكــرام
إمكانيــة مراقبــة البــث الحــي لســير االعمــال فــي مواقعهــم
مــن خــال شــبكة الجيــل الرابــع فــي أي زمــان ومــكان.

تنمية الموارد
البشرية

29

أداء النمو

االبتكار

*28

26
*

النمو المالي فئة
لغاية  20مليون درهم

سارفراز منصوري

المسئولية االجتماعية
للشركات

35

الحوكمة
المؤسسية

44

التوجه للعالمية

22

تنمية الموارد
البشرية

44

أداء النمو

االبتكار

14

أداء النمو

*

*10

النمو المالي فئة
لغاية  20مليون درهم
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61

المسئولية االجتماعية
للشركات

14

التوجه للعالمية

16

التوجه
للعالمية
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قصر الملوك للعقارات

هيلب أيه جي

انطلقــت شــركة قصــر الملــوك للعقــارات محليــً كشــركة
ذات ملكيــة فرديــة عندمــا تأسســت فــي  .1991وبفضــل
العمــل الجماعــي المتفانــي ودأب رئيــس الشــركة ومديرهــا
التنفيــذي الدكتــور ســامي الصوالحــي ،كبــرت الشــركة لتصبــح
فــي  2006شــركة مســاهمة خاصــة بســتة فــروع فــي دولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة لتقــدم مختلــف الخدمــات مــن بيــع
وشــراء العقــارات المحليــة وذات الملكيــة الحــرة وصــو ً
ال إلــى
تأجيــر العقــارات وإدارتهــا.

تفتخــر شــركة هيلــب أيــه جــي بأنهــا شــركة رائــدة فــي مجــال
خدمــات وحلــول األمــن المعلوماتــي فــي منطقــة الشــرق
األوســط حيــث تأسســت فــي المانيــا ســنة  1995ووســعت
عملياتهــا فــي منطقــة الشــرق االوســط عــام .2004

عــال مــن المهنيــة وذو بــاعٍ طويــل
فريــق عملنــا علــى قــدر
ٍ
فــي إدارة األعمــال الدوليــة ،وبجنســياته االثنتيــن والعشــرين
ولغاتــه الخمســة والعشــرين يضمــن تلبيــة جميــع الطلبــات
واالحتياجــات فــي مجــال العقــارات.

سامي الصوالحي

الحوكمة
المؤسسية

62

10

تنمية الموارد
البشرية

23

أداء النمو

االبتكار

*24

24
*

النمو المالي فئة
لغاية  20مليون درهم

وتتخصــص الشــركة فــي مجــال تقديــم خدمــات األمــن
المعلوماتــي واالستشــاريات التقنيــة واستشــارات األمــن
االســتراتيجي والتحليــات األمنيــة وخدمــات اإلســناد األمنــي
المعلوماتــي لشــريحة واســعة مــن العمــاء المرموقيــن فــي
منطقــة الشــرق االوســط وصــو ً
ال إلــى إحتالهــا مركــز الصــدارة
بيــن الشــركات االستشــارية الموثوقــة فــي المنطقــة فــي
مجــال األمــن المعلوماتــي بخبراتهــا الطويلــة وكوادرهــا
المتميــزة.

ستيفان بيرنير

المسئولية االجتماعية
للشركات

7

الحوكمة
المؤسسية

8

التوجه للعالمية

9

تنمية الموارد
البشرية

8

أداء النمو

االبتكار

6

أداء النمو

*

*5

النمو المالي فئة
 250-100مليون درهم
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63

64

رياليبل إنترناشيونال للتجارة

مركز الفنون الموسيقية

تأسســت شــركة ريايبــل إنترناشــيونال للتجــارة فــي دبــي
ســنة  2011لتقــدم خدماتهــا المتميــزة فــي مجــال التجــارة
العامــة لشــركائها ومســاهميها مــن المصنعيــن والمورديــن
والمســتوردين والتجــارة وقــد انتفعــت الشــركة مــن االقتصــاد
المتنامــي للدولــة والموقــع الجغرافــي العالمــي المتميــز
لتصبــح خــال ســنوات قليلــة إحــدى الشــركات العالميــة
المعروفــة فــي مجــال خدمــات التوريــد والتصديــر.

تأســس مركــز الفنــون الموســيقية برؤيــة تهــدف فــي األســاس
إلــى تطويــر وتحســين المواهــب فــي المجتمــع الموســيقي
المتواجــد فــي دبــي وكذلــك لجعــل الموســيقى فــي متنــاول
الجميــع مــن خــال البرامــج التعليميــة والحفــات الموســيقية
وحفــات الفــرق الغنائيــة وورش العمــل الموســيقية حيــث
يعمــل المركــز مــن مقــره فــي مجمــع الذهــب واأللمــاس فــي
دبــي مــن أجــل توفيــر أرقــى خدمــات التعليــم الموســيقي
للكبــار والصغــار علــى حــد ســواء مــن خــال الــدروس الفرديــة
والجماعيــة والتعليــم الموســيقي وفــق مــا يتوافــق مــع
ســمعة المركــز كأحــد أهــم المراكــز الموســيقيى فــي الدولة.

بشارات أحمد

المسئولية االجتماعية
للشركات

26

الحوكمة
المؤسسية

28

تاال بدري

التوجه للعالمية

32

تنمية الموارد
البشرية

23

أداء النمو

االبتكار

28

أداء النمو

*
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المسئولية االجتماعية
للشركات

9

الحوكمة
المؤسسية

25

المسئولية
االجتماعية للشركات

التوجه للعالمية

44

تنمية الموارد
البشرية

24

أداء النمو

االبتكار

*30
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النمو المالي فئة
لغاية  20مليون درهم

النمو المالي فئة
 50-20مليون درهم
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كودك ديزاين ستوديوز

نهار لمواد البناء

التصميــم كالضــوء ،فالضــوء ال بــد أن يكــون مرئيــً وواضحــً
حتــى يســمى ضــوءًا .لترســم أشــعته أشــكال حياتنــا وتجملها.

