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 في الشرق األوسط النسخة الثانية من الجائزة المخصصة لشركات التكنولوجيا األسرع نموًأ إطالق 
 FAST 50ح لجائزة يتفتح باب الترش ديلويت

 
الخدمات المهنية، عن فتح باب الترشح   تقديم   أعلنت ديلويت، الشركة الرائدة عالميًا في  –  2022نوفمبر    17

ضمن تكنولوجيا األسرع نموًا في منطقة الشرق األوسط وذلك  ال  اتشركلالمخصصة    FAST 50  ةلنيل جائز 
التكنولوجيا في المنطقة من خالل إتاحة الفرص أمام هذه الشركات للنمو وتعزيز   قطاع بتنمية  التزام ديلويت  
 . السوق حضورها في 

 
تقييم أداء شركات الماضي، إلى    العامللمرة األولى    في المنطة  ديلويت  هأطلقت   التي    FAST 50برنامج  هدف  ي 

الشرق األوسط، وتكريم الشركات التي تحتل المراتب الخمسين األولى في   أنحاء التكنولوجيا العاملة في مختلف  
 سرعة النمو باالستناد إلى إيراداتها خالل السنوات األربع الماضية. 

القطاع   عن خدمات  مسؤولالشريك الديفيد ستارك،    أكدالثانية من هذه الجائزة،    النسخةإطالق  تعقيبًا على  
بات   والذيالتكنولوجيا في الشرق األوسط  قطاع  الجائزة تعكس التزام ديلويت بتشجيع    ن  إ”  ،ويتالخاص في ديل

ون إلى إحداث  حتضن عدد كبير من شركات التكنولوجيا الناشئة التي يقودها رواد أعمال مبتكرين يسعي اليوم  
فئتين   استحدثنا  الجائزة،  من  الثانية  الدورة  هذه  ”في  قائاًل:  ستارك  وأضاف  مجتمعاتهم.“  في  إيجابي  تأثير 

 وذلك لقناعتنا أن    نمو وتعزيز سمعتها وحضورها في األسواقال  علىجديدتين بهدف دعم شركات التكنولوجيا  
تقبل اقتصاديات دول المنطقة وفي دعم تنويع مصادر أن يلعب دورًا كبيرًا في مسهذا القطاع من شأنه  نمو  

 الدخل في هذه الدول.“ 

الضوء على شركات التكنولوجيا   سلطت سوف    األولىفئتين جديدتين.  استحدث  ،  FAST 50هذه النسخة من  في  
ها استطاعت استيفاء معايير الترشح لنيل  أن  ، إال  أقل من ثالث سنوات  بدأت تزاول أعمالها منذالناشئة التي  

ثانية يكرم البرنامج الفئة الفي  . و ”النجم الصاعد“  لقبهذه الجائزة حيث سيتم تكريم هذه الشركات بمنحها  
شركات التكنولوجيا التي أظهرت مساهمة جيدة في مجال البيئة والمجتمع والحوكمة بما يتماشى مع رسالتها 

 ”التأثير اإليجابي“.المؤسسية حيث سيتم منح هذه الشركات جائزة 

أمام شركات    FAST 50الثانية من جائزة    النسخةديلويت قد فتحت باب التسجيل في    تجدر اإلشارة إلى أن  
الراغبة  ، و تأسست وافتتحت مقراتها الرئيسية في إحدى دول الشرق األوسط بما فيها قبرصالتي  التكنولوجيا  

 . بالترشح لهذه الجائزة

 deloitte.com/DMEFast50لمزيد من المعلومات حول برنامج الجائزة، ُيرجى زيارة الموقع: 

 - انتهى  -
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كة بريطانية خاصة مح ، أي داللة إىل "ديلويت" تشير إىل واحدة أو أكير من ديلويت توش توهماتسو المحدودة، وهي شر ي
ي هذا البيان الصحف 

دودة بضمان ف 
كات األعضاء  صف للحصول عىل و  deloitte.com/about. يرجى االطالع عىل المرخص لها بشخصية قانونية مستقلة خاصةوتتمتع شبكتها من الشر

ي صحيحة إىل
ي هذا البيان الصحف 

كات األعضاء فيها. إن المعلومات الواردة ف  ي لـديلويت توش توهماتسو المحدودة والشر
 حير  التوجه إىل  مفصل للهيكل القانون 

