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 االمارات العربية المتحدة والمملكة  شركة تكنولوجيا نمواً في   50أسرع   برنامج  تُطلق  ديلويت 
 العربية السعودية وقطر والبحرين وقبرص 

 
 ديلويت تفتح باب تقديم طلبات االشتراك بالمسابقة السنوية •
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قطر،  50 ودولة  البحرين،  ومملكة  السعودية،  العربية  والمملكة  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  من  كل  في   )
هذا  وقبرص.   في  إن  نمواً  األسرع  والناشئة  المؤسسة  التكنولوجيا  شركات  الختيار  مسابقة  عن  عبارة  البرنامج 

مجاالت   في  حققته  الذي  والنمو  تفوقها  إلظهار  الشركات  هذه  أمام  الفرصة  وإتاحة  والخاص،  العام  القطاعين 
،  1995داية في أمريكا الشمالية عام  ب   هذا البرنامج  جدير بالذكر أن ديلويت كانت قد أطلقت  والالتكنولوجيا المختلفة.  
لتشمل شركات التكنولوجيا في كل من منطقة أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا ومنطقة آسيا      ثم قامت بتوسيع نطاقه

 والمحيط الهادئ.  

العام   القطاعين  في  نمواً  األسرع  التكنولوجيا  شركات  رصد  إلى  السنوية  المسابقة  هذه  وراء  من  ديلويت  تهدف 
الماضية في جميع   ةاص وإظهار ترتيبها وتكريمها بناء على نمو اإليرادات التي حققتها خالل السنوات األربعوالخ

بالتكنولوجيا   المتعلقة  التكنولوجية،  كاالمجاالت  واألجهزة  المالية،  والتكنولوجيا  البيئية،  والتكنولوجيا  التصاالت، 
تحديد الشركة الفائزة، سوف تنظر كما يهدف إلىه، والبرمجيات.والرعاية الصحية، وعلوم الحياة، واإلعالم، والترفي 

. وسيتم قبول طلبات الشركات  2020و   2017المسابقة في اإليرادات التي حققتها الشركات المشاركة بين عامي 
لبحرين،  التي تقع مقراتها الرئيسية في كل من دولة اإلمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ومملكة ا

   ودولة قطر، وقبرص.

ستارك،   ديفيد  قال  المسابقة،  هذه  على  التعقيباً  الشرق  الشريك  ديلويت  في  الخاص  القطاع  خدمات  مسؤول عن 
األوسط: ”لقد أدى النجاح الطويل األمد الذي حققته هذه المسابقة في مختلف الدول إلى تمكين شركات التكنولوجيا  

، وإلى زيادة فرص التعريف بنفسها  Technology Fast 50برنامج  كفائزة في    الناشئة التي تم  االعتراف بها
في األسواق، وتقدير عالمتها التجارية، وزيادة شبكة عالقاتها مع العمالء المحتملين، باإلضافة إلى توفير مزيد من  

 فرص النمو لها.“ 

  ديلويت   في   الخاص   القطاععالية النمو في    الشركات عن  مسؤول  التشارالمبيدس،  من جهته، صرح كيرياكوس  
: ”تهدف هذه المسابقة إلى إظهار مستوى عمق ونطاق االبتكارات في مختلف مجاالت التكنولوجيا  الشرق األوسط

في دول المنطقة وذلك من خالل إتاحة الفرصة أمام العديد من شركات التكنولوجيا التي تتسم بالديناميكية والقدرة  
ظهار المستوى الذي بلغته في هذه االبتكارات؛ وبالتالي، ستساهم هذه الشركات مع مرور الوقت في  على التأثير إل 

تشكيل الركيزة االقتصادية مستقبالً للتنمية في مختلف دول المنطقة. وتسعى ديلويت من وراء إطالق هذه المسابقة  
جاد المنصة التي تربط بين شركات التكنولوجيا  إلى زيادة وتيرة نمو هذه شركات التكنولوجيا في المنطقة من خالل إي

الناشئة والمستثمرين وشركات التكنولوجيا الكبرى، باإلضافة إلى مواصلة الدعم الذي تقدمه ديلويت لهذه الشركات  
 الحيوية تعزيزاً لجهودها الرامية إلى بناء مستقبل أكثر متانة واستدامة لجميع دول المنطقة.“  

 شركة نمواً من خالل استيفاء المعايير التالية:  50شركات المشاركة بين أسرع تُحدد أهلية ترتيب ال

، باإلضافة  2019و    2018،  2017دوالر في كل من عام    50،000تحقيق إيرادات سنوية ال تقل عن   •
 . 2020دوالر خالل عام   250,000إلى 

 والبحرين وقبرص. أن يكون مقر الشركات المشاركة في دولة اإلمارات، والسعودية، وقطر  •

العمل في تطوير أو تصنيع البرمجيات واألجهزة التكنولوجية ذات الملكية الخاصة أو استثمار مبالغ   •
 ضخمة في مجال األبحاث والتطوير. 

أن يكون لدى الشركات المشاركة هيكل ملكية ال يشمل الشركات التابعة )الفرعية( المملوكة من قبل   •
 المنشآت االستراتيجية. 
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من الشركات الراغبة باالشتراك في المسابقة تقديم طلباتها اإللكترونية واالطالع على معايير أهلية االشتراك    يُرجى

،  2021سبتمبر    30علماً أن باب االشتراك سيُقفل في    www.deloitte.com/DMEFast50عبر الرابط التالي:  

 . 2021عالن عن نتائج المسابقة في شهر نوفمبر وسيتم اإل

تجدر اإلشارة إلى أن نطاق هذه المسابقة السنوية يمتد خارج الدول الخمس المذكورة أعاله ليشمل أيضاً الشركات  
شركة تكنولوجيا نمواً( حيث تتيح المسابقة    50التي تستوفي معايير المسابقة )ليس فقط معايير الترتيب بين أسرع  

أسرع شركة تكنولوجيا    500للشركات في كل من منطقة أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا لتكريمها من بين    الفرصة
الهادئ،    500نمواً وذلك بالتوازي مع تكريم الشركات   المحيط  المتحدة ومنطقة آسيا  األسرع نمواً في الواليات 

 الصعيد المحلي واإلقليمي والدولي.  األمر الذي سيتيح المجال أمام هذه الشركات للتعريف عن نفسها على

مالحظة: ما لم تنص شروط المسابقة خالف ذلك، سوف تتأهل جميع الشركات التي استوفت معايير التأهيل في  
اسرع شركة تكنولوجيا نموًا من دولة اإلمارات والسعودية والبحرين وقطر وقبرص تلقائياً للمشاركة    50مسابقة  

موًا في منطقة أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا. ومن أجل التأهل للمشاركة في  أسرع  شركة ن  500في مسابقة  
(  2017يورو )لعام    50,000هذه المسابقة األخيرة، يجب أن تبلغ اإليرادات التشغيلية السنوية األساسية للشركة  

 ( مليون يورو. 2020وأن تبلغ إيراداتها التشغيلية عن السنة الحالية )
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