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كات   الناشئة ضمن سعيها المتواصل لدعم الشر

شيحات لمسابقة مرّسع ديلويت لالبتكار االجتماع    DASI ديلويت تطلق التر
 

 ألف دوالر  100دعوة المبادرات المبتكرة ذات التأثير االجتماعي للمشاركة والفوز بخدمات استشارية بقيمة 
 

ق األوسط اليوم  –  2022يونيو    9 شيحات أطلقت ديلويت الشر نامجها ”مّشع ديلويت لالبتكار االجتماعي ل  الير  -   ير
DASIكات الناشئة ق   “، الذي يتيح للشر ي منطقة الشر

ي تنفذ مبادرات اجتماعية مبتكرة فرصة للنمو وتفعيل دورها ف 
التر

 األوسط. 

DASI    ق األوسط حول ة والمتوسطة    المسؤولية االجتماعيةبرنامج ديلويت الشر كات الصغير كات يهدف لدعم الشر للشر
ي تعمل لتحقيق أهداف اجتماعية و/ أو بيئية ومساعد

تها عىل النمو والتغلب عىل التحديات ذات التأثير االجتماعي والتر
ي دول المنطقة. وتشمل هذه المسابقة  

ص، ويتم   13االجتماعية ف  ق األوسط باإلضافة إىل قير ي منطقة الشر
دولة ف 

والتوسع، والنمو  النمو  كة عىل  الشر المعايير تشمل قدرة  الفائزة وفق مجموعة محددة من  االبتكارية  كة  الشر اختيار 
الملكية وفريق اإلدارة. االقتصادي، واسير  ي 

القوية، باإلضافة إىل مستوى االندماج والتنوع ف  العمل  اتيجيات وخطط 
وتوسيع شبكة  االرشاد  ناحية  من  الفائزة  كات  الشر لدعم  ي  العربر العالم  أشوكا  مع مؤسسة  تتعاون  ان  ديلويت  ويش 

 عالقاتهم.  

كة ديلويت ال ، الرئيس التنفيذي لشر ي
ازه بانطالق مسابقة  وقد أعرب معتصم الدجاب  ق األوسط، "عن رسوره واعير  شر

ي المنطقة من خالل االبتكار، ومساعدتها عىل تحقيق   DASI  برنامج
كات االجتماعية ف  الذي يسىع إىل  تعزيز قوة الشر

ي تحقيق المزيد من المساواة االجتماعية، وحاجتها لتحقيق نمو اقتصادي رسي    ع. ولتحقيق هذا 
التوازن بير  رغبتها ف 

كات الفائزة يتم تقديمها عىل شكل خدمات استشارية   100لهدف، خصصت ديلويت جوائز بقيمة  ا ألف دوالر للشر
نها من توسيع 

ّ
وإرشادات، وجلسات تعليمية، باإلضافة إىل تعزيز شبكة العالقات وتطوير المهارات األمر الذي سيمك

ي السوق.“  
ة هامة ف  ها االجتماعي والحصول عىل ميرّ   تأثير

ي من ج 
ق األوسط، أنه "ف  ي ديلويت الشر

يكة المسؤولة عن المواهب والتواصل ف  هتها، أوضحت رنا غندور سلهب، الشر
،    DASIالوقت الذي أطلقت فيه ديلويت برنامج  

ً
 محدودا

ً
ق األوسط تتلقر دعما ي الشر

كات االجتماعية ف  ، كانت الشر
نامج.   كات الناشئة    وأضافت:”اآلن، ومع انطالق هذه المسابقة ، تستطيعاألمر الذي دفع ديلويت إلطالق هذا الير االشر

 بفضل 
ً
كات واستطاعت تحقيقه مؤخرا االستفادة من النمو ومن التأثير االجتماعي الملحوظ الذي شهدته هذه الشر

م  وينسجم  الشور  عىل  يبعث  وما  فرص.  إىل  التحديات  تحويل  خالل  من  لالحتياجات  االستجابة  ي 
ف  ع رسعتها 