.  \ الصحافة  النشر

اكة ذات مسؤولية محدودة:  ق األوسط( شر  عن ديلويت آند توش )الشر

اكة  ق األوسط( شر اكة ذات مسؤولية محدودة )ن  ديلويت آند توش )الشر كة تابعة لديلويت شمال جنوب أوروبا شر ذات مسؤولية محدودة )د إم إي( هي شر
كة بريطان كة مرخص لها من قبل ديلويت توش توهماتسو المحدودة، وهي شر ص. وديلويت ن س إي هي شر ق األوسط وقيى ية  س إي( بالنسبة لمنطقة الشر

 خاصة محدودة بضمان. 

ي تقديم الخدمات المهنية ال هي د إم إي  
كات الرائدة ف  ق األوسط ويمتد وجودها منذ سنة واحدة من الشر ي منطقة الشر

ي   ١٩۲٦ستشارية وقد تأسست ف 
ف 

ي  26من خالل  المنطقة
 وتضم  14مكتبا" ف 

ً
يك ومدير وموظف  ٥,٠٠٠قرابة بلدا كة   .شر ق األوسط د إم إي إن وجود شر ي منطقة الشر

ص  ف   مكروقيى
 
س من  ّ

كات الحائزة عىل ترخيصخال ي البلد التابعة له وتتمتع بالشخصية القانونية المستقلة. ال   ل الشر
 للقوانير  والمراسيم المرعية الجراء ف 

ً
لتقديم الخدمات وفقا

كة  كات والكيانات المرخصة من قبلها إلزام بعضها البعض و/أو إلزام شر كة وعند تقديم الخدمات، تتعاقد كد إم إي. تستطيع الشر بشكل مستقل أو كيان ل شر
ها.  ممع العمالء الخاصير  به كات والكيانات مسؤولة فقط عن أفعالها أو تقصير  وتكون هذه الشر

 عن ديلويت 

م اسم "ديلويت" للداللة عىل واحدة أو أكير من 
َ
كات األعضاء المرخص لها من قبل ديلويت توش توهماتسو المحدودة، وهي مجموعة عالمية مال ُيستخد ن شر

كات األعضاء المرخص لها، والكيانات المرتبطة بها كات المرخص لها بشخصية قانونية مستقلة خاصة بها. اتتمتع  .شر ة وكل من الشر كات  و  ألخير ال تستطيع الشر
كة . والكيانات المرخصة من قبلها إلزام بعضها البعض وتكون هذه ا، بشكل مستقل مع العمالء الخاصير  بهأو كيان وعند تقديم الخدمات، تتعاقد كل شر

ها.  كات والكيانات مسؤولة فقط عن أفعالها أو تقصير   .أي خدمات للعمالءأو ديلويت ن س إي أو د إم إي تقدم ديلويت توش توهماتسو المحدودة  ال  الشر
ي عىل

ون  : ُيرجى مراجعة موقعنا االلكير    www.deloitte.com/about  العنوان التاىلي

ي مجال التدقيق والمراجعة، وال  
كة عالمية رائدة ف  ائب والخدمات إستشارات الدارية والمالية، وخدمات تعتيى ديلويت شر ستشارات المخاطر، خدمات الض 
كات عىل قائمة مجلة فورتشن العالمية ألفضل  المتعلقة بها. وهي توفر خدماتها  كات   ٥٠٠ألربــع من بير  خمس شر ابطة من شر كة، بفضل شبكة عالمية مير شر
ي أكير من 

ي ديلويت الـ  ١٥٠األعضاء المرخص لها ف  ي مختلف القطاعات، ُيرجى   ٣٠٠٠٠٠دولة. للحصول عىل المزيد من التفاصيل حول مهنير
ي ف  وأثرهم اليجانى

: مراجعة موقعن ي عىل العنوان التاىلي
ون   . www.deloitte.comا االلكير

ي وقت 
ي صحيحة ف 

ي هذا البيان الصحف 
 .للصحافةإرسالها المعلومات الواردة ف 

 
ونية، يرجى إرسال رسالة رد إىل المرسل تحمل عبارة "  ي الرسائل اللكير

ي خانة الموضوع. Unsubscribeللتوقف عن تلفر
 " ف 
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