تفتخــر شــركة نهــار لمــواد البنــاء بأنهــا مــن الشــركات الرائــدة
فــي مجــال األرضيــات الخشــبية الداخليــة والخارجيــة حيــث
عملــت ومنــذ تأسيســها ســنة  2002علــى تنفيــذ أكثــر مــن
 130,00مشــروع وفــق أعلــى المعاييــر وعلــى يــد فريــق عمــل
متمــرس يلبــي احتياجــات الزبائــن المختلفــة انطاقــً مــن
المنــازل الخاصــة الصغيــرة ووصــو ً
ال إلــى المشــاريع االنشــائية
الضخمــة كمــا تعمــل الشــركة مــن خــال شــراكات مــع أرقــى
العامــات التجاريــة العالميــة الصديقــة للبيئــة مثــل إينــوود
اليابانيــة وغيرهــا وتمتلــك الشــركة ســتة منافــذ تجاريــة فــي
مناطــق حيويــة مثــل شــارع جميــرا وشــارع الشــيخ زايــد لتتمكــن
مــن خدمــة عمائهــا ،وحرصــا منهــا علــى رد الديــن للمجتمــع
الــذي تعيــش فيــه تقــوم بتنظيــم عــدد مــن المحاضــرات
التوعويــة والزيــارات الموقعيــة لطلبــة أقســام التصاميــم
الهندســية فــي الجامعــات المحليــة ليتمكنــوا مــن صقــل
خبراتهــم وتطويــر مهاراتهــم المســتقبلية..

نحــن فــي كــودك ،مهندســون ومصممــون ،نقــدم خدمــات
إبداعيــة متنوعــة لعمائنــا ،تدعــم أفكارهــم ومنتجاتهــم من
خــال اســتراتيجيات العمــل لدينــا التــي تتناســب مــع متطلبــات
العميــل .الجــودة و اإلبــداع والوقــت ،تلــك هــي قيمنــا التــي
نؤمــن بهــا ونطبقهــا.
كــودك هــي شــريكك اإلبداعــي الــذي يســاعدك علــى إظهــار
منتجاتــك وتميزهــا.

يوسف الصايغ

المسئولية االجتماعية
للشركات

33

الحوكمة
المؤسسية

43

التوجه للعالمية

41

تنمية الموارد
البشرية

39

أداء النمو

االبتكار

30

أداء النمو
*
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أمل محمد

المسئولية االجتماعية
للشركات

16

الحوكمة
المؤسسية

التوجه للعالمية

26

التوجه
للعالمية

11

تنمية الموارد
البشرية

40

أداء النمو

االبتكار

*34

25
*

النمو المالي فئة
لغاية  20مليون درهم

النمو المالي فئة
لغاية  20مليون درهم
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كريم نتوركس

أسبن للخدمات الهندسية

تتميــز شــركة كريــم نتوركــس برؤيــة إقليميــة بــارزة ،فهــي
منــذ إنشــائها عــام  2012تعمــل مــن منطلــق أن النقــل هــو
أســاس كل شــيء .لهــذا ،اســتطاعت شــركة كريــم أن تكــون
حلقــة وصــل بيــن مجموعــة متزايــدة مــن النــاس والمــدن
ومــن منصــة بســيطة إلــى منصــة واقعيــة وتكنولوجيــة توفــر
لزبائنهــا وســائل نقــل أكثــر ســهولة وأمنــً.

تأسســت شــركة أســبن للخدمــات الهندســية ســنة 1994
كشــركة أعمــال هندســية متخصصــة فــي األعمــال الكهربائيــة
والميكانيكيــة وأعمــال الســباكة ومــن ثــم توســع نطــاق
عملهــا ليشــمل أعمــال البنــى التحتيــة الهندســية األخــرى مثــل
أعمــدة إنــارة الطــرق والماعــب الخارجيــة وحلبــات الســباقات
ومنظومــات استشــعار ومكافحــة الحرائــق ومنظومــات إدارة
المبانــي بخبــرة تتجــاوز  21عامــا فــي مجــال األعمــال الهندســية
وبأكثــر مــن  400مشــروع منفــذ وخيــر شــاهد علــى هــذه
النجاحــات تلقيهــا شــهادات تقديــر ألربعــة اعــوام متتاليــة مــن
بلديــة دبــي وشــرطة دبــي باإلضافــة إلــى جائــزة الســامة مــن
هيئــة الطــرق والمواصــات وتعاقدهــا لتنفيــذ العديــد مــن
المشــاريع الناجحــة مــع بلديــة دبــي خــال الســنوات األربعــة
عشــر الماضيــة وهيئــة الطــرق والمواصــات خــال الســنوات
الثمانيــة الماضيــة.

توفــر شــركة كريــم خدمــات النقــل بالســيارات التــي تناســب
جميــع الميزانيــات ،فســواء كان التنقــل برفاهيــة هــو مســعاك
أو كان مجــرد التنقــل ببســاطة مــن نقطــة إلــى أخــرى وبتكلفة
معقولــة هــو مــا تريــد ،ســتجد لــدى شــركة كريــم بالتأكيــد
مطلبــك مــن خــال تواجدهــا فــي  19مدينــة بالمنطقــة.

كارل ماجنوس السون

الحوكمة
المؤسسية

68

التوجه للعالمية

الحوكمة
المؤسسية

5

تنمية الموارد
البشرية

17

أداء النمو

االبتكار

*15

5
*

النمو المالي فئة
 50-20مليون درهم

محمد حنيفة األمين

المسئولية االجتماعية
للشركات

15

الحوكمة
المؤسسية

27

المسئولية
االجتماعية للشركات

التوجه للعالمية

29

تنمية الموارد
البشرية

32

أداء النمو

االبتكار

*17

33
*

النمو المالي فئة
 50-20مليون درهم
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69

70

المكتب البسيط

الكوثر

تأسســت شــركة المكتــب البســيط ســنة  1999وهــي شــركة
ناميــة متخصصــة فــي مســتلزمات المكاتــب وتهتــم
بعاقاتهــا مــع شــركاء نجاحهــا مــن عمــاء وموظفيــن علــى
ـد ســواء وبكبســة زر بســيطة يمكــن للعمــاء التعــرف أكثــر
حـ ٍ
علــى منتجاتنــا مــن األقــام إلــى أجهــزة الفاكــس وعــن ســبل
أتمتــة مشــترياتهم للمســتلزمات المكتبيــة بأفضــل األســعار
التنافســية مــن خــال تفانينــا وحرصنــا علــى تقديــم أفضــل
الخدمــات والمنتجــات لعمائنــا الكــرام وخيــر شــاهد علــى
ذلــك قائمــة عقودنــا طويلــة األمــد والتــي تشــتمل علــى أكثــر
مــن  50شــركة تنتفــع مــن خدماتنــا المكتبيــة المتميــزة.

