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ــل  ــعي المتواص ــز والس ــل بالتمّي ــزام الكام ــى االلت ــها، عل ــذ تأسيس ــدة، ومن ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــي دول ــة ف ــيرة التنمي ــدت مس اعتم
لتحقيــق أعلــى معاييــر الجــودة فــي كل المجــاالت، اســتلهامًا لرؤيــة اآلبــاء المؤسســين ومــا عقــدوه مــن آمــال عريضــة ومــا صاغــوه مــن 

ــمل.  ــي األش ــا العرب ــل ونطاقه ــي ب ــا الخليج ــارات ومحيطه ــعب اإلم ــتقبل ش ــرة لمس ــات كبي طموح

فتجــاوز المعاييــر العالميــة الُمتعــارف عليهــا إلــى أعلــى مســتويات الجــودة والتميــز هــو جوهــر اســتراتيجيتنا اإلنمائيــة والهــدف األســمى 
لمســاعينا للريــادة فــي شــتى القطاعــات، وهــو مــا نعمــل علــى تحقيقــه بتبّنــي تقنيــات المســتقبل وتهيئــة المنــاخ الجــاذب للعقــول 

ــتثمار.  ــة لاس ــة الداعم ــم البيئ ــد دعائ ــة، وتوطي المبدع

ومــع إدراكنــا أن المحافظــة علــى هــذا األداء المتميــز يتطلــب عمــًا دؤوبــًا وجهــداً مضاعفــًا لمواكبــة التغيــرات الناجمــة عــن التطــور فائــق 
الســرعة الحاصــل عالميــا فــي مجــال التكنولوجيــا، فقــد حرصنــا علــى اتبــاع نهــج مــرن يعتمــد المراجعــة المســتمرة لإجــراءات واألطــر 
التنفيذيــة والغايــات االســتراتيجية بمــا يتوافــق مــع متطلبــات كل مرحلــة وبمــا يخــدم اقتصادنــا ويدعــم أهدافنــا ويعــزز أعمــال شــركائنا.  

ــة اإلمــارات،  ــة لدول ــداع واالبتــكار دعائــم أساســية لاســتراتيجية التنموي فهــذا االنشــغال الدائــم بتعميــم الفائــدة جعلنــا نتخــذ مــن اإلب
ــر  ــمح بعناص ــة، وتس ــات ملموس ــى نجاح ــة إل ــكار الُمبدع ــل األف ــام تحوي ــق أم ــد الطري ــة تمّه ــة اقتصادي ــيس منظوم ــى تأس ــا إل إذ عمدن
المســتقبل متمثلــة فــي األبحــاث المتطــورة والتكنولوجيــا المتقدمــة وكذلــك ريــادة األعمــال، بالنمــو واالزدهــار، فــي الوقــت الــذي تهــدف 
فيــه سياســاتنا إلــى توفيــر البيئــة المناســبة لتحقيــق االســتفادة الُمثلــى مــن القــدرات االبتكاريــة للطاقــات المتميــزة فــي القطاعيــن العــام 
ــب  ــا يواك ــق بم ــذ الدقي ــع التنفي ــدة موض ــة الجدي ــكار النوعي ــع األف ــة لوض ــر الازم ــغ واألط ــداد الصي ــي إع ــداً ف ــر جه ــن ال ندخ ــاص، ونح والخ

تطلعاتنــا للريــادة فــي ُصنــع المســتقبل.  

ــن  ــة م ــا حزم ــذا اتخاذن ــاة؛ ل ــي الحي ــتى مناح ــمل ش ــادي ليش ــد االقتص ــاوز الُبع ــز يتج ــتويات التمي ــى مس ــق أعل ــل لتحقي ــا المتواص إن عملن
ــًا  ــراً رئيس ــة ومؤش ــًا وغاي ــا هدف ــعادة” فيه ــا “الس ــي وضعن ــة والت ــة الراهن ــات المرحل ــة متطلب ــة لتلبي ــر التقليدي ــراءات غي ــر واإلج التدابي
لقيــاس مــدى نجــاح الخدمــات الحكوميــة وفاعليتهــا ولرصــد مســتوى رضــى أفــراد المجتمــع عــن جودتهــا، وذلــك انطاقــًا مــن قناعتنــا 
بــأن ســعادة النــاس ورفاهيتهــم يرتبطــان ارتباًطــا وثيًقــا بالنمــو المســتدام  كونهمــا ال غنــى عنهمــا إلبــراز قــدرات األفــراد وإبداعاتهــم 

ــه. ــتقبل ومتطلبات ــة للمس ــورات واضح ــة تص ــة لصياغ ــورة المائم ــا بالص ــم توظيفه ــن ث وم

ويســعدني أن أرى هــذه الرؤيــة وقــد تحولــت إلــى واقــع فــي القطاعيــن العــام والخــاص فــي دولــة اإلمــارات، كثمــرة للجهــود المبذولــة 
للتحفيــز علــى تطويــع اإلبــداع ســبيًا نحــو التميــز، ومــن ضمنهــا إســهامات “جائــزة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم لألعمــال” التــي نهــدف مــن 
وراءهــا إلــى تشــجيع المؤسســات علــى تحقيــق أعلــى معاييــر الجــودة وبلــوغ أقصــى مســتويات التميــز، وهــو الهــدف الــذي تتزايــد أهميتــه فــي 
الوقــت الــذي تقــف فيــه منطقتنــا علــى أعتــاب تحــّول اقتصــادي مهــم إيذانــًا ببــدء مرحلــة تنمويــة جديــدة، مــا يحتــم بــذل مزيــد مــن الجهــد 

ومضاعفــة العمــل، وتبّنــي فكــر ريــادي يؤهلنــا لتبــوء مكانــة عالميــة متقدمــة.

إننــا حريصــون علــى توســيع دائــرة التعــاون مــع مختلــف قطاعــات األعمــال فــي الــدول الشــقيقة والصديقــة ســواء فــي منطقــة الخليــج أو مــا 
ورائهــا، لتعزيــز ثقافــة االبتــكار وتأكيــد فــرص النمــو وفتــح آفــاق اقتصاديــة جديــدة بــروح ملؤهــا التفــاؤل والثقــة فــي قــدرة المنطقــة علــى 
تحقيــق نمــو اقتصــادي قــوي يواكــب طموحــات شــعوبنا ويعيــن منطقتنــا علــى إحــراز قفــزات نوعيــة فــي مســيرتها التنمويــة مــع تأكيــد 

إســهام القطــاع الخــاص كشــريك رئيــس فــي هــذه المســيرة التــي البــد وأن يبقــى هدفهــا األســمى ســعادة اإلنســان.   
 

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
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عــززت جائــزة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم لألعمــال منــذ انطاقتهــا ثقافــة التميــز فــي مجتمعــات األعمــال فــي دولــة اإلمــارات العربيــة 
ــة  ــي عملي ــهم ف ــي تس ــزة الت ــات المتمي ــارزة للمؤسس ــازات الب ــى اإلنج ــوء عل ــلطت الض ــي، وس ــاون الخليج ــس التع ــدة ودول مجل المتح
ــزة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم لألعمــال، إحــدى مبــادرات محمــد بــن راشــد  التنميــة المســتدامة القتصاداتهــا الوطنيــة. وال تعتبــر جائ
آل مكتــوم العالميــة، مجــرد جائــزة أخــرى فــي مجــال األداء المؤسســي، بــل هــي جــزء مــن برنامــج شــامل مصمــم لدعــم الشــركات فــي 
ــل  ــي أفض ــى تبن ــاركة عل ــركات المش ــاعدة الش ــي مس ــج ف ــذا البرنام ــهم ه ــا. ويس ــة به ــي الخاص ــر المؤسس ــة التطوي ــل رحل ــة مراح كاف

ــم. ــاالت عمله ــي مج ــوا رواداً ف ــم ليكون ــيتهم، وتؤهله ــن تنافس ــزز م ــي تع ــة الت ــات العالمي الممارس

وتشــكل جائــزة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم البتــكار األعمــال إضافــة نوعيــة لجهودنــا الطموحــة الراميــة إلــى تحقيــق الرؤيــة االســتراتيجية 
لصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي )رعــاه اهلل(، فــي تحويــل 
اإلمــارة إلــى مركــز عالمــي لابتــكار واالقتصــاد القائــم علــى المعرفــة، حيــث نؤكــد اليــوم فخرنــا باإلنجــازات البــارزة للشــركات التــي شــاركت 
فــي الــدورة العاشــرة لجائــزة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم لألعمــال والــدورة الثانيــة لجائــزة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم البتــكار األعمــال. 
فمــع كل دورة جديــدة مــن الجائــزة، تتــاح لنــا فرصــة لاطــاع علــى تطــور مجتمــع األعمــال فــي المنطقــة، وتكويــن صــورة أكثــر دقــة عــن 

القطاعــات التــي تركــز علــى االبتــكار وتطويــر قدراتهــا وإمكانياتهــا لتحقيــق النجــاح.

ــث  ــتراتيجياتهم، حي ــم واس ــر عملياته ــم وتطوي ــين آداءه ــم بتحس ــا التزامه ــرة أبرزه ــد كبي ــزة فوائ ــي الجائ ــاركون ف ــق المش ــد حق وق
ــزة أكثــر  ــزة فــي مجمــل عملياتهــم ورؤياهــم للنمــو والتطــور المؤسســي، فخرجــوا مــن الجائ ــي الــذي أحدثتــه الجائ ــا التأثيــر اإليجاب لفتن
قــوة ومرونــة وقــدرة علــى إحــداث تغييــر ســريع ومــدروس فــي أنظمتهــم واســتراتيجيتهم، ضمــن بيئــة أعمــال يقودهــا االبتــكار والتطــور 
وتتميــز بالتنــوع والتنافســية. إن إطــاق جائــزة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للتميــز فــي خدمــة المتعامليــن، يعتبــر خطــوة إيجابيــة أخــرى 
علــى هــذا الصعيــد، حيــث ســتوفر هــذه الجائــزة آليــة مدروســة لتعزيــز طريقــة تعامل الشــركات مــع المتعامليــن وتبنــي أفضل الممارســات 
بمــا يتوافــق مــع المعاييــر العالميــة فــي هــذا المجــال، مــع التأكيــد علــى ان هــذه الجائــزة تنبــع مــن إالتزامنــا الراســخ بــأن تحســين تجربــة 

المتعامليــن هــي مــن أهــم العوامــل المؤثــرة علــى النشــاط التجــاري.  

ــن  ــد م ــة المزي ــع لرؤي ــي أتطل ــات، فإنن ــركات والمؤسس ــية للش ــة وتنافس ــزة كأداة تعليمي ــة الجائ ــق بأهمي ــي المطل ــن إيمان ــًا م وإنطاق
الشــركات المســتفيدة مــن برنامــج جوائــز محمــد بــن راشــد لألعمــال، ومشــاركة قصــص نجاحهــم، حتــى يكونــوا مثــااًل يحتــذى بــه 

للشــركات األخــرى علــى درب التميــز واالبتــكار.

سعادة ماجد سيف الغرير 
رئيس مجلس اإلدارة  

غرفة تجارة وصناعة دبي

مــة
كـلـــــ
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معالي سلطان بن سعيد المنصوري
وزير االقتصاد، اإلمارات العربية المتحدة

رئيس هيئة تحكيم جائزة محمد بن راشد آل مكتوم لألعمال

شــكل االختتــام الناجــح للــدورة العاشــرة مــن جائــزة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم لألعمــال والــدورة الثانيــة مــن جائــزة محمــد بــن راشــد 
آل مكتــوم البتــكار األعمــال، ُمناســبًة مثاليــة لتســليط الضــوء علــى اســتدامة بيئــة األعمــال فــي الدولــة ودول مجلــس التعــاون الخليجــي، 

وتنــوع القطاعــات االقتصاديــة وتنافســية األداء المؤسســي للشــركات العاملــة فــي الدولــة والمنطقــة.

وباتــت اإلنجــازات التــي حققتهــا الشــركات الفائــزة فــي تطويــر أدائهــا المؤسســي مصــدر إلهــام لجميــع الشــركات، في حيــن برزت المشــاركة 
القويــة مــن قبــل الشــركات اإلماراتيــة لتعكــس التقــدم الكبيــر الــذي حققتــه الدولــة فــي مســيرة احتضانهــا لابتــكار والتقنيــات الحديثــة 

والمتقدمــة فــي العديــد مــن القطاعــات االقتصاديــة.

