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اإلعالن عن قائمة ديلويت ل رشكات التكنولوجيا األرسع نموا ف ر
الشق األوسط
ي
 18مايو  – 2022أصدرت ديلويت ر
الشق األوسط التقرير السنوي األول من برنامج ”ميدل إيست فاست
ً
تكنولوج  ،“50الذي يرصد ويصنف قائمة ر
نموا ف منطقة ر
الشق األوسط وقبص
ع
األش
التكنولوجيا
كات
ش
ي
ي
الت حققتها خالل السنوات األرب ع الماضية.
باالستناد إىل نمو اإليرادات ي
ر
ان،
يضم هذا التقرير شكات التكنولوجيا العاملة يف مختلف الصناعات والقطاعات بما فيها األمن السيب ي
والخدمات الرقمية ،والرعاية الصحية ،والتكنولوجيا المالية ،والتجارة اإللكبونية ،وتطوير األلعاب اإللكبونية،
ً
ً
ً
ً
واالتصاالت باإلضافة إىل تطوير البمجيات .ويعتب هذا التقرير مرجعا هاما ودليال موثوقا عىل ثروات وحجم
ر
ر
ونطاق رشكات التكنولوجيا يف المنطقة ،كما تي يق الضوء عىل المستقبل الواعد الذي يمكن استشافه لهذه الشكات
التكنولوجية.
ً
باإلضافة إىل االشادة ب رشكات التكنولوجيا الت تصدرت قائمة ر
الشكات األشع نموا يف المنطقة ،تحرص ديلويت
ي
ً
ً
ر
ر
الت اختارت وصنفتها ديلويت
الشق األوسط أيضا إىل تكريم دفعة هامة من شكات التكنولوجيا األصغر حجما ي
ر
ر
الت لم تتأهل لدخول الئحة ”ميدل إيست
عىل قائمة ”الشكات
وه قائمة تضم الشكات ي
تحت المراقبة“ ،ي
ً
ً
تكنولوج  “50نظرا لعدم وجود إيرادات لديها عىل مدار السنوات األرب ع الماضية ،ولكنها أظهرت مسارا
فاست
ي
ً
استثنائيا من النمو.
ً
الشيك المسؤول عن خدمات القطاع الخاص ف ديلويت ر
تعقيبا عىل هذه النتائج ،أوضح دايفيد ستارك ،ر
الشق
ي
ر
الت وصلت إىل نهائيات التصنيف قد أظهرت قدرة عىل الصمود والقيادة وتوسيع
األوسط ،أن شكات التكنولوجيا ي
ً
ّ
:
.
نطاق انتشارها ،باإلضافة إىل القدرة عىل التكيف مع الظروف الجديدة وأضاف قائال ”لقد ثبت لنا أن هذه
ر
ه عليه اآلن من النجاح والنمو ،كما
الشكات كانت قد وضعت خارطة طريق يف مرحلة مبكرة
للوصول إىل ما ي
ً
ً
ً
ر
كببا منها أنها كانت تعمل لتحقيق أهداف وضعتها مسبقا .مما يؤكد لنا أن هذه الشكات ما كانت لتصل
أظهر عددا ر
ً
ً
كببا من الشغف وااللبام والمثابرة واالبتكار،
إىل مرحلة التصنيف النهائية لدخول الالئحة لوال أنها أظهرت قدرا ر
الممبة .من جهتنا ،نشعر بالسعادة الغامرة لوجود هذا العدد
الصغبة
وبذلك استطاعت أن تنضم إىل النخبة
ر
ر
الجيد من ر
الممبة عىل القائمة هذه السنة“.
الشكات
ر
من جهته ،قال إيمانويل دورو ،ال رشيك المسؤول عن خدمات التكنولوجيا واإلعالم واالتصاالت ف ديلويت ر
الشق
ي
األوسط” ،إن إطالق برنامج ’فاست تكنولوج  ‘50لمنطقة ر
الشق األوسط وقبص ُيظهر من جديد البام ديلويت
ي
ر
بدعم الجيل الجديد من ر
.
الت ستشكل مستقبل األعمال يف هذه المنطقة فقد أظهرت الشكات المصنفة
الشكات
ً ي ً
ّ
كببا من الصمود واالبتكار مما يجعلها قادرة عىل المساهمة يف تحقيق التحول
يف السنة األوىل من برنامجنا قدرا ر
الرقم ،وخلق فرص العمل ،والتنمية المستدامة يف دول المنطقة“.
ي
ُ ّ
تكنولوج  “50يعد من ربي البامج األوىل المخصصة لتكريم
تجدر اإلشارة إىل أن برنامج ”ميدل إيست فاست
ي
رشكات التكنولوجيا ف العديد من مناطق العالم ،كما أنه األول من نوعه ف منطقة ر
الشق األوسط .ويسىع هذا
ي
ي
ً
الخمسي األشع نموا باالستناد إىل نمو إيراداتها خالل السنوات األرب ع
البنامج إىل تصنيف رشكات التكنولوجيا
ر
الماضية .كما يسىع هذا البنامج يف دورته األوىل لهذه السنة إىل تعزيز منظومة رشكات التكنولوجيا يف دول المنطقة
ر
الت أظهرت مستويات عالية من نمو األعمال ،واالبتكار ،وريادة األعمال
من خالل دعم شكات التكنولوجيا ي
واالحتفاء بها.