تســعى شــركة الكوثــر منــذ أن تأسســت ســنة  1998إلــى أن
تكــون الخيــار “رقــم واحــد” لعمائهــا مــن خــال تقديــم أفضــل
الخدمــات وااللتــزام بأعلــى معاييــر خدمــة العمــاء وصــو ً
ال إلــى
المكانــة المرموقــة التــي تحتلهــا الشــركة اليــوم فــي قطــاع
الميــاه المعلبــة حيــث تمكنــت الشــركة مــن تأســيس اســمها
كإحــدى الشــركات الرائــدة فــي المنطقــة فــي هــذا المجــال
منتفعــة مــن منهجيتهــا الفريــدة فــي التواصــل مــع العمــاء
وشــهادات الجــودة التــي حصلــت عليهــا وذلــك عبــر اتبــاع أعلــى
معاييــر الجــودة والســامة لضمــان نقــاء المنتــج الــذي تضعــه
بــكل فخــر بيــن أيــدي عمائهــا الكــرام.

عبد المنعم شرف

المسئولية االجتماعية
للشركات

38

الحوكمة
المؤسسية

38

عبد اهلل بن حامد

التوجه للعالمية

27

تنمية الموارد
البشرية

43

أداء النمو

االبتكار

38

أداء النمو

*
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الحوكمة
المؤسسية
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التوجه للعالمية

40

تنمية الموارد
البشرية

تنمية
الموارد البشرية

3

أداء النمو

االبتكار

*40

9
*

النمو المالي فئة
لغاية  20مليون درهم

النمو المالي فئة
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جون مارتين

المسئولية االجتماعية
للشركات

14

جولي إيرفينج

الحوكمة
المؤسسية

الحوكمة
المؤسسية
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1

التوجه للعالمية

20

لينكس جروب

إل إم للتجارة

تعمــل لينكــس جــروب علــى حمايــة ومشــاركة وتمكيــن
الشــركات األجنبيــة مــن الدخــول والخــروج مــن والــى األســواق
اإلماراتيــة والقطريــة مــع حمايــة مكانتهــم التجاريــة كمالكــي
هــذه الشــركات وذلــك مــن خــال تقديــم أفضــل االستشــارات
القانونيــة التــي تضمــن حمايــة العمــاء وحقوقهــم فــي
كل األوقــات ليتمكنــوا مــن إنشــاء أعمالهــم التجاريــة فــي
المنطقــة بــكل ثقــة وبتحكــم كامــل بشــركاتهم حيــث
تشــمل خدماتهــا توفيــر الشــراكات المحليــة الرمزيــة وإدارة
الشــركات والترجمــة القانونيــة ودعــم التنســيق الحكومــي
بمــا فــي ذلــك إصــدار التأشــيرات وبطاقــات العمــل لتكــون
مجموعــة لينكــس أول شــركة مــن نوعهــا تحصــل علــى اعتمــاد
حكومــة دبــي مــن خــال التحالــف اإلســتراتيجي مــع مؤسســة
دبــي لتنميــة االســتثمار.

شــهدت شــركة إل أم للتجــارة تطــورات كبيــرة طــرأت عليهــا
منــذ تأسيســها ســنة  2002حيــث تفخــر بأنهــا تمكنــت خــال
فتــرة زمنيــة قصيــرة مــن أن تتبــوأ مكانــة مرموقــة فــي تجــارة
صناعــة المابــس القطنيــة الجاهــزة.

تنمية الموارد
البشرية

16

أداء النمو

االبتكار

*32

18
*

النمو المالي فئة
 50-20مليون درهم

وذلــك مــن خــال عامتيــن تجاريتيــن تملكهمــا الشــركة
وهمــا “بنانــا كلــب” و”تركــي ونــدرز” وهمــا عامتيــن تجاريتيــن
مســجلتين فــي كل مــن الهنــد ودبــي وغانــا بغــرب أفريقيــا.

أشوك فاتناني

المسئولية االجتماعية
للشركات

34

الحوكمة
المؤسسية

36

التوجه للعالمية

17

تنمية الموارد
البشرية

36

أداء النمو

االبتكار

35

أداء النمو

*
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النمو المالي فئة
 50-20مليون درهم
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73

المسئولية االجتماعية
للشركات

21

5

إنترنسمي

شيلي ويلي التجارية

ســعيً منــا لمســاعدة شــبابنا فــي شــق طريقهــم المهنــي،
نقــدم لهــم فــي إنترنســمي  .كــوم بوابــة إلكترونيــة تقــرب
المســافات بيــن الطــاب والخريجيــن الجــدد وأصحــاب العمــل
والشــركات ،لكــي نســاعدهم علــى إيجــاد فــرص للتــدرب
والعمــل بــدوام كامــل أو جزئــي.

تأسســت شــركة شــيلي ويلــي التجاريــة عــام  2008وتعمــل
علــى تصنيــع وتصديــر وتوريــد المنتجــات الغذائيــة وبالتجــارة
العامــة وتجــارة الجملــة والتجزئــة المعنيــة.

أنشــئت الشــركة فــي أواخــر عــام  2012علــى يــد فريــق مــن
رجــال األعمــال فــي دبــي لمعالجــة بطالــة الشــباب فــي منطقــة
الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا ولمســاعدة الشــركات
فــي توظيــف المواهــب الشــابة وتطويــر كوادرهــم بتكلفــة
معقولــة .وفــي أقــل مــن ســنتين ،وصــل عــدد مشــتركي
موقعنــا اإللكترونــي إلــى أكثــر مــن  50,000شــخصً يبحــث عــن
عمــل وأكثــر مــن  500شــركة ،مــن بينهــا العديــد مــن الشــركات
الصغيــرة والمتوســطة المحليــة المرموقــة والشــركات
متعــددة الجنســيات ومتعــددة المجــاالت.