وبدعــم مــن وزارة االقتصــاد فــي الدولــة، وفــرت جائــزة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم البتــكار األعمــال آليــة مائمــة للشــركات فــي المنطقــة 
لدمــج االبتــكار فــي اســتراتيجياتها وثقافاتهــا المؤسســية، وتترجــم المشــاركة المتناميــة فــي الجائــزة جديــة الشــركات فــي المنطقــة فــي 

تطويــر أدائهــا واهتمامهــا بجعــل االبتــكار أولويــٌة علــى ســّلم خططهــا التشــغيلية واالســتراتيجية.

وقــد لفــت انتباهنــا اإلقبــال المتزايــد مــن قبــل الشــركات والمؤسســات علــى اعتمــاد تقنيــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة وتطبيــق أفضــل 
ــي  ــزون ف ــا الفائ ــي قدمه ــزة الت ــاذج المتمي ــن النم ــن ُنثم ــية، ونح ــز التنافس ــاءة وتعزي ــع الكف ــين األداء ورف ــة لتحس ــات العالمي الممارس

ــد مــن الشــركات التــي تضــع التميــز واالبتــكار ضمــن أولوياتهــا.  ــة مزي ــزة المختلفــة، ونتمنــى رؤي دورات الجائ

ــي  ــاءة الت ــادرات البّن ــم المب ــي دع ــتمرة ف ــدة مس ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــة دول ــد أن حكوم ــال، نج ــة األعم ــع بيئ ــى واق ــا إل ــا نظرن وإذا م
تخــدم مســيرة التنميــة المســتدامة ومنهــا جائــزة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم لألعمــال، التــي تقــود مجتمــع األعمــال نحــو آفــاق واســعة 
مــن التنافســية اإليجابيــة واألداء المتميــز للقطــاع الخــاص. واليــوم تظهــر الحاجــة الملحــة لشــركات القطــاع الخــاص إلــى االســتثمار فــي 

االبتــكار لمواكبــة التحديــات والمحافظــة علــى ريادتهــا ووجودهــا وتنافســيتها فــي ســوق العمــل.

ونــرى فــي مقولــة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي )رعــاه 
اهلل(: “تغيــرات العالــم المتســارعة تحتــم علينــا ســرعة الحركــة والتاريــخ ال يحفــر فــي ذاكرتــه الخطــط بقــدر مــا يحفــر اإلنجــازات علــى أرض 

الواقــع” خيــر ُمحفــز لشــركات القطــاع الخــاص لمواصلــة مســيرة التميــز واالبتــكار فــي الدولــة والمنطقــة.
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سعادة حمد بوعميم 
مدير عام  غرفة تجارة وصناعة دبي

رئيس اللجنة الُمشرفة لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم لألعمال 

عــزز نجــاح الــدورات العشــرة الســابقة مــن جائــزة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم لألعمــال، التــي نظمتهــا غرفــة تجــارة وصناعــة دبــي، مــن 
ســمعتها كواحــدة مــن أفضــل جوائــز التميــز علــى مســتوى دول مجلــس التعــاون الخليجــي، فــي حيــن ســلطت الــدورة الثانيــة مــن جائــزة 
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم البتــكار األعمــال الضــوء علــى الشــركات ذات األداء المبتكــر التــي تقــدم حلــواًل إبداعيــة واســتثنائية لارتقــاء 

بآدائهــا المؤسســي وتحســين أداء وســمعة الســوق التــي تعمــل فيهــا.

وتواصــل الجائزتــان إحــداث تأثيــر إيجابــي فــي مجتمعــات األعمــال اإلقليميــة، لكونهمــا يضعــان معاييــر جديــدة لتميــز األعمــال واالبتــكار، 
تمّكــن الشــركات فــي المنطقــة علــى االســتفادة منهــا لتحســين األداء وتطويــره، األمــر الــذي يعــزز مــن مكانــة هاتيــن الجائزتيــن فــي تحفيــز 
أداء األعمــال، وغــرس ثقافــة االبتــكار علــى المســتوى اإلقليمــي. وســجلت الدورتــان الســابقتان مــن جائــزة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم 
لألعمــال، ومحمــد بــن راشــد آل مكتــوم البتــكار األعمــال نمــواً بنســبة %46 فــي عــدد المشــاركين، بينمــا ســجل نمــو بنســبة %21 فــي 
عــدد المشــاركين فــي جائــزة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم لألعمــال البتــكار األعمــال لوحدهــا. وتؤكــد هــذه األرقــام االلتــزام القــوي للقطاع 
الخــاص فــي اعتمــاد أفضــل االســتراتيجيات والممارســات التــي تركــز علــى االبتــكار والتميــز. وقــد اســتفادت أكثــر مــن 1800 شــركة مــن 

برنامــج الجائــزة منــذ انطاقهــا، فــي حيــن تــم تكريــم أكثــر مــن 181 شــركة فــي مختلــف دورات الجائزتيــن.

ــات  ــو مجتمع ــتراتيجية ونم ــي االس ــة دب ــع رؤي ــى م ــا يتماش ــزة بم ــج الجائ ــر برنام ــيع وتطوي ــة بتوس ــنوات الماضي ــال الس ــا خ ــد قمن وق
األعمــال فــي المنطقــة. وأطلقنــا فــي العــام 2015 جائــزة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم البتــكار األعمــال بالتعــاون مــع وزارة االقتصــاد فــي 

ــاص. ــاع الخ ــي القط ــاته ف ــكار وممارس ــز االبت ــا لتحفي ــن جهودن ــزء م ــارات كج ــة اإلم دول

وشــهد بدايــة العــام الحالــي إعاننــا إلطــاق جائــزة جديــدة وهــي جائــزة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للتميــز فــي خدمــة المتعامليــن بهــدف 
االحتفــاء بجهــود الشــركات والمؤسســات البــارزة فــي دولــة اإلمــارات ودول مجلــس التعــاون الخليجــي التــي تتبنــى اســتراتيجيات مبتكــرة 
لتحســين تجــارب متعامليهــا. وأنــا علــى ثقــة تامــة بــأن هــذه الجائــزة ستســهم بشــكل كبيــر فــي رفــع مســتوى معاييــر خدمــة المتعامليــن 
وإثــراء تجربتهــم فــي هــذا الجــزء مــن العالــم. أتقــدم بالتهنئــة إلــى الفائزيــن فــي الــدورة األخيــرة مــن الجائزتيــن، داعيــًا جميــع المشــاركين 
لمواصلــة االبتــكار والســعي لتحقيــق التميــز فــي األداء المؤسســي ألنــه الطريــق الصحيــح للتطــور والنجــاح. ونحــن مــن جهتنــا فــي غرفــة 

دبــي، حريصــون ومــن خــال برنامــج الجائــزة علــى دعــم القطــاع الخــاص، وتوطيــد مســيرة مجتمــع األعمــال نحــو المســتقبل المشــرق.
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 فائزا33ً

18%
من الفائزين من

دول مجلس
التعاون اُ	خرى 

 فائزاً بجائزة ا	داء
 المتمّيزفي ا	عمال 

فائزاً بجائزة ا	عمال

فائزاً بجائزة
ابتكار ا	عمال

فائزاً بجائزة ا	داء
المتمّيزفي ابتكار

ا	عمال

1,730
عدد الحضور

حفل توزيع الجوائز

تصريحات الشركات

"إن التقديم لجائزة محمد 
بن راشد آل مكتوم 

ل�عمال كان بحد ذاته 
صورة من صور التمّيز 
المؤسّسي والتنمية 

المستدامة، وقد ساعدنا 
ذلك على مراجعة وتقييم 
أداء العمل والممارسات 

بشكل موضوعي وشفاف 
ومقارنة إنجازاتنا مع 

ا¡خرين طبقًا �طار أداء 
ا¥عمال الخاص بالجائزة."

"إن نهج الجائزة هو بمثابة 
محفز ومحرك لتحسين 
وتطوير نهجنا، حيث أن 
نتيجة التقرير تساعدنا 

كثيراً في تحديد الفجوات 
وإلقاء الضوء على الفرص 

المتاحة التي يمكن 
استغاللها لرفع ا	داء."

"تعتبر مشاركتنا في جائزة 
محمد بن راشد لالبتكار 

تجربة تعليمية ذات قيمة 
مميزة لمؤسستنا."

"لقد شهدت الفترة 
الماضية التزام فرق 
العمل لدينا بتقديم 
أفضل ما لديهم من 

حيث الجودة واالستمرار 
برفع مستوى الخدمات 

والعمل بروح الفريق 
الواحد لتحقيق التميز، 

ا¥مر الذي تجسد في تطور 
ا¥داء بشكل ملحوظ."

1

1
13

18

ص
مــلــخ

ال

8

ا�طالق

برنامج التعّلم

مرحلة التقييم

7 فئات للجائزة

3

315

9

ندوات �فضل
الممارسات

مشاركة 

شخص

متحدثين

97%
معدل الرضا 

6

171

ورش عمل
تدريبية

 مشارك

98% 
معدل الرضا

3

76

جلسات
نقاش

مشارك

98% 
معدل الرضا

5

190 

المؤتمر العالمي

شخصًا

متحدثين

إطالق الدورة العاشرة لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم ل�عمال
والدورة الثانية لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم البتكار ا�عمال  

شارك في جلسات المعرفة أكثر من ٧٥٠ شخصًا

7
نسبة المتقدمين

من دول مجلس
التعاون ا�خرى

17%

الزيادة في عمليات التقييم

20% 

الزيادة في عدد
المتقدمين مقارنة

بالعام الماضي
46%

و55%45%

 زيادة في عدد المقّيمين19%

مقيمين دوليينمن االمارات العربية المتحدة

1

معدل الرضا 
100% 

االنجازات الرئيسية

عــضـــــو مـعــتــمـــد مـــن قـــبـــل 
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تعزيز التمّيز في األعمال وابتكار األعمال 

أطلقــت جائــزة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم لألعمــال، العضــو فــي مبــادرات محمــد بــن راشــد آل مكتــوم العالميــة، فــي عــام 2005 تحــت 
رعايــة كريمــة مــن صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي، لاحتفاء 

بنجــاح الشــركات التــي ســاهمت وال تــزال فــي تحقيــق التنميــة االقتصاديــة المســتدامة لإمــارات ودول مجلــس التعــاون الخليجــي.

ــوم  ــد آل مكت ــن راش ــد ب ــزة محم ــج جائ ــم برنام ــة، بدع ــي المنطق ــركات ف ــم للش ــن التكري ــتوى م ــى مس ــر أعل ــي تعتب ــزة، الت ــى الجائ تحظ
لألعمــال والــذي يعــد مبــادرة للتأهيــل المكثــف للشــركات الخليجيــة بهــدف تطبيــق أفضــل الممارســات العالميــة فــي أداء األعمــال ألجــل 

توفيــر منصــة تعّلــم لتنشــئة شــركات رائــدة فــي الســوق العالميــة.

وتماشــيا مــع رؤيــة اإلمــارات 2021 ألجــل مزيــد مــن التحــول نحــو اقتصــاد قائــم علــى المعرفــة واالبتــكار، أطلقــت جائــزة محمــد بــن راشــد 
آل مكتــوم البتــكار األعمــال فــي نوفمبــر 2015، وذلــك بالتعــاون مــع وزارة االقتصــاد، بهــدف تكريــم الشــركات الناجحــة التــي أثبتــت ريادتهــا 
فــي مجــال االبتــكار والتــي تســاهم إنجازاتهــا البــارزة فــي التنميــة المســتدامة للشــركات ولدعــم وتشــجيع المؤسســات علــى التركيــز علــى 
التميــز فــي االبتــكار ومقارنــة وتطويــر وتحســين قدراتهــا الداخليــة لدفــع االبتــكار إلــى المســتوى التالــي، والحفــاظ علــى النمــو وخلــق القيمة.

