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في الشرق داعمة للمجتمع والبیئة ناشئة ات االستشاریة لشركات الف دوالر من الخدم 100یوفر دیلویت ل DASIبرنامج 
 األوسط 

 
 ) في الشرق األوسط، الذي یتیح للشركات الناشئة التي تقدم حلول مبتكرةDASI(أطلقت دیلویت برنامج  – 2018مارس  13

 .وبیئیة فرصة للنمو وتفعیل دورھا في المجتمع اجتماعیة
 

التحدیات التي تشھدھا المنطقة من خالل تقدیم الدعم الالزم للشركات الصغیرة والمتوسطة  " الى مواجھةDASIیھدف برنامج "
ذات الحلول المبتكرة االجتماعیة والبیئیة، والشركات والمنظمات غیر الحكومیة ذات األھداف االجتماعیة أو البیئیة والتي تتمتع 

 .وتتوفر لدیھا إیرادات مستدامة فاعلبنموذج أعمال 
 

مجموعة من الخدمات "، أطلقت دیلویت مسابقة إقلیمیة تنتھي باختیار فائزین اثنین وتھدف إلى تقدیم DASIار برنامج "في إط
دوالر أمریكي، إلى الشركات التي تشترك  100،000االستشاریة، واإلرشاد، وفرص التواصل، وتنمیة المھارات، تتجاوز قیمتھا 

 لشرق األوسط. دولة من منطقة ا 14في ھذا المسابقة من 
 

تراك في المسابقة، إمكانیة التوسع، واالستدامة االقتصادیة، واستراتیجیات وخطط العمل السلیمة، إلى جانب الشمن معاییر ا
 الشمولیة والتنوع من حیث الملكیة والفریق اإلداري.

 
 جزئیاً في إطار دعم التكافؤ الجندري. مشاركة المؤسسات االجتماعیة التي تملكھا نساء بالكامل أو  DASIكذلك، یشجع برنامج 

عمر الفاھوم، الرئیس التنفیذي لشركة دیلویت الشرق األوسط قائالَ: "یسعى  أفاد، DASIوفي أول تعلیق لھ على إطالق برنامج 
ً  DASIبرنامج  خالل في منطقة الشرق األوسط، من  إلى مواجھة ومعالجة بعض التحدیات االجتماعیة والبیئیة األكثر إلحاحا

اإلسھام في تعزیز قدرة المؤسسات االجتماعیة. ویعتبر البرنامج مثاالً یُحتذى بھ للمسؤولیة االجتماعیة التي تؤدیھا دیلویت، كما 
ً على أكبر عدد ممكن من األفراد في مجتمعات الشرق األوسط من خالل تقدیم خبراتنا األساسیة، وذلك  یھدف إلى التأثیر إیجابیا

 ." 2030ملیون نسمة بحلول العام  50درة دیلویت العالمیة الرامیة إلى دعم مستقبل تماشیاً مع مبا
 

في السیاق نفسھ، علّقت رنا غندور سلھب، الشریكة المسؤولة عن إدارة المواھب والتواصل في دیلویت الشرق األوسط قائلة: " أن 
لشرق األوسط ما زال في طور النمو، وھو یقتصر على وبیئیة في ا دعم الشركات الناشئة التي تقدم حلول مبتكرة اجتماعیة

. ولقد نجحت برامجنا بعد لم تنضجمبادرات الحتضان المشاریع قصیرة األجل بطبیعتھا، ویستھدف المشاریع االجتماعیة التي 
القیادیة. ویسرنا الیوم المجتمعیة الحالیة ولسنوات عدیدة في الوصول إلى آالف الشباب والنساء من خالل بناء المھارات الوظیفیة و

ً للشركات ذات الحلول االجتماعیة والبیئیة المبتكرة التي ال تزال في مراحل ، الذي صمّ DASIأن نضم إلیھا برنامج  م خصیصا
 ." التطور، والتي تحتاج إلى برامج تحفیز ودعم على المدى الطویل مما یسمح لھا بتفعیل دوھا في المجتمع

 
 . "كومونیكیشن دیزاین"، بالتعاون مع منظمة "أشوكا الوطن العربي" وشركة DASIج یتم تنفیذ مبادرة برنام

 
أشوكا ھي المنصة الرائدة عالمیاً لدعم رواد األعمال االجتماعیین. استطاعت أشوكا تھیئة الظروف المادیة والمھنیة لبناء شبكة 

دولة حول العالم. كذلك،  90اختیارھم كزمالء أشوكا في مبدع/ة اجتماعي/ة تم  3000عالمیة واسعة النطاق مكونة من أكثر من 
تمكنت أشوكا من خلق منصة رائدة لدعم ریادة االعمال االجتماعیة في الشرق األوسط وشمال أفریقیا عن طریق البحث عن 

 دولة.  12رائد أعمال اجتماعي في أكثر من  100واختیار أكثر من 
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ة التخصصات. تقدم الشركة مجموعة من خدمات التصمیم من بینھا التواصل كومونیكیشن دیزاین ھي شركة تصمیم متعدد
 المؤسسي الكامل، وأنظمة الھویة التجاریة، والطباعة والتصمیم الرقمي. 