جون ميشيل جوتيير

الحوكمة
المؤسسية

التوجه للعالمية

25

تنمية الموارد
البشرية

االبتكار

26

االبتكار
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2

أداء النمو

*29
*

النمو المالي فئة
لغاية  20مليون درهم

توفــر شــركة تشــيلي ويلــي منتجــات غذائيــة ذات جــودة عاليــة
لجميــع زبائنهــا فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة وفــي دول
مجلــس التعــاون وشــرق أفريقيــا وغربهــا والهنــد بأفضــل
األســعار ،وبضمــان جــودة عامتنــا التجاريــة التــي تحملهــا
هــذه المنتجــات .وبصفتنــا شــركة متخصصــة بتجــارة المــواد
الغذائيــة ،فقــد صادقــت كل مــن هيئــة الفحــص الفنــي
األلمانيــة  TÜVوهيئــة “حــال” واأليــزو  22000:2005عبــر لجنــة
مراقبــة الجــودة  IQCSبالمملكــة المتحــدة علــى سياســة
الســامة الغذائيــة المعتمــدة لــدى شــركتنا.

ساثيشا فينكاترامانا
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5
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5
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البشرية
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الموارد البشرية

4
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75

المسئولية االجتماعية
للشركات

15

18

118

تتميــز شــركة ســبيكتروم اإلمــارات المحــدودة بخدماتهــا
الفعالــة والرائــدة التــي تلبــي جميــع طلبــات عمائهــا بصــورة
فعالــة وفوريــة ،متحديــة الوتيــرة المتســارعة لطبيعــة العمــل
فــي وقتنــا الحاضــر.

تفتخــر شــركة دكتــور فندينــج بتواجدهــا فــي ســوق ماكينــات
البيــع منــذ ســنة  1994مــن خــال توزيــع وتشــغيل مختلــف
مكائــن البيــع وتقديــم الحلــول المرتبطــة بهــذه المكائــن
المتميــزة مــن تصنيــع وبيــع وتشــغيل وصيانــة وغيرهــا
لتوفــر أفضــل الخدمــات للمســتخدمين فــي المؤسســات
الحكوميــة والخاصــة والجامعــات والمستشــفيات والمعاهــد
والمجمعــات التجاريــة والســكنية والمطــارات وفــق أعلــى
المعاييــر التــي تضمــن رضــا الزبــون فــي كل االوقــات.

التوجه للعالمية

17

تنمية الموارد
البشرية

تنمية
الموارد البشرية
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سبيكتروم اإلمارات المحدودة

دكتور فيندينج

وإننــا لنعتــز بتنــوع الوظائــف التــي يســندها إلينــا عمائنــا ،ممــا
يدفعنــا إلــى ابتــكار طــرق غيــر مســبوقة الســتعراض وطباعــة
أعمالهــم .وجوائــز الطباعــة العديــدة التــي نلناهــا تشــهد
علــى كوننــا شــركة رائــدة فــي مجــال الطباعــة الرقميــة فــي
دولــة اإلمــارات .ومــا هــذا النجــاح إال محفــزًا لنــا لتطويــر خدماتنــا
لتلبيــة طلبــات عمائنــا علــى أتــم وجــه.

دانيال رودجرز
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76

4
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النمو المالي فئة
لغاية  20مليون درهم

جوان بابلو ناباس
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التوجه
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تنمية الموارد
البشرية
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119

77

78

إتش تي بي جلوبال للتكنولوجيا

سانيبكس جروب

تعتــز شــركة إتــش تــي بــي جلوبــال للتكنولوجيــا برســالتها
المؤسســية “أن نكــون شــركة رائــدة عالميــً فــي مجــال
قيمــة العمــاء” وهــي شــركة تختــص بالحلــول المتكاملــة
واالستشــارات العالميــة وتعمــل مــن خــال مكاتبهــا فــي أســيا
والشــرق األوســط باإلضافــة تقديــم خدماتهــا فــي قارتــي
أمريــكا الشــمالية وأوروبــا مــن خــال شــراكاتها التشــغيلية
كمــا تفخــر بأنهــا شــركة حاصلــة علــى شــهادات آيــزو
 9001:2008وآيــزو  20000:2011وآيــزو  27001:2013ممــا يشــهد
علــى ســعيها الدائــم لتقديــم أفضــل الخدمــات وتحقيــق
رضــا العمــاء باعتبارهــم شــركاء نجاحــات المســتقبل.

تأسســت ســانيبيكس جــروب ســنة  1995بهــدف تقديــم
أفضــل المنتجــات فــي مجــال الحمامــات الراقيــة ومنتجــات
الســباكة فــي الشــرق األوســط ،ومنــذ تأسيســها قبــل 20
عامــً وعلــى الرغــم مــن النجاحــات العالميــة التــي تشــهدها
إال أن شــركة ســانيبيكس ال تــزال تتمتــع بنفــس اإلســتراتيجية
المؤسســية والنظــرة التوســعية التــي تطمــح ألن تضعهــا فــي
مصــاف الشــركات العالميــة دون إغفــال األســواق المحليــة
فــي الشــرق األوســط.

راجيف جاين

المسئولية االجتماعية
للشركات

39
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داريل باركر
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التوجه
للعالمية
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وباإلضافــة إلــى كونهــا المــوزع الرئيســي لعديــد مــن المنتجات
الرائــدة فــإن الشــركة تمتلــك بعــض العامــات التجاريــة
الخاصــة بهــا مثــل “باغنــو ديزايــن” و “أكــوازون” وهمــا عامتــان
تجاريتــان تعتبــران مــن أهــم العامــات الشــاملة فــي مجــال
منتجــات الحمامــات واألدوات الصحيــة فــي المنطقــة.
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تنمية الموارد
البشرية
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النمو المالي فئة
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كانداسامى جانيسان
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توب نت ديستربيوشن

بيتروغاز بايبنج الشرق األوسط

تأسســت شــركة تــوب نــت ديستربيوشــن فــي ســنة 2005
فــي المنطقــة الحــرة بمطــار دبــي كمــوزع بقيمــة مضافــة
لمنتجــات وحلــول البنــى التحتيــة لشــبكات االتصــاالت
والمعلومــات فــي المنطقــة حيــث تتخصــص بتوزيــع مختلــف
المنتجــات مثــل الكابــات الهيكليــة واألليــاف البصريــة ومراكــز
البيانــات والبرمجيــات األمنيــة وشــبكات البيانــات وســبل
االتصــال الصناعــي وغيرهــا وذلــك مــن خــال تمثيــل جهــات
تصنيعيــة عالميــة مــن الواليــات األمريكيــة والمتحــدة وأوروبــا
وبالشــراكة مــع موزعيــن وممثليــن إقليمييــن لتنفيــذ مختلــف
المشــاريع فــي مجــال االتصــاالت والمعلومــات وتفخــر
الشــركة بعمائهــا وموظفيهــا ومنتجاتهــا وتعمــل دومــا
علــى تطويــر عاقتهــا مــع العمــاء والموظفيــن مــن خــال
توفيــر الــدورات التدريبيــة لــكل مــن العمــاء والموظفيــن.