ــكار  ــوم البت ــد آل مكت ــن راش ــد ب ــزة محم ــة لجائ ــدورة الثاني ــال وال ــوم لألعم ــد آل مكت ــن راش ــد ب ــزة محم ــرة لجائ ــدورة العاش ــهدت ال ش
األعمــال، علــى زيــادة قدرهــا %46 فــي عــدد الشــركات المتقدمــة وشــّكل عــدد المتقدميــن مــن دول مجلــس التعــاون المجــاورة نســبة 
%17. وعلــى مــدى هــذه الــدورة، شــارك أكثــر مــن 750 شــخصا فــي مؤتمــرات، ورش عمــل تدريبيــة، نــدوات وجلســات نقــاش خاصــة بتمّيــز 

األعمــال وابتــكار األعمــال.

رعـايــــــة بـيـئــــــة
التــمـّيــــــز 
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أهداف البرنامج  

يســعى برنامــج جائــزة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم لألعمــال وجائــزة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم البتــكار األعمــال إلــى تحقيــق األهــداف 
التاليــة:

• دعم الشركات في تبني ممارسات عالمية متقدمة المستوى لتعزيز النمو والتفوق على المنافسين.

• مساعدة الشركات على تطوير نهج منتظم ودمج االستراتيجية، االبتكار، رضا العماء وقياس األداء لخلق قيمة مضافة لجميع 
    أصحاب المصلحة باستمرار.

• مساعدة الشركات في تحويل نماذج أعمالها للتغلب بسرعة على التحديات وأن تصبح من األقطاب البارزين في دوائر األعمال 
    عالميًا. 

مما سيؤدي إلى:

• الترويج للتمّيز في األداء، االبتكار وخدمة المتعاملين وسط الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي. 

• المساهمة في تحقيق نمو قوي ومستدام في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي.

• ترقية السمعة التجارية لشركات المنطقة عالميًا. 

نموذج جائزة األعمال 

تماشــيا مــع المبــادئ األساســية لبرامــج التمّيــز العالميــة، يعــد نمــوذج جائــزة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم لألعمــال آليــة متقدمــة لتحقيق 
التميــز مــع إمكانيــة اســتخدام بعــض عناصــره لتلبيــة االحتياجــات المتغيــرة دومــًا فــي المنطقة.

صمــم نمــوذج جائــزة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم لألعمــال بهــدف مواجهــة التحديــات المســتقبلية والمتطلبــات والمتغيــرات العالميــة 
ــًا لبرنامــج مكثــف يعمــل علــى مســاعدة الشــركات فــي تبنــي ممارســات  التــي تواجــه الشــركات فــي بيئــة األعمــال، ويشــكل أساســًا قوي

جديــدة تنســجم ومبــادئ األعمــال العالميــة الحديثــة.

ويعتمــد هيــكل النمــوذج علــى أبحــاث موســعة حــول محــركات األداء المتميــز، وبذلــك يعكــس اســتراتيجية متقدمــة وطــرق ومفاهيــم 
ــركات  ــواع الش ــي كل أن ــال ف ــق أداء ع ــى تحقي ــدرة عل ــت ق ــائعة أثبت ــال ش ــات أعم ــوذج ممارس ــمل النم ــركات. ويش ــدة إلدارة أداء الش جي

بغــض النظــر عــن حجمهــا أو القطــاع الــذي تعمــل فيــه أو مــا إذا كانــت مؤسســة ربحيــة أو غيــر ربحيــة.

تركــز معاييــر التقييــم علــى عمليــات ونتائــج ثمانيــة مجــاالت أساســية فــي أداء األعمــال وهــي القيــادة، االســتراتيجية، العمــاء، العمالــة 
ــة. ــؤولية االجتماعي ــة والمس ــكار، الحوكم ــغيل، االبت ــطة التش ــات وأنش ــاءات، العملي وإدارة الكف

2019

المالءمة    التقييم    الممارسة    المقاربة

االبتــــكار
الحوكمة

المسؤولية
االجتماعية

القيادة
واالستراتيجية
النتائج المالية
ونتائج السوق

العمليات
وأنشطة التشغيل

العمالة وإدارة الكفاءات
العمالء
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معاييــر جائزة محمد بن راشــد آل مكتوم البتكار األعمال 

ــن  ــد ب ــزة محم ــوذج جائ ــن نم ــكار ضم ــم االبت ــال تقيي ــى مج ــال عل ــكار األعم ــوم البت ــد آل مكت ــن راش ــد ب ــزة محم ــر جائ ــد معايي تعتم
راشــد آل مكتــوم لألعمــال. تشــجع هــذه المعاييــر الشــركات علــى التركيــز علــى التميــز فــي مجــال االبتــكار ومقارنــة وتطويــر وتحســين 

ــيها. ــى منافس ــوق عل ــي والتف ــتوى التال ــى المس ــكار إل ــع االبت ــدف دف ــا به قدراته

االبتــــكار
الحوكمة

المسؤولية
االجتماعية

القيادة
واالستراتيجية
النتائج المالية
ونتائج السوق

العمليات
وأنشطة التشغيل

العمالة وإدارة الكفاءات
العمالء

المالءمة    التقييم    الممارسة    المقاربة

2019

تـــأثــــيـــــر 
برنامج جائزة محمد بن راشد آل مكتوم لألعمال
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ندوات أفضل الممارسات 

 تجمــع النــدوات خبــراء فــي مجــال التميــز واالبتــكار وشــركات بــارزة مــن بينهــا شــركات فــازت ســابقا بجائــزة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم 
لألعمــال وجائــزة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم البتــكار األعمــال. ويطــرح المتحدثــون خبراتهــم فــي تحقيــق األداء االســتثنائي مــن خــال 

اســتعراض نمــاذج ألفضــل الممارســات والعمليــات.

نظمــت بنجــاح نــدوات أفضــل الممارســات بمشــاركة فائزيــن ســابقين اوضحــوا أســباب نجــاح وتفوق شــركاتهم مثــل اكســيوم تيليكوم، 
موانــْى دبــي العالميــة، ايــون هيويــت، مستشــفى ان ام ســي التخصصــي، دوكا جلــف ونتوورك انترناشــونال.

.     مؤتمر عالمي واحد 
.     حضور 190  شخصًا

.     5  متحدثين
.     100% معدل رضا المشاركين

3 ندوات ألفضل الممارسات	 

.     مشاركة 315 شخصًا
9 متحدثين	 

%97 معدل رضا المشاركين	 
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برنامج التعلم

يشــكل برنامــج التعلــم أســاس برنامــج جائــزة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم لألعمــال ويتكــون مــن عــدد مــن فعاليــات تبــادل المعرفــة 
ــن  ــد ب ــوذج محم ــادئ نم ــال مب ــن خ ــتدامة م ــات المس ــر الممارس ــم وتطوي ــز وتعل ــا للتمي ــي جهوده ــركات ف ــم الش ــل تدع وورش عم

ــال.  ــوم ألداء األعم ــد آل مكت راش

ينظــم البرنامــج نــدوات عــن أفضــل الممارســات وكذلــك مؤتمــرات وورش عمــل تدريبيــة وجلســات نقاش وجلســات استشــارية صممت 
لتلبــي متطلبــات جائــزة األعمــال وجائــزة ابتــكار األعمال. 

جمعــت الــدورة العاشــرة مــن جائــزة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم لألعمــال والــدورة الثانيــة مــن جائــزة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم البتكار 
األعمــال مجموعــة مــن الخبــراء العالمييــن لطــرح خبراتهــم ومعارفهــم فــي مجــال التميــز واالبتــكار للمشــاركين. وقــد اثبــت برنامــج 
الجائــزة نجاحــا كبيــرا حيــث ارتفعــت المشــاركة فــي جلســات تبــادل المعرفــة بنســبة %15 مقارنــة بالــدورة الســابقة ووصــل معــدل رضــا 

المشــاركين إلــى مســتويات مرتفعــة بلغــت 98%.

مــن خــال الدعــم والتوجيــه بفضــل برنامــج التعلــم، اســتفاد المشــاركون مــن الحصــول علــى معرفــة اســتراتيجية وأفــكار عمليــة حــول 
كيفيــة تطبيــق المعاييــر وتبــادل التجــارب والمعــارف وتطويــر أفــكار جديــدة ومعرفــة فــرص جديــدة لتحســين األداء.

المؤتمر العالمي 

ــاد تأثيــر البيئــة الخارجيــة  مــن المبــادئ األساســية لبقــاء الشــركات واســتمراريتها فــي عالــم اليــوم حيــث المتغيــرات المســتمرة وازدي
لألعمــال، يجــب تعزيــز االســتفادة مــن القــدرات الرئيســية للشــركة والبــدء بالعامــل البشــري. ويتمثــل ذلــك فــي تمكيــن العمالــة مــن أن 
تصبــح أكثــر حيويــة واســتجابة الحتياجــات العمــاء وتقلبــات الســوق، وتطويــر فهــم عميــق لعمــاء العصــر الحالــي ومتطلباتهــم وتطويــر 
قــدرات مميــزة للتفــوق علــى المنافســين، وإذا تــم تعزيــز هــذه القــدرات الرئيســية ســوف تتحســن قــدرة الشــركة علــى التكيــف مــع أوضــاع 

الســوق وبالتالــي تحقيــق النمــو فــي زمــن يشــهد تغيــراً مســتمراً.

ــي  ــر العالم ــق المؤتم ــة” أطل ــعادة واإليجابي ــعار “الس ــت ش ــارات 2021، وتح ــة اإلم ــعادة ورؤي ــي للس ــج الوطن ــداف البرنام ــع أه ــيا م تماش
بنجــاح الــدورة العاشــرة مــن جائــزة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم لألعمــال والــدورة الثانيــة مــن جائــزة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم البتــكار 

األعمــال تحــت عنــوان “ محفــزات النمــو فــي الشــركات الحديثــة ودور العامــل البشــري”.

ناقــش المؤتمــر محــركات النمــو الرئيســية فــي الســوق، مــع التركيــز علــى أهميــة العنايــة بالعامــل البشــري، وذلــك مــن خــال جمــع قــادة 
األعمــال والخبــراء فــي هــذا المجــال بهــدف طــرح رؤى وأدوات عمليــة ومعرفــة فائقــة القيمــة حــول كيفيــة تحقيــق الشــركات الحديثــة 

لازدهــار والتقــدم فــي عصرنــا المتطــور دومــًا.      

ــس  ــل، رئي ــون هيج ــيد ج ــاة؛ الس ــودة الحي ــعادة وج ــة للس ــرة الدول ــي، وزي ــود الروم ــي عه ــر معال ــي المؤتم ــن ف ــة المتحدثي ــت قائم ضم
Center for the Edge، المديــر التنفيــذي لديلويــت لاستشــارات، ســيليكون فالــي، الواليــات المتحــدة االمريكيــة؛ الســيد سوشــانت 
اباديــاي، شــريك فــي مجموعــة كــورن فيــري هــاي، االمــارات العربيــة المتحــدة؛ الســيد موريــس بنتيــل، رئيــس مؤسســة تجربــة العمــاء، 

ــا. ــل واإلدارة، بريطاني ــتقبل العم ــي مس ــر ف ــر، خبي ــايمون ووكي ــيد س ــا و الس بريطاني
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ورش العمل التدريبية

تنظــم ورش العمــل التدريبيــة لبرنامــج جائــزة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم لألعمــال وجائــزة ابتــكار األعمــال بهــدف مســاعدة ودعــم 
الشــركات التــي تســعى إلــى تبنــي نمــوذج جائــزة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم لألعمــال ومعاييــر جائــزة ابتــكار األعمــال. 

صممــت ورش العمــل التدريبيــة لتشــجيع التفاعــل بيــن المشــاركين ألجــل عمليــة تعلــم فعالــة وتبــادل الخبــرات، وتســاعد ورش العمــل 
التــي تســتمر ليوميــن المشــاركين فــي المعرفــة العميقــة إلطــار النمــوذج وكيفيــة تطبيــق مجــاالت التقييــم ودمجهــا فــي شــركاتهم. 
كمــا وتقــدم الــورش إرشــادات حــول كيفيــة إعــداد وثيقــة تقديــم علــى الجائــزة عاليــة الجــودة، وتمكــن المشــاركين مــن تحقيــق درجــات 

عاليــة ورفــع فــرص الفــوز.