 
 .www.deloitte.com/dasiلمزید من المعلومات، یرجى الرجوع إلى 

 
 

 - النھایة -
 

 
 دیلویت عن ةنبذ

 
 شركاتھا من كل ویتمتع بضمان محدودة خاصة بریطانیة شركة وھي المحدودة، توھماتسو توش دیلویت أعضاء من أكثر أو واحدة على للداللةت" دیلوی" اسم یُستخدَم

ء. للعمال خدمات أي "العالمیة دیلویتـ "ب إلیھا والمشار المحدودة توھماتسو توش دیلویت تقدم الا. بھ خاصة مستقلة قانونیة بشخصیة بھا المرتبطة والشركات األعضاء
 العنوان على االلكتروني موقعنا مراجعة یُرجى األعضاء، وشركاتھا المحدودة توھماتسو توش دیلویت لمجموعة القانوني الكیان حول التفاصیل من المزید على للحصول

 www.deloitte.com/about :التالي
 

 من واسعة مجموعة في والخاص العام القطاعین من عمالء إلى المخاطر وخدمات المالیة والمشورة اإلداریة واالستشارات والضرائب الحسابات تدقیق خدمات دیلویت تقدم
 الشركات من ةمترابط عالمیة شبكة بفضل شركة ٥۰۰ ألفضل العالمیة فورتشن مجلة قائمة على شركات خمس بین من ألربع خدماتھا توفر وھية. االقتصادی المجاالت
 فاعلة حلول خالل من وذلك للعمالء الجودة عالیة خدمات المتمیزة الكفاءات ذوي المستشارین من مجموعة خالل من دیلویت تقدم حیث دولة، ۱٥۰ من أكثر في األعضاء
 مراجعة یُرجى القطاعات، مختلف في اإلیجابي وأثرھم �������الـ دیلویت مھنیي حول التفاصیل من المزید على للحصولم. عملیاتھ تعترض التي التحدیات لمواجھة
 .Facebook ، LinkedIn ، Twitter التالیة االجتماعي التواصل وسائل عبر االلكترونیة مواقعنا

 
ً سوی بالعمل وااللتزام النزاھة على مبنیة ومبادئ موحدة ثقافة ھي دیلویت فریق یجمع ما  أینما واألسواق للعمالء عالیة جودة ذات مھنیة تخدما لتقدیم وثقافاتنا خبراتنا تنوع مع ا

 االجتماعیة بالمسؤولیة دیلویت عمل فریق ویؤمن ة.الممیز المھنیة الفرص وتوفر الخبرات وتنمیة والتطور المستمر التعلم من داخلیة بیئة دعم على نحرص كما .وجدوا
 .إلیھا ینتمون التي المجتمعات في مةاالمستد التنمیة لدعم الثقة وبناء للشركة

 
 )األوسط الشرق( توش أند دیلویت عن نبذة

 
 في تأسست وقد االستشاریة المھنیة الخدمات تقدیم في الرائدة الشركات من واحدة وھي ة"المحدود توھماتسو توش یلویت"د في عضو ھي )األوسط الشرق( توش أند دیلویت
 الشركات خالل من مكرس األوسط الشرق منطقة في )األوسط الشرق( توش أند دیلویت شركة تواجد إن ة.قالمنط في ۱۹۲٦ سنة منذ وجودھا ویمتد األوسط الشرق منطقة
 والخاصة التابعة الشركات نھ. إل التابعة البلد في االجراء المرعیة والمراسیم للقوانین ا وفق بالخدمات للقیام لھا والمرخص المستقلة القانونیة بالشخصیة وتتمتع لھا التابعة

 دیلویت لشركة تابعة أو خاصة شركة كل أن كما)، األوسط الشرق( توش أند دیلویت شركة أو/و البعض بعضھا تلزم أن تستطیع ال )األوسط الشرق( توش أند دیلویت شركةب
 الشركات تقصیر أو أفعال عن ولیس ا،تقصیرھ أو أفعالھا عن فقط مسؤولة تكون والتي بھا الخاصین العمالء مع مستقل وبشكل مباشرة تتعاقد )األوسط الشرق( توش أند

 ). األوسط الشرق( توش أند دیلویت بشركة والخاصة التابعة األخرى
 وتضم المؤسسات في المخاطر وخدمات المالیة والمشورة اإلداریة واالستشارات والضرائب الحسابات تدقیق بخدمات تقوم التي الرائدة المھنیة الشركات من دیلویت وتعتبر