نفخــر بأننــا أحــد المورديــن العالمييــن المتخصصيــن فــي
منتجــات األنابيــب وتقديــم الحلــول والخدمــات المتكاملــة
وإدارة توريــد المشــاريع وتقديــم الخدمــات االستشــارية لعــدد
مــن الشــركات الامعــة فــي مجــال المنتجــات النفطيــة
والطاقــة والشــحن والخدمــات حيــث تقــدم الشــركة باقــات
متكاملــة لمنتجــات األنابيــب مــن مقرهــا فــي منطقــة
جبــل علــي الحــرة فــي إمــارة دبــي ومــن خــال فروعهــا
المنتشــرة فــي إمــارة أبوظبــي وســنغافورة والمملكــة العربيــة
الســعودية والكويــت وقطــر وســلطنة عمــان والهنــد والصيــن.

تنمية الموارد
البشرية

تنمية
الموارد البشرية
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81

19

ّ
للبن
شركة راو

مختبر يونيفرسال لفحص التربة

ّ
للبــن فــي دبــي ســنة  2007كمحمصــة
تأسســت شــركة راو
صغيــرة لتقــدم أشــهى خلطــات القهــوة العربيــة الطازجــة،
كمــا حصلــت علــى شــهادات فــي مجــاالت عــدة .تؤمــن “رو
كوفــي” بالمبيعــات الضخمــة التوســع العالمــي واالختــراق
الفعــال لألســواق وذلــك بفضــل فريــق عمــل متفانــي وحريــص
علــى االرتقــاء بمســتوى كل فنجــان قهــوة ليمنــح مــن تذوقهــا
المتعــة األصيلــة والطاقــة الازمــة ليــوم عمــل طويــل كمــا
تطمــح إلــى رفــع مســتوى الوعــي والتــذوق لــدى العمــاء
ليتمكنــوا مــن االســتمتاع بأفضــل قهــوة كل صبــاح.

يهــدف مختبــر يونيفرســال لفحــص التربــة منــذ تأسيســه
إلــى تقديــم أفضــل الخدمــات فــي مجــال فحوصــات
التربــة لعمائــه الكــرام مــن قطــاع اإلنشــاءات فــي اإلمــارات
العربيــة المتحــدة حيــث يتخصــص المختبــر فــي الفحوصــات
الجيوتقنيــة وفحوصــات التربــة والحجــارة والصخــور
والخرســانة والتــي تتــم علــى يــد أمهــر التقنييــن المتخصصيــن
ممــا يضمــن للعمــاء أدق وأصــح النتائــج وذلــك بالتوافــق مــع
معاييــر اآليــزو العالميــة للجــودة  17025:2005و .9001:2008

عيسى البلوشي

كيم ثومبسون

ماثيو توجود

المسئولية االجتماعية
للشركات

الحوكمة
المؤسسية

19

التوجه للعالمية

20

تنمية الموارد
البشرية

االبتكار

22

االبتكار

124

82

أفضل مئة شركة صغيرة ومتوسطة في دبي
الدورة الثالثة 2016 - 2015

8

أداء النمو

*39
*

النمو المالي فئة
لغاية  20مليون درهم

المسئولية االجتماعية
للشركات

22

الحوكمة
المؤسسية

الحوكمة
المؤسسية

14

التوجه للعالمية

39

تنمية الموارد
البشرية

38

أداء النمو

االبتكار

*14

43
*

النمو المالي فئة
لغاية  20مليون درهم

أفضل مئة شركة صغيرة ومتوسطة في دبي
الدورة الثالثة | 2016 - 2015

125

83

كاش رفيق
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الحوكمة
المؤسسية

7

التوجه للعالمية

10

شركة الشرقي للمالحة

دي إي سي لالستشارات الهندسية

تفتخــر شــركة الشــرقي للماحــة بكونهــا إحــدى الشــركات
المتميــزة فــي مجــال تقديــم الخدمــات اللوجســتية المبتكــرة
حيــث واصلــت الشــركة نموهــا وتوظيفهــا ألفضــل الكــوادر
وأحــدث التقنيــات منــذ تأسيســها ســنة  1989فــي إمــارة
دبــي لتصبــح اليــوم مــن رواد قطــاع الخدمــات اللوجســتية
وذلــك تجســيدًا لرؤيــة مؤسســها الســيد محمــد رفيــق
الــذي أراد للشــركة أن تكــون محطــة متكاملــة الخدمــات
اللوجســتية مــن خــال بنــاء الشــراكات مــع أصحــاب المصالــح
ومســاعدتهم علــى النمــو كشــركاء فــي النجــاح تحــت شــعار:
مســاعدة العمــاء علــى النمــو ومســاعدة الموظفيــن علــى
النمــو ومســاعدة الشــركاء علــى النمــو ومســاعدة المجتمــع
الــذي نعيــش فيــه علــى النمــو.

نحــن شــركة إقليميــة ذات بــاع طويــل فــي مجــال استشــارات
التصاميــم الهندســية تعمــل فــي منطقــة الشــرق األوســط،
نمتلــك خبــرة واســعة فــي ابتــكار الحلــول ألكثــر المشــاريع
صعوبــة ،يرتكــز عملنــا فــي شــركة دي إي ســي دايناميــك علــى
تلبيــة االحتياجــات المتغيــرة لعمائنــا بأفضــل صــورة ممكنــة.
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9

أداء النمو

االبتكار
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النمو المالي فئة
 100-50مليون درهم
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فريــق عملنــا هــو ســر نجاحنــا ،فبفضــل تكامــل خبراتهــم
ومثابرتهــم ،سنســتمر بتوفيــر أفضــل الخدمــات لعمائنــا فــي
جميــع أنحــاء العالــم.
ناصر الحاي
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إيتون إنستيتيوت

أدونس للديكور

يتميــز معهــد إيتــون إنســتيتيوت بكونــه المعهــد الرائــد فــي
مجــال الحلــول التعليميــة وذلــك مــن خــال تقديــم برامــج
التطويــر المهنــي وأكثــر مــن  100برنامــج لتعليــم اللغــات
وتطبيقــات الهواتــف الذكيــة فــي األمريكتيــن وأوروبــا والشــرق
األوســط وأســيا .ومنــذ تأسيســه قبــل  9ســنوات ولليــوم حــرص
المعهــد علــى االلتــزام بالقيــم التــي تأســس عليهــا علــى
يــد مؤسســه ومديــره التنفيــذي وهــي تقديــم الخدمــات
التعليميــة الميســرة التــي مــن شــأنها إحــداث الفــرق فــي
حيــاة األفــراد ومســيرة المؤسســات .ومنــذ أن كان مركــزا
واحــدًا عــام  2006وحتــى اليــوم بفروعــه المتعــددة وتواجــده
العالمــي ال يــزال المركــز يحتفــل بــروح االبتــكار التــي تتمحــور
دائمــً حــول المتعلــم فســر النجــاح لــم يتغيــر طــوال هــذه
المــدة :مشــاركة حــب التعلــم مــع الغيــر.