جلسات النقاش

نظمــت جلســات النقــاش حصريــا للمتقدميــن بطلــب المشــاركة فــي الجائــزة وهــي عبــارة عــن جلســات متخصصــة توفــر للمشــاركين 
الفرصــة لمناقشــة متطلبــات عمليــة التقديــم للجائــزة. ُمنــح المتقدمــون الفرصــة لمناقشــة التحديــات التــي تواجههــم خــال عمليــة 

ــز.  التقديــم للجائــزة، وتبــادل األفــكار والخبــرات المتعلقــة بأفضــل ممارســات التمّي

وتهــدف هــذه النقاشــات إلــى تهيئــة الشــركات المتقدمــة ومســاعدتها فــي تحســين جــودة طلبــات التقديــم لجائــزة محمــد بــن راشــد آل 
مكتــوم لألعمــال وجائــزة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم البتــكار األعمــال.

6 ورش عمل تدريبية	 

171 مشارك 	 

%98 معدل رضا المشاركين	 

3 جلسات نقاش	 

76 مشارك 	 

%98 معدل رضا المشاركين	 

عملية التقييم

تأتــي عمليــة التقييــم عقــب االنتهــاء مــن برنامــج التعلــم ومعرفــة المشــاركين للمبــادئ األساســية للتميــز واالبتــكار واكمــال وارســال 
ــال  ــات األعم ــل ممارس ــع أفض ــا م ــركات ومقارنته ــة للش ــات الحالي ــم الممارس ــى تقيي ــة عل ــذه العملي ــز ه ــي. ترك ــم النهائ ــب التقيي طل

ــز.   وذلــك بهــدف التحقــق مــن التزامهــا بالمعاييــر المســتهدفة للتمّي

تتكــون عمليــة التقييــم مــن مرحلتيــن، ففــي المرحلــة األولــى يقّيــم المقيمــون طلبــات التقديــم وفــي المرحلــة الثانيــة تخضــع الشــركات 
ــارة الميدانيــة للتأكــد مــن دقــة  ــارات ميدانيــة مــن قبــل المقّيميــن. وتهــدف الزي التــي تفــي طلبــات تقديمهــا الشــروط المطلوبــة إلــى زي

وصحــة ممارســات الجهــة المشــاركة حســبما ذكــرت فــي طلــب التقديــم. 

تدخــل الشــركات المتفوقــة التــي يتأكــد تبنيهــا نظامــا لــألداء المســتدام يضمــن التطــور المســتمر والتميــز فــي ممارســاتها وابتكاراتهــا، 
فــي قائمــة الشــركات المرشــحة للفــوز حيــث تقــدم هــذه القائمــة إلــى هيئــة التحكيــم. 

ــم  ــق تقيي ــود فري ــى وج ــال عل ــكار األعم ــوم البت ــد آل مكت ــن راش ــد ب ــزة محم ــال وجائ ــوم لألعم ــد آل مكت ــن راش ــد ب ــزة محم ــرص جائ تح
يتمتــع بالخبــرة مــن أنحــاء العالــم المختلفــة. وقــد تمــت زيــادة فريــق التقييــم هــذا العــام بنســبة %19 بهــدف تلبيــة االحتياجــات 

ــم.  ــل التعل ــن أج ــا م ــي رحلته ــركات ف ــم الش ــزة ودع ــج الجائ ــة لبرنام المتنامي

يتــم اختيــار مقيميــن مســتقلين للجائــزة مــن القطــاع الخــاص المحلــي والعالمــي ويخضعــون لتدريــب مــن قبــل غرفــة دبــي علــى عمليــة 
التقييــم وفقــا لمبــادئ نمــوذج جائــزة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم لألعمــال ومعاييــر جائــزة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم البتــكار األعمال. 

وتخضــع فــرق التقييــم إلــى متابعــة مشــرفين مــن غرفــة دبــي ويتكــون كل فريــق مــن شــخصين يقومــان بمراجعــة كافــة طلبــات 
المشــاركة فــي الجائــزة، وإجــراء زيــارات ميدانيــة للشــركات المتأهلــة. كمــا تشــمل المهــام الرئيســية للمقيــم المســتقل وضــع قائمــة 
بالشــركات المرشــحة لنيــل الجائــزة والتــي تثبــت أداًء متميــزاً، وإعــداد تقريــر شــامل حــول أداء كافــة الشــركات التــي تــم تقييمهــا ســواء 

فــازت أم لــم تفــز.
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.      أكثر من 1700 من الحضور
31 فائزاً  وفائزين اثنين بجائزة األداء المتمّيز	 

18 شركة فائزة بجائزة األعمال	 

13 شركة فائزة بجائزة ابتكار األعمال 	 

5 شركات فائزة من دول مجلس التعاون االخرى 	 

20

معالي/ سلطان بن سعيد المنصوري
وزير االقتصاد، اإلمارات العربية المتحدة 

رئيس هيئة تحكيم جائزة محمد بن راشد آل مكتوم لألعمال

سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي
وكيل وزارة االقتصاد للشؤون االقتصادية

وزارة االقتصاد، اإلمارات العربية المتحدة

سعادة حمد بوعميم  
مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي

رئيس اللجنة الُمشرفة، جائزة محمد بن راشد آل مكتوم لألعمال

الدكتور آنغ هاك سينغ
رئيس لجنة اإلدارة

 جائزة سنغافورة للجودة

 الدكتور بلعيد رتاب  
كبير االقتصاديين

مدير أول، غرفة تجارة وصناعة دبي
قائد اللجنة الُمشرفة، جائزة محمد بن راشد آل مكتوم لألعمال 

التحكيم هيئة 

تشــمل هيئــة تحكيــم الــدورة العاشــرة لجائــزة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم لألعمــال والــدورة الثانيــة لجائــزة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم 
ــكار األعمال: البت

ــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، بمراجعــة  ــر االقتصــاد فــي دول ــي ســلطان بــن ســعيد المنصــوري، وزي قامــت هيئــة التحكيــم برئاســة معال
ــس  ــام رئي ــز. وق ــع الجوائ ــل توزي ــن حف ــن م ــل يومي ــد قب ــذي عق ــم وال ــة التحكي ــاع هيئ ــال اجتم ــن خ ــار الفائزي ــحين واختي ــة المرش الئح
هيئــة التحكيــم بإصــدار القــرار النهائــي وتســمية الفائزيــن الذيــن تــم اإلعــان عنهــم خــال حفــل توزيــع الجوائــز للفائزيــن فــي مجــال تمّيــز 

األعمــال وابتــكار األعمــال.

حفل توزيع الجوائز 

أقيــم بنجــاح كبيــر حفــل توزيــع جائــزة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم لألعمــال وجائــزة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم البتــكار األعمــال فــي 
26 فبرايــر 2019 وذلــك بحضــور أكثــر مــن 1700 شــخصًا. وقــد شــرف الحفــل ســمو الشــيخ أحمــد بــن ســعيد آل مكتــوم، رئيــس هيئــة 
دبــي للطيــران المدنــي الرئيــس األعلــى لمجموعــة طيــران اإلمــارات، الــذي قــام بتوزيــع الجوائــز إلــى الشــركات الفائــزة بالــدورة العاشــرة مــن 

جائــزة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم لألعمــال والــدورة الثانيــة لجائــزة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم البتــكار األعمــال.

عقــب الكلمــة االفتتاحيــة مــن ســعادة حمــد بوعميــم، مديــر عــام غرفــة تجــارة وصناعــة دبــي ورئيــس اللجنــة المشــرفة للجائــزة، تقــدم 
إلــى المنصــة المؤلــف والمتحــدث العالمــي تومــي ســبولدنغ حيــث اســتعرض جانــب مــن خبراتــه الواســعة والمتنوعــة فــي مجــال القيــادة 
األخاقيــة فــي العمــل المؤسســي. واختتــم الحفــل باعتــاء الفائزيــن المنصــة إلــى جانــب ســمو الشــيخ أحمــد بــن ســعيد آل مكتــوم، رئيــس 

هيئــة دبــي للطيــران المدنــي الرئيــس األعلــى لمجموعــة طيــران اإلمــارات.
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قائمة الفائزين 

الدورة العاشرة لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم لألعمال

الفائز بجائزة األداء المتمّيز للدورة العاشرة لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم لألعمال
شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات

الفائزين بالدورة العاشرة لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم لألعمال

مصرف أبوظبي اإلسامي 
شركة أبوظبي الوطنية للتأمين

شركة الخليج للسكر
أوول فود للمواد الغذائية

مجموعة أباريل
الشركة العربية للسيارات 
أيه أس جي سي لإنشاءات
حضانة اوركارد البريطانية

شاينا ستيت كونستراكشن انجنيرينغ كوربوريشن )ميدل ايست(
دوكا جلف

شركة الخليج للسحب
شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات

جندال شديد للحديد والصلب
نتورك انترناشونال

مستشفى رأس الخيمة
تبلكس للتكنولوجيا
تاسك اوتسورسينق

ترانسجارد  جروب

قائمة الفائزين 

الدورة الثانية لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم البتكار األعمال

الفائز بجائزة األداء المتمّيز للدورة الثانية لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم البتكار األعمال
اينوك للتجزئة

الفائزين بالدورة الثانية لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم البتكار األعمال
األنصاري للصرافة

أليك للهندسة والمقاوالت
شركة المجدوعي للوجستيات

أيه أس جي سي لإنشاءات
مجموعة صيدليات أستر

دوبكس
اينوك للتجزئة

شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات
المنطقة الحرة لجبل علي

نتورك انترناشونال
سامسوتك

مصرف الشارقة اإلسامي
ترانسجارد  جروب
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شركة أبوظبي الوطنية للتأمين 
لقــد شــهدت الفتــرة الماضيــة التــزام فــرق العمــل لدينــا بتقديــم أفضــل مــا لديهــم من حيــث الجــودة واالســتمرار برفــع مســتوى الخدمات 
والعمــل بــروح الفريــق الواحــد لتحقيــق التميــز، األمــر الــذي تجســد فــي تطــور األداء بشــكل ملحــوظ، وتــوج بفوزنــا بجائــزة محمــد بــن راشــد 

ــوم لألعمال.  آل مكت

تعتبــر جائــزة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم لألعمــال مــن الجوائــز المرموقــة التــي تهــدف إلــى تحفيــز التميــز وإبــرازه فــي مجتمــع األعمــال 
ــة التــي شــهدتها أعمالنــا  والشــركات، ويمثــل تكريمنــا بمثــل هــذا الجائــزة المرموقــة مصــدر فخــر لنــا، إذ يأتــي فــي أعقــاب النتائــج القوي
خــال الســنوات الســابقة والتــي توجــت بــاألداء القــوي خــال العــام 2018. وقــد حافظنــا علــى مكانتنــا كإحــدى شــركات التأميــن الرائــدة علــى 
ــر  ــي توفي ــداع ف ــي، واإلب ــور التقن ــي، والتط ــاط المال ــاء، واالنضب ــة العم ــي خدم ــز ف ــاالت التمي ــي مج ــات ف ــا نجاح ــة، وحققن ــتوى المنطق مس
المنتجــات والخدمــات، فضــًا عــن مواصلــة دعــم الجهــود المجتمعيــة وتبنــي المبــادرات اإلنســانية الهادفــة. كمــا يبرهــن فوزنــا بهــذه 
ــر  ــة أكب ــر قيم ــا لتوفي ــعى دائم ــي تس ــة الت ــن الموثوق ــركة التأمي ــا كش ــز مكانتن ــل لتعزي ــة العم ــا بمواصل ــى التزامن ــزة عل ــزة الممي الجائ

لعمائهــا علــى الــدوام.

شركة الخليج للسكر
يسرنا الحصول على جائزة بن محمد راشد ال مكتوم بن األعمال للمرة الثانية، تقديراً للتميز في االعمال في فئة الصناعة.

ان عمليــة تطبيــق اجــراءات الجائــزة فــي حــد ذاتــه هــي فرصــة للشــركات المشــاركة مثلنــا للتقييــم الموضوعــي لقوتنــا ومجاالت التحســين 
ونتيجــة لذلــك تســاعد علــى اعتمــاد أفضــل الممارســات الدوليــة كجــزء مــن الفلســفة األساســية فــي متابعــة التميــز. 