اتها   ي ملكية المؤسسات االجتماعية مقارنة بنظير
ي دعم المرأة ضيق الفجوة بير  الجنسير  ف 

ي ديلويت ف 
اتجيتنا ف  اسير

ي نهاية كالمها عن رسورها الشديد باستقبال عدد جديد من المشاركير  واالحتفاء 
ي المنطقة.“ وأعربت رنا ف 

التجارية ف 
ي اعتادت

 عىل طرحها.  بأفكارهم االبتكارية واإلبداعية التر
ً
 المنطقة دائما

س كما أعربت ي لمؤسسة   ةاالقليمي ةالمدير  ،الدكتورة إيمان بيير عن سعادة  ونائب رئيس أشوكا  أشوكا العالم العربر
ي برنامج  

ق األوسط ف  ”باعتبارها المنصة  : قائلة فادت، وأDASIالمؤسسة الستمرار تعاونها مع ديلويت الشر
ي بفرصة  ي العالم لرواد المشاري    ع  االجتماعية، ترحب مؤسسة أشوكا العالم العربر

لتواصل مع الفائزين ااألضخم ف 
  
 
ي مجتمعاتهم وخارجها.    DASI مسابقة ديلويتف

ات المنشودة ف  ي رحلتهم إلحداث التغيير
ومساعدتهم ف 

مؤسستنا دعم الفائزين وتمكينهم من التواصل مع أصحاب  ، ستواصلDASIالذي حققه إىل النجاح وباالستناد 
ي العالم. 

مير  ف  اك مجموعة جديدة من رواد األعمال  لقاء  نتطلع إىلونحن المبادرات االجتماعية المخض  اشير
ي الدورة الحالية لمسابقة ديلويت، 

التعّرف عىل مبادراتهم االجتماعية المبتكرة وأعمالهم ذات واالجتماعيير  ف 
 ير المنشود.“  التأث

 
 أن آخر موعد الستقبال الطلبات هو 

ً
، علما ي المسابقة، ُيرجر استخدام الرابط التاىلي

اك ف    30لتقديم طلبات االشير
    www.deloitte.com/dasi: 2022يونيو 

 حول أشوكا 
ي العالم، وقد قدمت مخصصات مالية منتظمة، 

ي المجال االجتماعي ف 
تجدر اإلشارة إىل أن مؤسسة أشوكا هي أضخم شبكة من رواد األعمال ف 

ي الميدان االجتماعي ينتمون ألكير  4,000وشبكة عالقات، باإلضافة إىل خدمات الدعم االستشارية ألكير من 
ين ف  شخص من رواد األعمال المتمير 

ي العام  95من 
ت مؤسسة 2003دولة، وأعطتهم لقب زمالة أشوكا. ومنذ تأسيسها ف  ي حتر أصبحت المنصة الرئيسية ، تمير  أشوكا العالم العربر
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ق األوسط وشمال أفريقيا، وقامت بتكريم أكير من  ي منطقة الشر
كات االجتماعية الناشئة ف  ي المجال   120للشر

 من رواد األعمال ف 
ً
شخصا

دولة ووفرت لهم قنوات االتصال مع شبكة أشوكا العالمية، باإلضافة إىل دعمهم لتشكيل منظومة واسعة وحيوية من   13عىل  االجتماعي موزعير  
 . العمل االجتماعي 

 

 
 - انتىه  -
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كة بريطانية خاصة   ، أي داللة إىل "ديلويت" تشير إىل واحدة أو أكير من ديلويت توش توهماتسو المحدودة، وهي رسر ي
ي هذا البيان الصحق 

ف 
كات األعضاء  . يرجر االطالع عىل  المرخص لها بشخصية قانونية مستقلة خاصةمحدودة بضمان وتتمتع شبكتها من الشر

deloitte.com/about  كات األعضاء فيها. إن ي ل ديلويت توش توهماتسو المحدودة والشر
للحصول عىل وصف مفصل للهيكل القانوب 