تأسســت شــركة أدونيــس للديكــور ســنة  2002حيــث تتخصص
فــي تقديــم أفضــل الخدمــات فــي مجــال التصميــم الداخلــي
والنحــت ثاثــي األبعــاد وأعمــال الخشــب واألعمــال الكهربائيــة
والميكانيكيــة ومــد األنابيــب لتوفــر لزبائنهــا الكــرام محطــة
واحــدة لتلبيــة جميــع متطلبــات مشــاريعهم للديكــور
ابتــداء مــن تقديــم استشــارات التصاميــم
الداخلــي للمبانــي
ً
ووصــو ً
ال إلــى إدارة وتنفيــذ المشــاريع .تضــع أدونيــس نصــب
أعيننهــا االلتــزام بالمواعيــد والتنفيــذ الســليم للمشــاريع
بمــا يرضــي الزبــون كأهــم مــا يميزهــا عــن غيرهــا وهــو األمــر
الــذي تشــهد بــه شــهادات الجــودة التــي حصلــت عليهــا
فــي مجــاالت نظــم إدارة الجــودة  ISO 9001:2008ونظــم
إدارة البيئــة  ISO 14001:2004ونظــم إدارة الصحــة OHSAS
.18001:2007

تنمية الموارد
البشرية

تنمية
الموارد البشرية

86

6

أداء النمو

االبتكار

*28

32
*

النمو المالي فئة
 50-20مليون درهم

زبير كوتى منير

المسئولية االجتماعية
للشركات

23

الحوكمة
المؤسسية

39

التوجه للعالمية

34

تنمية الموارد
البشرية

32

أداء النمو

االبتكار

41

أداء النمو

*

*12

النمو المالي فئة
لغاية  20مليون درهم

أفضل مئة شركة صغيرة ومتوسطة في دبي
الدورة الثالثة | 2016 - 2015

129

87
جوبو جوبا
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35
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تبلكس للتكنولوجيا

إم دي للتصميم الداخلي

تفخــر شــركة تبلكــس للتكنولوجيــا بكونهــا مــن الشــركات
الرائــدة فــي مجــال التصميــم والهندســة والتــي تتخصــص
فــي مجــال الحلــول التقنيــة المتكاملــة مثــل منظومــات
األمــن والســيطرة والبنــى التحتيــة لاتصــاالت المســموعة
والمرئيــة وكل مــا يلبــي المتطلبــات التقنيــة لعمائهــا
لتمكينهــم مــن تحقيــق أهدافهــم المؤسســية مــن خــال
التصاميــم المبتكــرة والتقنيــات الحديثــة والخبــرة المتميــزة
التــي تفــوق العقــد مــن الزمــان حيــث ســبق للشــركة تنفيــذ
أكثــر مــن  5,000مشــروع للحلــول التقنيــة المتكاملــة فــي
منطقــة الشــرق األوســط.

نفتخــر بأننــا نمتلــك الخبــرات الفريــدة فــي مجــال األثــاث
وأعمــال التصميــم وخدمــات الطــاء لضمــان تقديــم أفضــل
الخدمــات لزبائننــا الكــرام مســتندين علــى خبرتنــا الطويلــة
فــي تنفيــذ أكثــر مــن  100مشــروع ناجــح يحقــق رؤى العميــل
ـداء مــن االستشــارات األوليــة ورســومات التصاميــم ومــرورًا
ابتـ ً
باإلنتــاج والتركيــب ووصــو ً
ال إلــى إنجــاز المشــاريع الباهــرة التــي
تعكــس الرؤيــة الخاقــة للعمــاء.

كارتك ناير

التوجه للعالمية

15

منذر درويش
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90

كارفاكس برايفيت توتورس

سوق المال

تعمــل شــركة كارفاكــس برايفيــت توتــورس تحــت مظلــة
مجموعــة كارفاكــس للتعليــم فــي أكســفورد وتهــدف
إلــى تقديــم أفضــل الخدمــات التعليميــة فــي مختلــف
أنحــاء العالــم وقــد تمكنــت كارفاكــس منــذ افتتاحهــا فــي
دبــي ســنة  2012مــن توفيــر أفضــل المعلميــن البريطانييــن
واألمريــكان ووفــق أفضــل المعاييــر العالميــة لعمائهــا فــي
اإلمــارات ودول الخليــج العربــي كمــا تقدم كارفاكــس خدمات
الدعــم االستشــاري للراغبيــن فــي التســجيل فــي أفضــل
المــدارس العالميــة فــي بريطانيــا وسويســرا وأرقــى الجامعــات
البريطانيــة واألمريكيــة مثــل أكســفورد وكامبريــدج وهارفــارد
وغيرهــا باإلضافــة إلــى تقديــم الخدمــات االستشــارية
والتوظيفيــة للمؤسســات التعليميــة الحكوميــة والخاصــة.