ان فهم اإلطار النموذجي ألداء األعمال بالجائزة ومكوناته يساعد في تطوير وتعزيز نظم اإلدارة والعمليات. 

 كمــا ان إطــار الجائــزة ســاعد شــركة الخليــج للســكر لتحويــل المفاهيــم األساســية الــي ممارســات. لقــد ســعينا للتميــز خــال الســنين 
الماضيــة ونشــعر باننــا فــي موقــع أفضــل بكثيــر مــن قبــل. 

ان إطار جائزة محمد بن راشد ال مكتوم ركيزة أساسية لتحقيق التميز والتفوق المستدام ألي منظمه.

ــر تلتــزم الدعــم الكامــل لغرفــة دبــي للتجــارة والصناعــة فــي  ان قيــادة الشــركة متمثلــة فــي رئيــس مجلــس االدارة الســيد جمــال الغري
تحقيــق اهــداف جائــزة محمــد بــن راشــد ال مكتــوم. 

رياض الفرخ، مدير عام المصفاة
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تصريحات الشركات الفائزة 

شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات 
إنــه لمــن دواعــي فخرنــا واعتزازنــا أن نشــارك فــي الــدورة التاســعة لجائــزة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم لألعمــال، وأن نفــوز بجائــزة “األداء 
المتميــز” فــي قطــاع الصناعــة. إن المشــاركة فــي هــذه الجائــزة المرموقــة قــد شــجعتنا علــى المضــي ُقدمًا فــي التعّلــم والتطوير المســتمر 

والحــرص علــى تقييــم األداء وتعزيــز أســاليب القيــادة. 

إن التقديــم لجائــزة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم لألعمــال كان بحــد ذاتــه صــورة مــن صــور التمّيــز المؤسّســي والتنميــة المســتدامة، وقــد 
ســاعدنا ذلــك علــى مراجعــة وتقييــم أداء العمــل والممارســات بشــكل موضوعــي وشــفاف ومقارنــة إنجازاتنــا مــع اآلخريــن طبقــًا إلطــار أداء 

األعمــال الخــاص بالجائزة.

إن الفــوز بجائــزة التمّيــز هــو فــي واقــع األمــر شــهاّدة علــى المســتوى العالمــي لســامة اســتثمارنا المتواصــل فــي الثــروة البشــرية وجهودنــا 
المبذولــة فــي مجــال االســتدامة وتمّيــز األعمــال.

وبهــذه المناســّبة فإننــا نتوجــه بالشــكر الجزيــل لصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم علــى قيادتــه الحكيمــة واهتمامــه 
بتطويــر التميــز باألعمــال فــي دول الخليــج العربيــة، وإلــى كافــة أعضــاء الفريــق فــي غرفــة تجــارة دبــي المشــرف على هــذه الجائــزة المرموقة 

التــي ننظــر إليهــا كمصــدر إلهــام فــي مســيرة ســعينا الحثيــث خلــف التميــز والتنميــة المســتدامة.

 

مصرف أبوظبي اإلسالمي
ــي  ــز ف ــع الجوائ ــن أرف ــي، م ــة دب ــارة وصناع ــة تج ــل غرف ــن ِقب ــا م ــم إطاقه ــي ت ــال، الت ــوم لألعم ــد آل مكت ــن راش ــد ب ــزة محم ــر جائ  تعتب
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة لتكريــم التميــز فــي مجــال األعمــال. وتعــد هــذه الجائــزة دليــًا علــى جهــود مصــرف أبــو ظبــي اإلســامي 
المســتمرة لتزويــد عمائــه بمجموعــة واســعة مــن المنتجــات والخدمــات المتوافقــة مــع المعاييــر العالميــة. ولطالمــا كان عماؤنــا فــي 
ــا  صميــم كل مــا نقــوم بــه، ويمثــل حصولنــا علــى هــذه الجائــزة إنجــازاً كبيــراً ودليــّا واضحــّا أننــا علــى المســار الصحيــح وســنواصل دورن
الريــادي داخــل قطــاع الخدمــات الماليــة فــي دولــة اإلمــارات. وال تفوتنــا هــذ المناســبة دون توجيــه الشــكر إلــى غرفــة تجــارة وصناعــة دبــي 

علــى هــذا التكريــم.
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الشركة العربية للسيارات 
“يســعدني ويشــرفني فــوز الشــركة بجائــزة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم المرموقــة مرتيــن ــــ األولــى كانــت فــي 2015 واآلن فــي 2019 لتؤكــد 
ــركة  ــاح الش ــببا لنج ــت س ــي كان ــة الت ــل المهم ــن العوام ــة. م ــاب المصلح ــة أصح ــزة لكاف ــات متمي ــر خدم ــي توفي ــتمرار ف ــا باالس التزامن

التنفيــذ الجيــد لاســتراتيجية بجانــب االلتــزام الصــارم مــن قبــل موظفينــا لتحقيــق التميــز فــي كافــة أنشــطة الشــركة.

ــز  ــودة والتمي ــى الج ــوم عل ــوي يق ــاس ق ــع أس ــن وض ــوم م ــد آل مكت ــن راش ــد ب ــز محم ــج جوائ ــي برنام ــاركة ف ــل المش ــا بفض ــد تمكنن وق
ــذه  ــز ه ــج التمي ــا برام ــي طرحته ــات الت ــل الممارس ــت أفض ــات، كان ــة بالتحدي ــنوات المليئ ــال الس ــى خ ــركة. وحت ــاح الش ــي نج ــاهم ف س
ســببا فــي زيــادة حصــة الشــركة مــن الســوق وجعلنــا الشــريك األكثــر تفضيــا بالنســبة للشــركات األصليــة الصانعــة للســيارات التــي لدينــا 

ــراء حيــاة عمائنــا مــن خــال منتجــات وخدمــات مبتكــرة.”  وكالتهــا وفــي ذات الوقــت نســتمر فــي إث

ميشال عياط، الرئيس التنفيذي، مجموعة عبد الواحد الرستماني للسيارات

أيه أس جي سي لإلنشاءات
قــال المهنــدس عمــاد عزمــي، رئيــس شــركة “إيــه إس جــي ســي”: “تعتبــر جائــزة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم لألعمــال واحــدة مــن أرفــع 
وأهــم الجوائــز، وتكــّرم الشــركات التــي تطبــق أفضــل الممارســات فــي أعمالهــا اليــوم. لــذا، فــإن المشــاركة بحــد ذاتهــا فــي الجوائــز تمثــل 
تجربــة مميــزة جــداً للمؤسســات التــي نالــت شــرف الترشــح للجائــزة. كمــا تجّســد منصــة رائــدة تجمــع الخبــراء مــن كافــة مياديــن األعمــال 
لتقييــم عملياتهــم وأنظمتهــم التشــغيلية وفقــًا ألعلــى المعاييــر. وفــي هــذا اإلطــار، نحــن فــي ”إيــه إس جــي ســي” فخــورون للغايــة بفوزنــا 
فــي كلتــا الجائزتيــن هــذا العــام، الــدورة العاشــرة لجائــزة األعمــال، وكذلــك الــدورة الثانيــة لجائــزة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم البتــكار 

األعمــال. ويمنحنــا الفــوز بهــذه الجوائــز زخمــًا إضافيــًا لاســتمرار بمســاعينا الدؤوبــة لتحقيــق التميــز واالبتــكار بالنيابــة عــن عمائنــا”.
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أوول فود للمواد الغذائية
ــل  ــاءة العم ــال وكف ــي المج ــى ف ــات المثل ــق الممارس ــال تطبي ــن خ ــا م ــواً متزن ــة نم ــواد الغذائي ــود للم ــت أوول ف ــها، حقق ــذ تأسيس من
فــي جميــع جوانــب العمليــات التجاريــة. لقــد كان الفــوز بجائــزة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم لألعمــال بمثابــة مصادقــة قويــة علــى هــذه 
الحقيقــة. لقــد كان تقييمنــا وتحكيمنــا واختيارنــا للفــوز مــن قبــل لجنــة مكونــة مــن مندوبيــن ذوي كفائــة عاليــة لشــرف عظيــم أمكننــا 
منــه بــأن نتأمــل فــي ماضــي شــركتنا وحاضرهــا. نحــن فخــورون للغايــة بفريــق عملنــا، الــذي، بعزيمــة وارادة، وأخاقيــات مهنيــة وحــب العمل 
الجماعــي، جعــل الشــركة مــا هــي عليــه اليــوم. بعــد الحصــول علــى هــذه الجائــزة المحترمــة، أصبحنــا نطمــح إلى اتبــاع رؤيــة صاحب الســعادة 

نائــب رئيــس دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، وســنتمكن مــن تحقيــق مســتويات أعلــى فــي التميــز فــي العمــل.

مجموعة أباريل
تتطلــع مجموعــة أباريــل دائمــًا لبنــاء وتعزيــز ثقافــة التمّيــز مــن خــال تضميــن أفضــل الممارســات المهنيــة فــي األعمــال العصريــة. إن 
أساســيات وقواعــد جائــزة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم تشــكل بوصلــة لطريــق النمــو واإلبــداع فــي عالــم األعمــال، فخــال دورة الجائــزة، 

نحصــل علــى نمــوذج قياســي لتفحــص واختبــار فاعليــة السياســات ومــن ثــم محاولــة تحســينها بأفضــل المســتويات.

ــا  ــف التكنلوجي ــال توظي ــن خ ــاءة م ــين الكف ــاء وتحس ــة للعم ــل خدم ــم أفض ــى تقدي ــًا عل ــز دائم ــدة، نرك ــة ورائ ــركة ناجح ــا كش وبدورن
المعاصــرة واســتخدام وســائل اإلعــام التقليديــة والرقميــة لانخــراط مــع زبائننــا والتقــرب منهــم. إن نهــج الجائــزة هــو بمثابــة محفــز 
ومحــرك لتحســين وتطويــر نهجنــا، حيــث أن نتيجــة التقريــر تســاعدنا كثيــراً فــي تحديــد الفجــوات وإلقــاء الضــوء علــى الفــرص المتاحــة التــي 

يمكــن اســتغالها لرفــع األداء.

إنــه لشــرف حقيقــي لنــا أن ُتقــدر جهودنــا وأن تتســنى لنــا الفرصــة بــأن نشــعر بهــا مــن خــال جائــزة “محمــد بــن راشــد آل مكتــوم لألعمــال” 
خــال دورتهــا العاشــرة. وهنــا نتشــرف بــأن نــردد كلمــات الملهــم ورائــد التميــز صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم: “فــي 
ســباق التميــز ليــس هنــاك خــط للنهايــة”، وانطاقــًا مــن هنــا نشــعر بــأن الفــوز بهــذه الجائــزة هــو دافــع لتقديــم األفضــل فــي رحلتنــا نحــو 

التميــز.

نيلش فيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة أباريل
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دوكا جلف
لقــد كان الَفــوز بهــذه الجائــزة القّيمــة للمــرة األولــى فــي الــدورة التاســعة لجوائــز “محمــد بــن راشــد آل مكتــوم لألعمــال” بالفعــل شــرفًا 
عظيمــًا، إال أن َفوزنــا بهــا للمــرة الثانيــة علــى التوالــي ُيَعــد دليــًا قاطعــًا علــى التزامنــا الُمســتمر بتطويــر أنفســنا مــن أجــل تحقيــق أعلــى 

معاييــر الجــودة وتقديــم أفضــل خدمــة لعمائنــا. 

وبعــد تحليــٍل ثاقــب لــردود الفعــل التــي حصلنــا عليهــا فــي الــدورة التاســعة، تمكّنــا مــن قيــاس أدائنــا ومواصلــة تطويــر عملياتنــا الداخليــة 
ــز األعمــال للســنة الثانيــة علــى التوالــي خــال  بهــدف تحســين أداء موظفينــا وخدمــة مصالــح عمائنــا، ممــا نتــج عنــه فوزنــا بجائــزة تَميُّ

الــدورة العاشــرة.