التاىلTechnology Fast 50 webpage :
لمزيد من المعلومات حول برنامج ديلويتُ ،يرج زيارة الموقع
ي
التاىل:
”تكنولوج فاست ُ ،“50يرج النقر عىل الرابط
لالشباك يف الدورة الثانية من برنامج ديلويت
ي
ي
)Why participate? | Technology Fast 50 (deloitte.com
 -انتىه -

© 2022 Deloitte & Touche (M.E.). All rights reserved.
ر
وه رشكة بريطانية خاصة
يف هذا البيان
الصحق ،أي داللة إىل "ديلويت" ر
تشب إىل واحدة أو أكب من ديلويت توش توهماتسو المحدودة ،ي
ي
محدودة بضمان وتتمتع شبكتها من ر
الشكات األعضاء المرخص لها بشخصية قانونية مستقلة خاصة .يرج االطالع عىل
deloitte.com/aboutللحصول عىل وصف مفصل للهيكل القانون ل ديلويت توش توهماتسو المحدودة ر
والشكات األعضاء فيها .إن
ي
حي التوجه إىل الصحافة\ ر
النش.
المعلومات الواردة يف هذا البيان
الصحق صحيحة إىل ر
ي
عن ديلويت آند توش ر
(الشق األوسط) رشاكة ذات مسؤولية محدودة:
ر
ر
ه رشكة تابعة لديلويت شمال جنوب أوروبا رشاكة ذات
ديلويت آند توش (الشق األوسط) شاكة ذات مسؤولية محدودة (د إم إي) ي
ر
ه رشكة مرخص لها من قبل ديلويت توش
مسؤولية محدودة (ن س إي) بالنسبة لمنطقة الشق األوسط وقبص .وديلويت ن س إي ي
وه رشكة بريطانية خاصة محدودة بضمان.
توهماتسو المحدودة ،ي
الشكات الرائدة ف تقديم الخدمات المهنية اإلستشارية وقد تأسست ف منطقة ر
د إم إي ه واحدة من ر
الشق األوسط ويمتد وجودها منذ
ي
ي
ي
ً
سنة  ١٩۲٦يف المنطقة من خالل  26مكتبا" يف  14بلدا وتضم قرابة  ٥,٠٠٠رشيك ومدير وموظف .إن وجود رشكة د إم إي يف منطقة
ً
ّ
الشق األوسط وقبص مكرّس من خالل ر
ر
للقواني والمراسيم المرعية اإلجراء يف البلد
الشكات الحائزة عىل ترخيص لتقديم الخدمات وفقا
ر
التابعة له وتتمتع بالشخصية القانونية المستقلة .ال تستطيع ر
الشكات والكيانات المرخصة من قبلها إلزام بعضها البعض و/أو إلزام رشكة د
الخاصي بهم وتكون هذه ر
الشكات والكيانات مسؤولة
إم إي .وعند تقديم الخدمات ،تتعاقد كل رشكة أو كيان بشكل مستقل مع العمالء
ر
تقصبها.
فقط عن أفعالها أو
ر
عن ديلويت
َ
ُ
ر
ر
وه
يستخدم اسم "ديلويت" للداللة عىل واحدة أو أكب من الشكات األعضاء المرخص لها من قبل ديلويت توش توهماتسو المحدودة ،ي
ر
ر
ألخبة وكل من الشكات المرخص لها بشخصية قانونية
مجموعة عالمية من شكات األعضاء المرخص لها ،والكيانات المرتبطة بها .تتمتع ا ر
مستقلة خاصة بها .وال تستطيع ر
الشكات والكيانات المرخصة من قبلها إلزام بعضها البعض .وعند تقديم الخدمات ،تتعاقد كل رشكة أو
الخاصي بها ،وتكون هذه ر
تقصبها .ال تقدم ديلويت توش
الشكات والكيانات مسؤولة فقط عن أفعالها أو
كيان بشكل مستقل مع العمالء
ر
ر
ُ
التاىل:
توهماتسو المحدودة أو ديلويت ن س إي أو د إم إي أي خدمات للعمالء .يرج مراجعة موقعنا االلكب ي
ون عىل العنوان ي
www.deloitte.com/about
تعتب ديلويت رشكة عالمية رائدة يف مجال التدقيق والمراجعة ،واإلستشارات اإلدارية والمالية ،وخدمات إستشارات المخاطر ،خدمات
وه توفر خدماتها ألرب ع من ربي خمس رشكات عىل قائمة مجلة فورتشن العالمية ألفضل  ٥٠٠رشكة،
الضائب والخدمات المتعلقة بها .ي
ر
مهنت
بفضل شبكة عالمية مبابطة من رشكات األعضاء المرخص
لها يف أكب من  ١٥٠دولة .للحصول عىل المزيد من التفاصيل حول ر ي
ُ
التاىل.www.deloitte.com :
ديلويت ال  ٣٠٠٠٠٠وأثرهم
اإليجان يف مختلف القطاعات ،يرج مراجعة موقعنا االلكب ي
ي
ون عىل العنوان ي
الصحق صحيحة يف وقت إرسالها للصحافة.
المعلومات الواردة يف هذا البيان
ي
تلق الرسائل اإللكبونية ،يرج إرسال رسالة رد إىل المرسل تحمل عبارة " "Unsubscribeيف خانة الموضوع.
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