ي صحيحة إىل حير  التوجه إىل الصحافة
ي هذا البيان الصحق 

.  \ المعلومات الواردة ف   النشر

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

اكة ذات  ديلو   كة تابعة لديلويت شمال جنوب أوروبا رسر اكة ذات مسؤولية محدودة )د إم إي( هي رسر ق األوسط( رسر يت آند توش )الشر
كة مرخص لها من قبل ديلويت توش  ص. وديلويت ن س إي هي رسر ق األوسط وقير مسؤولية محدودة )ن س إي( بالنسبة لمنطقة الشر

كة بريطانية   خاصة محدودة بضمان. توهماتسو المحدودة، وهي رسر

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

ستشارية وقد تأسست ف 
ي المنطقة ١٩۲٦سنة 

ي   26من خالل  ف 
 وتضم  14مكتبا" ف 

ً
يك ومدير وموظف ٥,٠٠٠قرابة بلدا كة  .رسر ي منطقة  د إم إي إن وجود رسر

ف 
ق األوسط  ص الشر  مكروقير

ّ
كات الحائزة عىل ترخيصّ ي البلد  س من خالل الشر

 للقوانير  والمراسيم المرعية اإلجراء ف 
ً
لتقديم الخدمات وفقا

كة كات والكيانات المرخصة من قبلها إلزام بعضها البعض و/أو إلزام رسر د   التابعة له وتتمتع بالشخصية القانونية المستقلة. ال تستطيع الشر
كة ي. إم إ كات والكيانات مسؤولة   مبشكل مستقل مع العمالء الخاصير  بهأو كيان وعند تقديم الخدمات، تتعاقد كل رسر وتكون هذه الشر

ها.   فقط عن أفعالها أو تقصير

 عن ديلويت 

م اسم "ديلويت" للداللة عىل واحدة أو أكير من 
َ
كات األعضاء المرخص لها من قبل ديلويت توش توهماتس ال ُيستخد و المحدودة، وهي  شر

كات األعضاء المرخص لها، والكيانات المرتبطة بها كات المرخص لها بشخصية قانونية اتتمتع  .مجموعة عالمية من رسر ة وكل من الشر ألخير
كات والكيانات المرخصة من قبلها إلزام بعضها البعضو  مستقلة خاصة بها.  كة . ال تستطيع الشر و  أوعند تقديم الخدمات، تتعاقد كل رسر

ها. ا، بشكل مستقل مع العمالء الخاصير  بهكيان  كات والكيانات مسؤولة فقط عن أفعالها أو تقصير تقدم ديلويت توش   ال  وتكون هذه الشر
:  .أي خدمات للعمالءأو ديلويت ن س إي أو د إم إي توهماتسو المحدودة  ي عىل العنوان التاىلي

وب    ُيرجر مراجعة موقعنا االلكير
www.deloitte.com/about  

ي مجال التدقيق والمراجعة، واإل  
كة عالمية رائدة ف  ستشارات المخاطر، خدمات  إستشارات اإلدارية والمالية، وخدمات تعتير ديلويت رسر

ائب والخد  كات عىل قائمة مجلة فورتشن العالمية ألفضل الض  كة،   ٥٠٠مات المتعلقة بها. وهي توفر خدماتها ألرب  ع من بير  خمس رسر رسر
ي أكير من 

كات األعضاء المرخص لها ف  ابطة من رسر ي   ١٥٠بفضل شبكة عالمية مير دولة. للحصول عىل المزيد من التفاصيل حول مهنتر
ي   ٣٠٠٠٠٠ديلويت ال  

ي ف  : وأثرهم اإليجابر ي عىل العنوان التاىلي
وب   . www.deloitte.comمختلف القطاعات، ُيرجر مراجعة موقعنا االلكير

ي وقت 
ي صحيحة ف 

ي هذا البيان الصحق 
 .للصحافةإرسالها المعلومات الواردة ف 

 
ونية، يرجر إرسال رسالة رد   ي الرسائل اإللكير

ي خانة الموضوع. Unsubscribeإىل المرسل تحمل عبارة " للتوقف عن تلقر
 " ف 
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