وبهــذه المناســبة، أود أن أتقــدم بخالــص ُشــكري وامتنانــي لفريــق عمــل جوائــز “محمد بن راشــد آل مكتــوم لألعمــال” وُغرفة ِتجــارة وصناعة 
دبــي، وأيضــًا لجميــع أعضــاء ُأســرة “دوكا َجلــف” لتفانيهــم وعملهــم الــدؤوب الــذي مــن دونه مــا كان الفــوز بهــذه الجائزة أمــراً ممكنًا.

مايكل أرنولد، المدير اإلداري، شركة دوكا جلف

شركة الخليج للسحب 
ــزة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم لألعمــال عــن فئــة الصناعــة. مصــدر إلهــام لنــا اســتوحيناه مــن  يعتبــر هــذا الفــوز وللمــرة الثانيــة بجائ
فكــرة خلــق غــٍد مشــرٍق، تنفيــذاً لرؤيــة القيــادة الحكيمــة لصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة رئيــس 

مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي رعــاه اهلل، والــذي تبّناهــا كأســاس للتمّيــز فــي األعمــال.

 إن نيــل هــذه الجائــزة المرموقــة جــاء تتويجــا لجهــود شــركة الخليــج للســحب فــي تبّنــي أفضــل المعاييــر العالميــة ضمــن أعمالنــا 
وعملياتنــا لتصبــح شــركتنا ضمــن الشــركات الرائــدة فــي قطــاع صناعــة األلومنيــوم.

إن منظومــة عمــل الشــركة مــن اجــراءات تشــغيلية ومنتجــات المتمّيــزة، فضــًا عــن جهــود الفريــق واإلدارة التــي ســاهمت بشــكل كبيــر 
فــي تأســيس وتطبيــق معاييــر التمّيــز فــي األعمــال وإننــا نفخــر بالتزامنــا بالجــودة النوعيــة، مشــاركتنا الفّعالــة فــي المجتمــع. 

أخيــراً وليــس آخــراً، نــود أن ننتهــز هــذه الفرصــة لنشــكر غرفــة تجــارة وصناعــة دبــي ومكتــب جائــزة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم لألعمــال 
علــى دعمهــم المســتمر لنــا.
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حضانة اوركارد البريطانية
علقــت الدكتــورة فاندانــا غانــدي ، مؤسســة ورئيســة مجلــس إدارة حضانــة بريتــش أوركارد البريطانيــة بــأن: “التعليــم فــي حــد ذاتــه تجربــة 

مجزيــة ، وعندمــا يتــم االعتــراف بالجهــود ومنحهــا فــي مثــل هــذه المنصــات المرموقــة ، نحــرص  علــى أداء األفضــل دائمــآ “. 

 اإلمــارات العربيــة المتحــدة هــي أرض الفــرص للجميــع.  أود أن أشــكر صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم وصاحــب الســمو 
الشــيخ أحمــد بــن ســعيد آل مكتــوم وصاحــب الســعادة.  حمــد بوعميــم الرئيــس والمديــر التنفيــذي لغرفــة تجــارة وصناعــة دبــي لتقديــم 
ــق  ــى فري ــا إل ــودة أيًض ــي الج ــل ف ــذا الفض ــب ه ــة.  يذه ــة الماضي ــنوات القليل ــي الس ــن ف ــة مرتي ــزة المطلوب ــذه الجائ ــا به ــد فزن ــزة.  لق الجائ
ــال أن  ــن لألطف ــة يمك ــة مواتي ــة تعليمي ــر بيئ ــا بتوفي ــدون إلين ــن يعه ــدارس، الذي ــي الم ــا ف ــور أطفالن ــاء أم ــش أوركارد وأولي ــة بريت حضان

يزدهــروا بــه.
 

شاينا ستيت كونستراكشن انجنيرينغ كوربوريشن )ميدل ايست(
إنهــا تجربــة رائعــة للمشــاركة فــي الــدورة العاشــرة لجائــزة “محمــد بــن راشــد آل مكتــوم لألعمــال”، التــي ســاعدتنا بشــكل كبيــر علــى وضــع 
اســتراتيجيات وخطــط أوضــح لزيــادة تحســين إدارة شــركتنا فــي جميــع الجوانــب علــى المــدى الطويــل. هــذه الجائــزة هــي بالتأكيــد تقديــراً 
ــًا مــن صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم وحكومــة دبــي لإنجــازات التــي تحققــت علــى مــدى خمســة عشــر ســنة  قوي
الماضيــة فــي قطــاع البنــاء والتطويــر والتــي تمثــل أعظــم شــرف لجميــع الموظفيــن و CSCEC كمجموعــة. نعتقــد أن الفــوز بالجائــزة 
سيشــجعنا علــى أن نلــزم أنفســنا بالمزيــد مــن رفــع كفــاءة االنتــاج فــي إطــار مبــادرة “حــزام واحــد طريــق واحــد” والعاقــة االســتراتيجية 

التــي وضعهــا.
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مستشفى رأس الخيمة
مستشــفى رأس الخيمــة الــذي تأســس فــي عــام 2007 وهــو العامــة التجاريــة الرائــدة لشــركه ارابيــان هيلــث كيــر المؤسســة تحــت رعايــة 

صاحــب الســمو الشــيخ ســعود بــن صقــر القاســمي حاكــم راس الخيمــة. 

المستشــفى الحائــز علــى اعلــى االعترافــات الدوليــة المتميــزة للجــودة وضــع رأس الخيمــة كوجهــه متميــزة للعــاج فــي المنطقــة ومــا 
بعدهــا نفخــر ونعتــز بالحصــول علــى جائــزه محمــد بــن راشــد ال مكتــوم لألعمــال وهــي جائــزة للتميــز األدائــي وادارة العمليــات واالجــراءات 

التــي تــؤدي الــى النتائــج. ان الشــغف الموجــود لــدى العامليــن والــذي يســود عنــد الجميــع انمــا هــو دافعنــا للتقــدم نحــو االمــام.

ان مشــاركة مستشــفى راس الخيمــة فــي فعاليــات جائــزة محمــد بــن راشــد ال مكتــوم قــد اضافــت للمستشــفى وكانــت فخــرا إلشــاعة 
ثقافــة التميــز فــي الفعاليــات، االدارة، التركيــز علــى المرضــى واالبتــكار. كذلــك اضافــت الجائــزة والتعامــل معهــا ثقافــه الجــودة فــي 

ــى. ــا للمرض ــي خدماتن ــتمر ف ــن المس ــغف للتحس ــتنا والش مؤسس

نــود ان نعبــر عــن خالــص تقديرنــا لغرفــه تجــارة دبــي لكدهــم ومثابرتهــم إلنشــاء هــذه الجائــزة ممــا يعــزز بــدوره ثقافــه التميــز والتعلــم 
اإليجابــي وتحقيــق مســتوى اعلــى مــن الخدمــة.

تبلكس للتكنولوجيا 
“ أثبتــت تابلكــس بوضــوح تبنيهــا لمنهــج اســتراتيجي ناجــح ســاعد فــي تحســين األداء وتحقيــق أهــداف الشــركة مــع التركيــز علــى مجــاالت 

األداء الرئيســية التاليــة: إســعاد العمــاء، إشــراك الموظفيــن واالبتــكار.”

“يكمــن ســر نجــاح الشــركة فــي الثقافــة المؤسســية التــي تقــوم علــى القيــم الرئيســية: المعرفــة واالســتجابة والنزاهــة”. تبــدأ مســيرة 
النجــاح مــن موظفينــا ونعتبــر أنفســنا محظوظيــن بوجــود هــذا الفريــق الرائــع. وليــس هنــاك ســر عنــد القــول بترابطنــا كفريــق واحــد وذلــك 

يفســر ســبب ســعادة عمائنــا وإيجــاد طــرق مبتكــرة لحــل المشــاكل التــي تواجهنــا.

تتناســب معاييــر االختيــار الرئيســية لهــذه الجائــزة مــع فريــق عملنــا وكذلــك مــع أولويــات الشــركة وقــد تمكننــا مــن خــال المســوحات 
اإلحصائيــة واألدلــة الداعمــة مــن اإليفــاء بالمطلوبــات أو التفــوق فــي كافــة المعاييــر وبذلــك تمكننــا مــن الفــوز بالجائــزة. 

ســاعدنا الفــوز بالجائــزة وكذلــك التقريــر المفصــل الــذي اعتمــد علــى معاييــر ومتطلبــات التميــز فــي وضــع نمــوذج أفضــل لــإدارة بهــدف 
ــزة  ــة الجائ ــم ولجن ــق التقيي ــم فري ــرفنا تكري ــزة وش ــذه الجائ ــوز به ــعدنا للف ــن. “س ــغيلية أحس ــج تش ــق نتائ ــتمر وتحقي ــين المس التحس

للعمــل الجــاد الــذي تقــوم بــه الشــركة.”  
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جندال شديد للحديد والصلب
تتشــرف شــركة جنــدال شــديد بالفــوز بجائــزة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للتميــز فــي األعمــال. هــذه الجائــزة هــي تقديــر لجهودنــا لنصبــح 
ــزة المرموقــة مصــدًرا  أفضــل مصنــع صلــب متكامــل فــي العالــم مــن خــال اعتمــاد أفضــل الممارســات الدوليــة. وســتكون هــذه الجائ

دائًمــا لتحفيزنــا علــى مواصلــة جهودنــا لتطويــر عمــان واالقتصــاد اإلقليمــي.

ــا  ــل أدائن ــي عم ــزة ف ــده الممي ــظ فوائ ــة وناح ــا اإلداري ــي أنظمتن ــوم ف ــد آل مكت ــن راش ــد ب ــزة محم ــوذج جائ ــر نم ــج عناص ــا بدم ــد قمن لق
ــي.  اليوم

ــج  ــن البرام ــدًءا م ــاركين ب ــل للمش ــم الكام ــدم الدع ــذي ق ــوم ال ــد آل مكت ــن راش ــد ب ــزة محم ــب جائ ــا لمكت ــص امتنانن ــن خال ــرب ع ونع
ــة.  ــي للغاي ــلوب احتراف ــز بأس ــع الجوائ ــل توزي ــى حف ــة وحت التدريبي

لقد مكننا برنامج الجائزة من فهم نموذج االمتياز التجاري بشكل فعال.

نحن نتطلع إلى المشاركة في هذه الجائزة في المستقبل حتى نتمكن من زيادة تحسين أنظمتنا اإلدارية المختلفة وأدائها.

نتورك انترناشونال
حصــدت ” نتــورك إنترناشــيونال” تكريمــًا مرموقــًا ونالــت شــرف الفــوز بجائــزة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم لألعمــال. وقــد مثلــت عمليــة 
ترشــيحنا للجائــزة ومراحــل التقييــم تجّربــة قّيمــة اكتســبنا مــن خالهــا المعــارف والخبــرات، ومكنتنــا مــن التعــّرف علــى المجــاالت الهامــة 
ــز األعمــال، عــاوة علــى اختبــار أدائنــا ومــدى االمتثــال بممارســات األعمــال مــن الدرجــة  وتحســينها فــي منهجيــة عملنــا وصــواًل إلــى تمّي
األولــى. وباســتخدام نمــوذج أعمــال محمــد بــن راشــد آل مكتــوم كدليــل إرشــادي لفهــم كيفيــة ســير عمــل مؤسســتنا بكفــاءة وفاعليــة، 
تمكّنــا مــن اإلحاطــة بمشــهد أفضــل يلهمنــا نحــو ســبل الحفــاظ علــى دورنــا الرائــد فــي تفعيــل منظومــة التجــارة الرقميــة فــي شــتى أرجــاء 

منطقــة الشــرق األوســط وأفريقيا.إدارتهــا المهنيــة للجائــزة والدعــم طــوال عمليــة تقديــم طلــب المشــاركة.
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تاسك اوتسورسينق
“ظــل مفهــوم التحســن المســتمر والتميــز فــي كافــة أنشــطة الشــركة جــزءاً من أســلوب حياتنــا. ويؤكــد تركيزنا علــى خدمــة المتعاملين 

جهــود الشــركة فــي ضمــان رضا أصحــاب المصلحــة وقدرتنا علــى اإليفــاء بالتزاماتنــا إزاء المعنييــن الداخلييــن والخارجيين. 