تقــدم شــركة ســوق المــال أفضــل موقــع إلكترونــي فــي
الشــرق األوســط للمقارنــة بيــن الخدمــات الماليــة لمســاعدة
المســتخدم علــى صحــة االختيــار باالســتناد إلــى أحــدث
المعلومــات المتوفــرة والحياديــة دون تحيــز إلــى أي طــرف مــن
األطــراف المعنيــة .انطلــق ســوق المــال مــن رؤيــة مؤسســته
إمباريــن موســى لتوفيــر ســوق ذي شــفافية عاليــة يمكــن
المســتهلكين فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا
مــن اتخــاذ القــرارات الســديدة عــن طريــق وضــع المعلومــات
والتفاصيــل التــي يحتاجونهــا فــي متنــاول أيديهــم للمقارنــة
بيــن أكثــر مــن  2,800مــن البنوك وشــركات االتصــاالت ومنتجات
التأميــن والتعليــم المقدمــة مــن مختلــف المزوديــن فــي
اإلمــارات العربيــة المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية.
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تفتخــر شــركة باركــود جلــف بريادتهــا علــى مســتوى
منطقــة الشــرق األوســط مــن خــال تميزهــا فــي تقديــم
حلــول تمكيــن األعمــال فــي مجــال أجهــزة قــراءة البطاقــات
التعريفيــة االلكترونيــة باســتخدام الخطــوط المرمــزة
والموجــات الراديويــة وأجهــزة االستشــعار وتقنيــات التعــرف
علــى األصــوات والحركــة وغيرهــا ممــا يخــدم مصلحــة الزبائــن
وتحســين فاعليتهــم التشــغيلية.

تأسســت تــور دبــي ســنة  1989لتكــون الشــركة األولــى
والوحيــدة فــي مجــال تشــغيل مراكــب الــدو التقليديــة
الســياحية وتقديــم الخدمــات المتميــزة عبــر خــور دبــي حيــث
كانــت البدايــة مــن خــال توفيــر خدمــات التأجيــر الخــاص فقــط
وفــي العاشــر مــن فبرايــر مــن ســنة  2014احتفلــت الشــركة
بخمســة وعشــرين عامــً مــن التميــز والنجاحــات وتقديــم
أفضــل الخدمــات فــي مجــال تشــغيل مراكــب الــدو وقــد
تكللــت هــذه النجاحــات لتصبــح شــركتنا أكبــر شــركة فــي هــذا
المجــال فــي الدولــة مــن خــال اســتضافة عشــاء الــدو ألكثــر
مــن  16,000مبعــوث مــن شــركة “نيــو ســكين” والتــي تعتبــر
مــن أكبــر المجموعــات المؤسســية التــي تــزور مدينــة دبــي فــي
التاريــخ.

ومنــذ تأسيســها فــي العــام  ،2000تمتلــك شــركة باركــود
اليــوم فريــق عمــل يضــم أكثــر مــن  50موظفــً يعملــون فــي
 4أفــرع تتــوزع علــى  3بلــدان هــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة
وقطــر والكويــت حيــث يــرأس كل مــن هــذه األفــرع مديــر فــرع
مــع فــرق عمــل متخصصــة بخدمــات مــا قبــل ومــا بعــد البيــع.

مادهو باالث

الحوكمة
المؤسسية

باركود جلف

تور دبي

التوجه للعالمية

21

تنمية الموارد
البشرية

22

أداء النمو

االبتكار

*31
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*

النمو المالي فئة
 50-20مليون درهم

انوب سورندران

المسئولية االجتماعية
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41

الحوكمة
المؤسسية

42

التوجه للعالمية

35

تنمية الموارد
البشرية

41

أداء النمو

االبتكار

36

أداء النمو
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24

هيماتريكس ميدل إيست

مركز إقرأ للغات

تلتــزم شــركة هيماتريكــس الرائــدة بتوفيــر أفضــل خدمــات
التوزيــع وتقديــم أحــدث المنتجــات والحلــول ،وبهــذا تســعى
ألن تكــون الخيــار األول واألمثــل لزبائنهــا حيــث تبتكــر لهــم
الحلــول والخدمــات المختصــة التــي تغنيهــم عــن أيــة مصــادر
أخــرى ويتميــز عملهــا باســتراتيجية متكاملــة تجمــع بيــن ثاثــة
توجهــات أساســية :ثقافــة االبتــكار والتطويــر المهنــي المســتمر
والعاقــة الوطيــدة مــع الزبائــن.

يفخــر مركــز إقــرأ بموقعــه الريــادي فــي مجــال تعليــم اللغــة
العربيــة بكــوادره المتميــزة ومنهجياتــه التعليميــة المبتكــرة
وفريــق عمــل إداري وأكاديمــي متمكــن ليمهــد الطريــق
لتحقيــق رؤيــة المركــز فــي بنــاء الجســور بيــن المجتمعــات
المختلفــة فــي االمــارات العربيــة المتحــدة وحــول العالــم
مــن خــال تعليــم اللغــة العربيــة والثقافــة والحضــارة العربيــة
وصــو ً
ال إلــى تبــوأ مكانــة أفضــل مركــز متخصــص لتعليــم
اللغــة العربيــة فــي العالــم.

وانطاقــً مــن هــذه الرؤيــة ،يكثــف فريــق عملهــا جهــوده
ليوفــر لزبائنــه أجــود الخدمــات وتفتخــر بعالميتهــا والتزامهــا
بالعمــل وفقــ ُا للمعاييــر الدوليــة.

نذير علي عليار
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االبتكار
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التوجه للعالمية
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مشاريع الثقة العالمية

حضانة بتيت بوتشو

تفخرمشــاريع الثقــة العالميــة بأنهــا شــركة تجاريــة حاصلــة
علــى شــهادة اآليــزو  ISO - 9001حيــث أنهــا تقــدم مــن
مركزهــا فــي منطقــة جبــل علــي الحــرة بدبــي أفضــل
المنتجــات المتنوعــة لقطاعــات النفــط والغــاز والصناعــات
البتروكيمياويــة فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا
وذلــك مــن خــال توفيــر أكثــر مــن  1,000منتــج وعامــة تجاريــة
مــن أفضــل المناشــئ والمــوارد العالميــة فــي أوروبــا وأســيا
وأمريــكا الشــمالية.

نحــن فــي حضانتنــا نؤمــن بــأن النمــو الســليم لألطفــال
يتضمــن تكاملهــم مــع البيئــة المحيطــة بهــم والمتكونــة
مــن العائلــة والمدرســة والمجتمــع المحيــط بهــم وحتــى
العالــم أجمــع فنحــن نتبــع سياســة البــاب المفتــوح مــع
العوائــل ممــا يســاعدنا علــى تعديــل وتطويــر منهجياتنــا علــى
نحــو مســتمر بمــا يتناســب مــع aالتطــور الفريــد الــذي يشــهده
كل طفــل لنوفــر ألطفالنــا مــا يناســبهم مــن ترفيــه وتعليــم
خــاص كمــا أننــا نفخــر بشــراكتنا الفعالــة مــع مؤسســة “تجــار
دبــي” وكذلــك برامجنــا التطبيقيــة مــع طلبــة التعليــم العالــي
باإلضافــة إلــى منهجيتنــا فــي إدارة الجــودة والتدقيــق والتــي
تضمــن ســامة تطبيــق سياســاتنا وإجراءاتنــا وبرامجنــا.