 األول المستوى على ۲۰۱۰ عامال منذ  )األوسط الشرق( توش أند دیلویت حازت وقدبلداً.  ۱٤ في مكتبا ۲٥ خالل من یعملون وموظف ومدیر شریك ��۳٬۳ بةقرا
 األخیرة السنوات خالل وائزج عدة على حصلت كما). ITRو" (ریفی تاكس نترناشونالة " امجل تصنیف حسب الخلیجي التعاون مجلس دول منطقة في الضریبیة لالستشارات

 "وجائزة ،"األوسط الشرق في عمل رب أفضل"ة جائز و األوسط، الشرق في المالیین المدراء جوائز توزیع حفل خالل ۲۰۱٦" لعام استشاریة شركة أفضل" جائزة بینھا من
 .االجتماعیة" المسؤولیة مجال في متكاملة شركة أفضلة "وجائز وویلز، راإنكلت في القانونیین المحاسبین ھیئة من  "األوسط الشرق في والتطویر التدریب في التمیز

 .صدورھا وقت في صحیحة اإلخباریة النشرة ھذه في الواردة المعلومات إنّ 
 

  DASI: برنامج دیلویت حول
الشركات الصغیرة خالل تمكین ودعم  من في منطقتنا االجتماعیة التحدیات مواجھة في المساعدة إلى یھدف الذي للشركة  االجتماعیة المسؤولیة تحت إطار األوسط الشرق دیلویت برنامج داسي

 للنمو وتوسیع نطاق تأثیرھا. والمتوسطة ذات الحلول االجتماعیة والبیئیة المبتكرة 
 

م دیلویت لھما مجموعة من الخدمات المالئمة الحتیاجاتھما، من الخدمات حیث تقد فائزتین،  باختیار مؤسستین وتنتھي ،األوسط من دول الشرق دولة 14 تضم إقلیمیة البرنامج مسابقة ویتضمن

 التي االجتماعیة المؤسسات مشاركة البرنامج یشجع الجندري،التكافؤ  دعم إطار وفي .دوالر أمریكي 100،000االستشاریة، واإلرشاد ، وفرص التواصل، وتنمیة المھارات، والتي تتجاوز قیمتھا 

ً  مل أوبالكا سیدات تملكھا  .جزئیا

 

 نبذه عن أشوكا

 من أكثر من مكونة النطاق واسعة عالمیة شبكة لبناء المادیة و المھنیة الظروف تھیئة أشوكا استطاعت   0198 عام تأسیسھا فمنذ ھي المنصة الرائدة عالمیاً لدعم رواد األعمال االجتماعیین أشوكا

فقد استطاعت من موقعھا في القاھرة خلق منصة  2003العالم. ومنذ  تأسیس أشوكا الوطن العربي كمكتب إقلیمي ألشوكا في  حول دولة 90 يف أشوكا كزمالء اختیارھم تم ة/اجتماعي ة/مبدع 3000

دولة. تسعى أشوكا دائماً لتمكین و  12ن رائد أعمال اجتماعي في أكثر م 100رائدة لدعم ریادة االعمال االجتماعیة في الشرق األوسط و شمال أفریقیا عن طریق البحث عن  واختیار أكثر من 

كثر المشاكل اإلجتماعي االیجابي الالزمة لمواجھة أ تقویة شبكة زمالئھا عن طریق اتاحة الفرصة لزمالئھا إلیجاد حلول مشتركة لدعم بیئة ریادة األعمال االجتماعیة و تعزیز مھارات التغییر

 االجتماعیة الضاغطة.

 ننبذه عن كومونیكیشن دیزای
 .كومونیكیشن دیزاین ھي شركة تصمیم متعددة التخصصات، مقّرھا في بیروت، ولھا عمالء في جمیع أنحاء الشرق األوسط

ار األفالم واألنمایشن لعدد من الرقمي، باإلضافة إلى إصدتقدم الشركة مجموعة من خدمات التصمیم تتعلق بالمجاالت التالیة: التواصل المؤسسي الكامل وأنظمة الھویة التجاریة والطباعة والتصمیم 
 .یة، واالتصاالتالشركات ومنھا المختصة بالخدمات المالیة وتجارة السیارات واألزیاء والعقارات وخدمات الطعام والتعلیم واالستشارات والخدمات اللوجست
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 Type Directors Club ) وشھادة التمیز الطبوغرافي من2018و 2014دوت دیزاین (في العامین حاز عمل الشركة العدید من الجوائز المرموقة من جمیع أنحاء العالم، بما في ذلك جائزة رید 

 .) وجائزة غرافیس الدولیة للتصمیم2018و 2016في مدینة نیویورك وجائزة التصمیم األلماني (في العامین 

 