مــع تحقيــق الشــركة إلنجــازات هامــة علــى مــدى العشــرة أعــوام الماضيــة، قــررت إدارتنــا المشــاركة فــي رحلــة التميــز بالمنطقــة مــن خــال 
عــرض أفضــل ممارســات الشــركة. ولذلــك وضعــت الخطــط االســتراتيجية لعــام 2018  نصــب أعينهــا علــى برنامــج محمــد بــن راشــد آل 

مكتــوم لألعمــال.

وقــد ســاعدنا هــذا البرنامــج فــي أن تصبــح الشــركة أكثــر تركيــزا علــى النمــو المســتدام وتحديــث إطــار االبتــكار لدينــا واتســاق أداء 
الموظفيــن مــع االســتراتيجية التنظيميــة علــى المــدى الطويــل وتكويــن فــرق عمــل للتعامــل المباشــر مــع المعنييــن. وقــد اســتطاعت 
اإلدارات المختلفــة بالشــركة مــن تجميــع البيانــات بصــورة فعالــة بحيــث تمكنــت إدارة الشــركة وموظفيهــا مــن تعزيــز االســتفادة منهــا 

وزاد ذلــك مــن رغبتنــا فــي إجــراء مزيــد مــن التحســينات مســتقبا.

يعتبر فوزنا بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم لألعمال مصدر فخر لكل موظف في الشركة.”

ترانسجارد  جروب
قــد ســاعدت رحلتنــا فــي الفــوز بجائــزة محمــد بــن راشــد أل مكتــوم لألعمــال وجائــزة محمــد راشــد أل مكتــوم البتــكار األعمــال للتحقــق مــن 
صحــة مــا نقــوم بــه مــن حيــث التحســين المســتمر، بمــا فــي ذلــك طــرح أفــكار ليــن ٦ ســيجما علــى جميــع مســتويات مجموعــة ترانســجارد 
ــط  ــس فق ــال لي ــة االحتف ــا التجرب ــت لن ــجارد. أتاح ــة ترانس ــر اإلداري لمجموع ــج وارد، المدي ــال جري ــة، “ق ــال التجاري ــي األعم ــز ف ــق التمي لتحقي
باإلنجــازات التــي حققناهــا فــي هــذا المجــال ولكــن أيضــا االحتفــال بالفريــق المجتهــد المخلــص وراء هــذه المبــادرات. أنــا فخــور جــداً للعمــل الذي 

قــام بــه زمائــي فــي الفريــق لتمكيننــا مــن الفــوز بهــذه الجوائــز المرموقــة فهــم مثــال يحتــذى بهــم للعمــل فــي المنطقــة.

الدورة الثانية لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم البتكار األعمال

اينوك للتجزئة 
قــال ســعادة ســيف حميــد الفاســي، الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة اينــوك: “يشــرفنا الفــوز فــي الــدورة الثانيــة لجائــزة محمــد بــن راشــد 
آل مكتــوم البتــكار األعمــال، وذلــك لمــا تمثلــه هــذه الجائــزة مــن تكريــم لجهودنــا الدؤوبــة فــي تطويــر حلــول وتقنيــات رقميــة مبتكــرة، 

تســهم فــي تطويــر كفــاءة األعمــال وتحّســن تجربــة عمائنــا وتســاعد علــى الترشــيد فــي اســتهاك المــوارد.”

ــا خطــواٍت واثقــة لتقديــم أفــكار جديــدة ومســتدامة، ســواء عبــر إطــاق أول محطــة خدمــة  وأضــاف ســعادته: “منــذ العــام 2017، خطون
تعمــل بالطاقــة الشمســية فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، أو مــن خــال افتتــاح أول محطــة وقــود متنقلــة، وصــواًل إلــى نشــر 
ــة. نحــن فخــورون بإنجازاتنــا، وماضــون قدمــًا باالســتثمار فــي البنيــة التحتيــة التحويليــة التــي  التكنولوجيــا الذكيــة عبــر شــبكتنا للتجزئ

ــة.” ــى المعرف ــٍم عل ــاٍد قائ ــى اقتص ــّول إل ــا للتح ــة بلدن ــم رؤي ــي دع ــهم ف تس

األنصاري للصرافة  
تعــد هــذه الجائــزة مؤشــراً علــى أن شــركتنا األنصــاري للصرافــة قــد أثبتــت مــرة أخــرى أننــا نؤمــن إيمانــا راســخا بقيمنــا األساســية المتمثلــة 

فــي كوننــا “مبتكريــن” فــي الســوق وبالتالــي نعطــي تجربــة عالميــة المســتوى لــكل مــن أصحــاب المصلحــة الداخلييــن والخارجييــن.

ــا  ــا ومعلًم ــي قبعتن ــة ف ــة إضافي ــة ريش ــارة والصناع ــي للتج ــة دب ــن غرف ــال م ــكار األعم ــوم البت ــد المكت ــن راش ــد ب ــزة محم ــت جائ أضاف
ــين  ــريع وتحس ــى تس ــزة عل ــذه الجائ ــجعنا ه ــك، تش ــى ذل ــاوة عل ــة. ع ــاري للصراف ــركة األنص ــا ش ــي حققته ــازات الت ــة اإلنج ــي قائم ــر ف آخ
األســاليب والتقنيــات الحديثــة لضمــان بقائنــا رواًدا فــي الســوق التنافســية. كمــا ستســاعدنا هــذه الجائــزة أيًضــا علــى المغامــرة فــي عالــم 
التكنولوجيــا الــذي ال نهايــة لــه وزيــادة تعزيــز عملياتنــا وإجراءاتنــا. تعــد هــذه الجائــزة بمثابــة رحلــة مســتمرة لنظــل مؤهليــن فــي مختلــف 
حــدود األعمــال التجاريــة والتــي ستســاعدنا فــي مواجهــة التحديــات العالميــة بثقــة كبيــرة. مــرة أخــرى نشــكر غرفــة دبــي علــى هــذه الفرصــة 

الرائعــة.
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أيه أس جي سي لإلنشاءات  
قــال عبدالعزيــز محمــد بــن شــعفار، نائــب الرئيــس والمديــر التنفيــذي لشــركة “إيــه إس جــي ســي”: “نؤمــن فــي “إيــه إس جــي ســي“ بأنــه كــي 
ــدة  ــرق جدي ــن ط ــتمر ع ــث المس ــال والبح ــات األعم ــل ممارس ــز أفض ــرورة تعزي ــك إدراك ض ــب علي ــؤولة، يج ــة مس ــركة إماراتي ــون ش تك
إلضافــة القيمــة المرجــّوة إلــى الســوق، ولــن يتحقــق هــذا النهــج المبتكــر إال مــن خــال تبــادل المعرفــة مع اآلخريــن واالســتثمار فــي التقنيات 
ــد آل  ــن راش ــد ب ــزة محم ــل جائ ــل. وتمث ــرق العم ــاء ف ــة أعض ــات كاف ــز إمكان ــوارد وتعزي ــن الم ــؤول م ــكل مس ــتفادة بش ــّباقة واالس الس
مكتــوم البتــكار األعمــال منصــة فريــدة مــن نوعهــا لاحتفــاء بهــذا االلتــزام المســؤول. وفضــًا عــن ذلــك، يعــد التنافــس علــى الجائــزة مــع 
شــركات مــن جميــع القطاعــات ومؤسســات دوليــة بــارزة مثمــراً للغايــة. فنحــن فــي “إيــه إس جــي ســي“؛ علــى ثقــة بــأن االبتــكار، باإلضافــة 
إلــى التميــز فــي العمــل ال ينحصــر فــي قطــاع أعمــال بعينــه. لذلــك نحــرص دائمــًا علــى التعلــم واكتســاب المعــارف واألفــكار والخبــرات مــن 
جميــع قطاعــات األعمــال وليــس قطــاع اإلنشــاءات والتشــييد فحســب. كمــا نفخــر بتكريمنــا خــال الــدورة الثانيــة لجائــزة محمــد بــن 
راشــد آل مكتــوم البتــكار األعمــال. وال شــك أنــه بمقــدور العمــاء دائمــًا توقــع المزيــد مــن “إيــه إس جــي ســي“ فــي إطــار مســاعيها الدؤوبــة 

لرفــع مســتوى إدارة المشــاريع فــي الســنوات القادمــة”.

دوبكس
تفتخــر “دوبكــس” بكونهــا فائــزاً مميــزاً بالــدورة الثانيــة مــن جائــزة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم لابتــكار. وتعتبــر الســعي لمجــاراة 

التطلعــات المســتمرة لحكومــة اإلمــارات نحــو الريــادة واالبتــكار هــو العامــل األهــم فــي نجــاح الشــركة.

مــع انتشــار ثقافــة التحديــث فــي عالمنــا اليــوم حيــث أن التكنولوجيــا أســاس التطــور، تتمثــل أكبــر تحديــات الشــركات التــي ظلــت ملتزمــة 
دائمــا بالطــرق التقليديــة فــي أنشــطتها، فــي قدرتهــا علــى االبتــكار. واســتلهاما لمســيرة هنــري فــورد الــذي أحــدث تحــوال كبيــرا فــي صناعــة 
الســيارات، قامــت مجموعــة “أمانــة” بتأســيس شــركة “ دوبكــس “بهــدف تحويــل صناعــة البنــاء والتشــييد مــن خــال نقــض طــرق اإلنشــاء 

المتبعــة وتغييــر كيفيــة البنــاء فــي العالــم. 

تتقــدم “ دوبكــس “ بخالــص الشــكر والتقديــر إلــى غرفــة دبــي لثقتهــا فــي الشــركة ودعمهــا لنــا وخاصــة فريــق عملهــا الــذي تعامــل معنــا 
بمهنيــة عاليــة. كان لنــا عظيــم الشــرف بالمشــاركة فــي هــذه الجائــزة ونثمــن عاليــًا مســاهمة الخبــراء الذيــن قدمــوا لنــا نصائــح قيمــة 

ســوف يتــم اعتمادهــا ضمــن ثقافــة االبتــكار التــي تتبناهــا “ دوبكــس. “
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أليك للهندسة والمقاوالت  
تعتبــر مشــاركتنا فــي جائــزة محمــد بــن راشــد لابتــكار تجربــة تعليميــة ذات قيمــة مميــزة لمؤسســتنا. لقــد ســاهمت الوثائــق التــي تــم 

تقديمهــا فــي هيكلــة وتنظيــم افكارنــا كمــا ســاهم التقييــم الدقيــق فــي تحديــد الثغــرات فــي نهجنــا.

ان وجودنــا فــي هــذا التحــدي والمقارنــة بأفضــل الممارســات ال يمكــن اال ان يعــزز مــن مســيرتنا نحــو التميــز فــي االبتــكار. وال يســعنا اال ان 
نتقــدم بجزيــل الشــكر لقــادة دبــي كونهــم فــي المقدمــة دائمــا فيمــا يختــص باالبتــكار ورفــع مســتوى التوقعــات فــي كا القطاعيــن العــام 

والخــاص.

ونحــن نفتخــر كذلــك بكوننــا مــن الفائزيــن المتميزيــن لعــام 2019  ،مــا فــي ذلــك مــن تقديــر للجهــود الــذي نقــوم بهــا منــذ ســنوات ولــم 
ــة  ــادة حقب ــي قي ــتمرار ف ــا االس ــب علين ــا ويتوج ــن ثقافتن ــزأ م ــزء ال يتج ــكار ج ــان. ان االبت ــر وتف ــة أكث ــل بجدي ــا لنعم ــز لن ــن حاف ــكله م يش

االبتــكار والتطــور المســتمر والمضــي بهــا قدمــا. انــه لمــن المثيــر والممتــع ان نكــون جــزءا مــن هــذه المرحلــة.

شركة المجدوعي للوجستيات  
“تمثــل جائــزة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم البتــكار األعمــال معيــاراً للتمّيــز واإلبــداع، كمــا ترســخ معاييــراً رفيعــة المســتوى تطمــح إليهــا 
جميــع المؤسســات فــي شــتى أرجــاء المنطقــة.  وحيــث كانــت عمليــة التنافــس علــى الجائــزة دقيقــة بشــكل ال يصــدق، فنحــن نثّمــن نتائــج 
ــم  ــزة بالتنظي ــع الجائ ــل توزي ــم حف ــك، اتس ــى ذل ــاوًة عل ــن. وع ــن الدوليي ــق المقّيمي ــن فري ــادرة ع ــي الص ــتقل والموضوع ــم المس التقيي
الممتــاز مــن البدايــة إلــى النهايــة، وهــو مــا يعكــس كفــاءة ومهنيــة الفريــق القائــم علــى ذلــك، فضــًلا عــن التخطيــط الدقيــق الــذي ســبق 

الفعاليــة.”