محمد يوسف

المسئولية االجتماعية
للشركات

8

الحوكمة
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الحوكمة
المؤسسية

138

رندا الحميري

أفضل مئة شركة صغيرة ومتوسطة في دبي
الدورة الثالثة 2016 - 2015

2

التوجه للعالمية

2
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6

أداء النمو

االبتكار

*10

9
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النمو المالي فئة
 100-50مليون درهم

المسئولية االجتماعية
للشركات
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الحوكمة
المؤسسية

35

التوجه للعالمية

38

تنمية الموارد
البشرية

االبتكار
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االبتكار
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أداء النمو
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98
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جوراف سينها

المسئولية االجتماعية
للشركات

30

الحوكمة
المؤسسية

33

التوجه للعالمية

16

140

تفخــر شــركة إنســجنيا بأنهــا الشــركة األولــى والوحيــدة فــي
المنطقــة فــي مجــال تعزيــز القيمــة المضافــة للعامــات
التجاريــة مــن خــال تقديــم خدمــات اســتراتيجيات العامــة
التجاريــة وخدمات التصميمــات االعاميــة المتكاملة للعامات
التجاريــة العاملــة فــي قطــاع الســفر والســياحة حيــث تمكنت
الشــركة عبــر الســنوات اإلثنــي عشــر الماضيــة مــن تأســيس
فئــة تخصصيــة جديــدة مكنتهــا مــن إدارة وتفعيــل وإدامــة
العامــات التجاريــة لكبــرى الشــركات العالميــة باإلضافــة إلــى
شــراكتها الفعالــة مــع هيئــة دبــي للســياحة وبعــض مــن
عاماتهــا التجاريــة الرائــدة كمــا تعمــل الشــركة مــع أكثــر مــن
 130فندقــً و  160مطعمــً و  30وجهــة ترفيهيــة فــي  20دولــة
فــي المنطقــة.

يحتــل نــادي دوبليــز الرياضــي الصــدارة علــى مســتوى المنطقــة
فهــو أكبــر نــادٍ رياضــي واجتماعــي فــي المنطقــة ويضــم
أكثــر مــن  80ألــف عضــو حيــث يســتقطب نــادي دوبليــز زبائنــه
بالخدمــات المتميــزة التــي يقدمهــا مثــل تنظيــم الجمعيــات
الرياضيــة لألفــراد والشــركات وبأســعار معقولــة .هدفهــا
هــو تســهيل “اكتشــاف” روح الرياضــة مــن خــال موقــع
إلكترونــي يتميــز بمزايــاه الكثيــرة والمتنوعــة حيــث يشــجع
ُؤمــن
أفــراد المجتمــع علــى المشــاركة وتبــادل التجــارب كمــا ي ِ
نــادي دوبليــز بقــوة الرياضــة وقدرتهــا علــى توحيــد النــاس
وتقريــب المســافات بيــن الثقافــات والجنســيات والمســتويات
االجتماعيــة واالقتصاديــة المختلفــة.

تنمية الموارد
البشرية

تنمية
الموارد البشرية
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أداء النمو
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النمو المالي فئة
 50-20مليون درهم

رافي بوساري
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ديرف راو

الحوكمة
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التوجه للعالمية
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التوجه
للعالمية

1

تنمية الموارد
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5
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النمو المالي فئة
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99
د .أشوك تشاتورفيدي

المسئولية االجتماعية
للشركات

27

سعد عباس

الحوكمة
المؤسسية

11

التوجه للعالمية

12

العالمية لالستشارات اإلدارية

كافيه تو غو

منــذ إنشــائها فــي ســنة  ،2000تقــوم شــركة العالميــة
لاستشــارات اإلداريــة بالعمــل علــى تطويــر خدماتهــا حتــى
أصبحــت منظمــة عالميــة رائــدة فــي تدريــب األطبــاء والجراحيــن
والمهنييــن العامليــن فــي قطــاع الرعايــة الصحيــة .ولتوســيع
نطــاق إنجازاتهــا ،انطلقــت الشــركة مــن مقرهــا فــي دبــي إلــى
العالميــة ،ففتحــت فروعــً فــي بومبــاي والقاهــرة وســنغافورة
ولنــدن وفلوريــدا ،كمــا تنــوي افتتــاح فــرع آخــر فــي جوهانســبيرغ
فــي جنــوب أفريقيــا.

تفخــر شــركة كافيــه تــو غــو بأنهــا تجمــع بيــن عمــق
جــذور تقاليدهــا العربيــة األصيلــة التــي تمتــد آلالف الســنين
ومنهجيتهــا الحديثــة التــي تســابق العصــر وذلــك لكونهــا
الشــركة الرائــدة فــي مجــال تقديــم القهــوة والشــاي
والعصائــر ومشــروبات األلبــان المصنوعــة مــن حليــب اإلبــل
وكذلــك شــطائر منتجــات لحــم اإلبــل مثــل برغــر الجمــل
وفاهيتــا الجمــل ونقانــق الجمــل وســامي الجمــل ومرتديــا
الجمــل المصنوعــة جميعهــا مــن لحــم اإلبــل .ومنذ تأسيســها
ســنة  ،2011أصبحــت كافيــه تــو غــو اليــوم متواجــدة فــي 12
موقعــً داخــل وخــارج دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة لتوفــر
لروادهــا تجربــة فريــدة تجمــع الماضــي بالحاضــر فــي مزيــج
فريــد يصعــب إيجــاده فــي أي مــكان آخــر.

يتــدرب لديهــا اآلن  3,500طبيبــً ،بينمــا تقيــم مــا يزيــد عــن 300
دورة ســنويً وتمثــل الشــركة مستشــفيات جامعيــة عالميــة
مرموقــة فــي المملكــة المتحــدة وكليــة أوبيــن الملكيــة
واألكاديميــة األمريكيــة لطــب التجميــل وجمعيــات طبيــة أخــرى
ذات عاقــة.

تنمية الموارد
البشرية

االبتكار

35

االبتكار
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