بهيج البيقاوي، الرئيس التنفيذي، المجدوعي للوجستيات
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نتورك انترناشونال  
“تواصــل ”نتــورك إنترناشــيونال” منــذ أكثــر مــن 20 عامــًا تقديــم حلــول مبتكــرة لتعزيــز إيــرادات وربحيــة عمائنــا. ويدعــم االبتــكار الطريقــة 
التــي نــزاول بهــا أعمالنــا أيضــًا وهــو أحــد أهــم مرتكــزات تعزيــز القيمــة. وبفضــل مشــاركتنا فــي جائــزة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم البتــكار 
األعمــال تلقينــا أصــداًء إيجابيــة حــول طريقتنــا فــي تســخير االبتــكار فــي شــتى مفاصــل عمــل مؤسســتنا، عــاوة علــى المجــاالت التــي تمتلك 
آفاقــًا واعــدة للتطويــر. وسيســاعدنا ذلــك علــى إثــراء روح االبتــكار وتكريــس قوتــه وتحديــد آليــات عمــل واضحــة لوضــع االبتــكار فــي طليعــة 
ــز المؤسســي، عــاوة علــى آفــاق المدفوعــات  ــز ريادتنــا فــي التمّي ــزة منحتنــا حافــزاً كبيــراً لتعزي ــا بهــذه الجائ عملياتنــا. وال شــك أن فوزن

الرقميــة الرحبــة.”

سامسوتك 
تتشرف سامسوتيك بأنها الفائزة بجائزة الدورة الثانية لدورة محمد بن راشد آل مكتوم البتكار األعمال.

ســاعد االبتــكار سامســوتيك علــى ابتــكار منتجــات مبتكــرة وتزويدهــا فــي 117 دولــة. إن الفــوز بهــذه الجائــزة قــد عــزز جهودنــا نحــو التفكيــر 
خــارج الصنــدوق، والتجــرؤ علــى الخــروج بمنتجــات جديــدة ومشــروع لمواجهــة اإلمكانــات فــي البلــدان الجديــدة. كانــت عمليــة تقديــم الجائــزة 
بأكملهــا وتقريــر الماحظــات الــذي تمــت مشــاركته بعــد فوزنــا تجربــة تعليميــة رائعــة. لقــد أصبحنــا اآلن أكثــر نشــاًطا وتحصيــًلا لمواجهــة 

التحديــات الجديــدة التــي ســتعمل لصالــح مؤسســتنا وعمائنــا ومجتمعنــا والبيئــة.
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شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات 
إنــه لمــن دواعــي فخرنــا واعتزازنــا أن نشــارك فــي الــدورة االولــى لجائــزة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم البتــكار األعمــال ونفــوز بالجائــزة. إن 
المشــاركة فــي هــذه الجائــزة المرموقــة قــد شــجعتنا علــى المضــي ُقدمــًا فــي التعّلــم والتطويــر المســتمر والحــرص علــى تقييــم األداء 

وتعزيــز أســاليب القيــادة. 
إن التقديــم لجائــزة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم البتــكار األعمــال كان بحــد ذاتــه صــورة من صــور التمّيــز المؤسّســي والتنمية المســتدامة، 
ــة  ــفاف ومقارن ــي وش ــكل موضوع ــل بش ــة العم ــي بيئ ــة ف ــات االبتكاري ــل والممارس ــم أداء العم ــة وتقيي ــى مراجع ــك عل ــاعدنا ذل ــد س وق

إنجازاتنــا مــع اآلخريــن طبقــًا إلطــار أداء األعمــال الخــاص بالجائــزة.

وبهــذه المناســّبة فإننــا نتوجــه بالشــكر الجزيــل لصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم علــى قيادتــه الحكيمــة واهتمامــه 
بتطويــر التميــز باألعمــال فــي دول الخليــج العربيــة، وإلــى كافــة أعضــاء الفريــق فــي غرفــة تجــارة دبــي المشــرف على هــذه الجائــزة المرموقة 

التــي ننظــر إليهــا كمصــدر إلهــام فــي مســيرة ســعينا الحثيــث خلــف التميــز والتنميــة المســتدامة.

المنطقة الحرة لجبل علي 
قال محمد المعلم، المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية إقليم اإلمارات:

نتطلــع فــي موانــئ دبــي العالميــة إلــى الفوائــد التــي تتيحهــا مكافــأة التمّيــز فــي األعمــال، فهــي تمنحنــا القــدرة علــى مقارنــة المعاييــر مــع 
المؤسســات الرائــدة، وتتيــح لنــا الفرصــة لتقييــم نقــاط القــوة التــي لدينــا وتحديــد المجــاالت التــي تحتــاج إلــى مزيــد مــن التطويــر.

كذلــك، يســمح لنــا التمّيــز فــي األعمــال بنــاء ثقافتنــا الذاتيــة للتحســين المســتمر، بــداًل مــن الحفــاظ علــى الوضــع القائــم. كمــا يســاعد 
علــى تحفيــز فــرق العمــل مــن خــال االحتفــاء بإنجازاتهــم، وتشــجيع الموظفيــن علــى االبتــكار وتطويــر أفــكار جديــدة. خيــر مثــال علــى ذلــك 
نظــام “كارغــو ســبيد” الــذي أطلقتــه موانــئ دبــي العالميــة، وهــو نظــام النقــل القائــم علــى تقنيــة الهايبــر لــوب الــذي مــن المرتقــب أن ُيحــدث 

ثــورة فــي نظــام نقــل البضائــع.
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اآلفاق المستقبلية لبرنامج الجائزة 

منــذ إطــاق الجائــزة، تقدمــت أكثــر مــن 1800 شــركة مــن مختلــف القطاعــات االقتصاديــة للمشــاركة فــي برنامــج الجائــزة. وقــد كرمــت 
ــز  الجائــزة حتــى اآلن 181 شــركة إلنجازاتهــا البــارزة حيــث تســتمر الجائــزة مــن خــال مســارها الحالــي فــي رفــع مســتوى التنافــس لتعزي
ثقافــة التميــز فــي األعمــال واالبتــكار، وتلبيــة االحتياجــات المتغيــرة لألعمــال فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي وفــي ذات الوقــت العمــل 

علــى اتســاق ممارســات األعمــال المحليــة مــع المعاييــر العالميــة.

منــذ إطاقهــا، ســاهمت جائــزة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم لألعمــال فــي تطويــر ثقافــة عالميــة وســط الشــركات فــي المنطقــة وفــي 
تقويــة تنافســية بيئــة األعمــال والتــي تعــزز التجــارة، وتطــور األعمــال وخلــق فــرص العمــل، ممــا يــؤدي فــي نهايــة المطــاف إلــى النمــو القــوي 

والمســتدام القتصــادات دول مجلــس التعــاون الخليجــي.

باإلضافــة إلــى ذلــك، ســوف يســتمر البرنامــج فــي دعمــه لممارســات األعمــال المســتدامة ورعايــة االبتــكار وتعزيــز القــدرات التنافســية، 
وبالتالــي يمهــد الطريــق لكافــة المشــاركين فــي مســيرتهم نحــو تحقيــق التميــز.

تــزداد جائــزة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم لألعمــال قــوة يومــا بعــد يــوم بــدءاً مــن التوســع لتشــمل مجلــس التعــاون الخليجــي إلــى إطــاق 
ــة 2021  جوائــز جديــدة لألعمــال ممــا يوســع مــن نطــاق المشــاركات فــي كل دورة. وتتواصــل مســيرة اإلمــارات الحماســية لتحقيــق رؤي
ودعمــا لذلــك واســتمراراً لســعينا مــن أجــل تحقيــق النمــو، ســوف تواصــل جائــزة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم لألعمــال وجائــزة ابتــكار 

األعمــال فــي الدفــع نحــو تحقيــق تميــز األعمــال واالبتــكار بــدول مجلــس التعــاون. 

مصرف الشارقة اإلسالمي 
لقــد وفــرت لنــا جائــزة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم البتــكار األعمــال إطــاًرا عملًيــا لمواءمــة جميــع جهودنــا نحــو تنفيــذ اســتراتيجية االبتــكار 
بالمصــرف، وقــد ســاعدنا هــذا اإلطــار علــى دمــج أهــداف ابتــكار المنتجــات والخدمــات والعمليــات الرئيســية وأســاليب التســويق نحــو تحقيــق 
هــدف شــامل يــؤدي إلــى مزيــد مــن التعــاون والكفــاءة علــى نحــو أفضــل. إن اإلبــداع واالبتــكار أحــد أهــم قيمنــا األساســية ولقــد ســاعدتنا الجائــزة 

علــى إبــراز هــذه القيمــة وتحديــد المشــروعات واألهــداف المتناغمــة معهــا.
 

كنــا دائًمــا كمؤسســة مصرفيــة فــي طليعة المؤسســات التي تتبني تطبيق وســائل التقنيــة وتطرح المنتجــات والخدمــات الجديدة. دون شــك 
ستســاعدنا تجربتنــا مــع هــذه الجائــزة علــى تعزيــز مبادراتنــا فــي هــذا المجــال.  تتمثــل رؤيتنــا وطموحاتنــا فــي أن نصبــح المصــرف المفضــل وال 

ســبيل لتحقيــق ذلــك الهــدف ســوى أن يكــون االبتــكار فلســفتنا التــي ســتصل بنــا إلــى هــذه المكانة.
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Abu Dhabi Islamic Bank
(ADIB)

  مصرف أبوظبي اإلسالمي

Gulf Petrochemical
Industries Co. (GPIC)

- Bahrain

شركة الخليج لصناعة
 البتروكيماويات

Abu Dhabi National
 Insurance Company

 (ADNIC)

شركة أبوظبي
  الوطنية للتأمين

10th Cycle of the Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Business Award

WINNERSʼ

PHOTOS
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China State Construction 
Engineering Corporation

(Middle East)

شاينا ستيت كونستراكشن
 انجنيرينغ كوربوريشن

)ميدل ايست(

British Orchard Nursery
حضانة اوركارد البريطانية

ASGC Construction
 أيه أس جي سي لإلنشاءات

Doka Gulf
دوكا جلف

Arabian Automobiles Co.
الشركة العربية للسيارات

Apparel Group
مجموعة أباريل

All Food For Food Stuff 
- Bahrain

أوول فود للمواد الغذائية

Al Khaleej Sugar Co.
 شركة الخليج للسكر
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Network International
نتورك انترناشونال

Jindal Shadeed Iron & Steel
- Oman

جندال شديد للحديد والصلب

Gulf Extrusions
شركة الخليج للسحب

Gulf Petrochemical
Industries Co. (GPIC)

- Bahrain

شركة الخليج لصناعة
 البتروكيماويات
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Transguard Group
ترانسجارد  جروب

TASC Outsourcing
تاسك اوتسورسينق

RAK Hospital
مستشفى رأس الخيمة

Tablix Technology
تبلكس للتكنولوجيا
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Aster Pharmacy Group
مجموعة صيدليات أستر

Almajdouie Logistics
Company – Saudi Arabia

شركة المجدوعي للوجستيات

ASGC Construction
أيه أس جي سي لإلنشاءات

DuBox
دوبكس ALEC Engineering and 

Contracting

أليك للهندسة والمقاوالت

Al Ansari Exchange
 األنصاري للصرافة

ENOC Retail
اينوك للتجزئة

2nd Cycle of the Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Business Innovation Award

WINNERSʼ

PHOTOS
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Network International
نتورك انترناشونال

Jebel Ali Free Zone
المنطقة الحرة لجبل علي

ENOC Retail
 اينوك للتجزئة

Gulf Petrochemical
Industries Co. (GPIC)

- Bahrain

شركة الخليج لصناعة
البتروكيماويات 

Transguard Group
ترانسجارد  جروب

Samsotech
سامسوتك

Sharjah Islamic Bank
مصرف الشارقة اإلسالمي
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