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ديلويت في أخصائية مهنية 237 يكّرم الضرائب قطاع في القياديات النساء دليل  

 
الضرائب مجلة الذي تُصدره  2020كّرم دليل النساء القياديات في قطاع الضرائب للعام  – 2019،  نوفمبر 27

تقديراً لمساهمتهن المتميزة في مجاالت عملهن مما في ديلويت قطاعاً  58مهنية اخصائية يعملن في  237الدولية 
ويعكس التزام ديلويت الثابت نحو تنويع القوة  ،للسنة الخامسة على التوالي يضع ديلويت في مرتبة قيادية عالمياً 

 العاملة لديها ودمج المرأة فيها.

 
 ً  األوسط الشرق ديلويت في الضرائب قطاع عن المسؤول الشريك أحمد، نعمان أعرب التكريم، هذا على وتعقيبا

 في العامالت األخصائيات المهنيات من كبير عدد أخرى مرة الدولية الضرائب مجلة لتكريم سروره بالغ عن
 سياسةر ثما أحد التكريم هذا اعتبرت" وقال العالم في الضرائب استشاريي أفضل بين من وترتيبهم ديلويت
 سياسة إلى باإلضافة، المؤسسية ثقافتنا في مترسخة مشتركة كقيمة ديلويت تنتهجها التي المرأة بدمج االلتزام
 متكاملة حلول وتقديم االبتكار، وتعزيز المواهب، أفضل استقطاب على يساعدنا مما العاملة القوى في التنوع

 الخدمات مجال في تواجهنا التي التحديات أصعب على التغلب على قادرة شركتنا يجعل ما وهذا. لعمالئنا
 الرقمية." الحلول نحو توجهها يزداد سريعة التغير عمل بيئة وسط والقانونية الضريبية

 
 الختيارها امتنانها عن ،األوسط الشرق ديلويت في الضرائب قطاع في شريكة خان، أنبرين أعربت جهتها، من
 أن قناعتها عن معربة تواضعاً، إال يزيدها لن التكريم هذا أناعتبرت و الضرائب، قطاع في القادة النساء بين من

 في العمل فرق قهقتح الذي اإليجابي واألثر النجاح وراء تقف ديلويت تتبعها التي العاملة القوى في التنوع سياسة
 بالدور أفخر المتحدة، العربية اإلمارات دولة في ديلويت مكتب في كشريك موقعي منأضافت: "و. ديلويت

 معهم، والتعاون العمالء من متميزة ومجموعة ديلويت، في الموظفين من نخبة إلهام في به أقوم الذي المتواضع
 التسامح عام مع التكريم هذا يتصادف أن السار ومن. وسطها نعمل التي المجتمعات في إيجابي أثر إحداث وفي

 والنجاح." التسامح روح نشر في ويساهم التنوع أهمية على يشدد والذي اإلمارات دولة أعلنته الذي 2019
 

 كبار من الكبير العدد لهذا الضرائب قطاع في القياديات النساء دليل اختيار أن ديلويت تؤكد المناسبة، هذه وفي
 عمالء لمختلف لديها األخصائيين كبار يقدمها التي المبتكرة والحلول لألفكار تكريم إال هو ما لديها األخصائيين

 الحلول تلك جراء من العمالء هؤالء به يشعر الذي بالثقة للشعور وكذلك والخاص، العام القطاعين من ديلويت
 السنة األخصائيين هؤالء حققه الذي المميز باألداء حافل سجل إلى يستند النجاح هذا وأن سيما ال ،واألفكار
 الماضية.

 

 

 – إنتهى -

 

 

 ديلويت عن نبذة

وهي  المحدودة، توهماتسو توش الشركات األعضاء المرخص لها من قبل ديلويت من أكثر أو واحدة على اسم "ديلويت" للداللة يُستخدَم

 الشركات المرخص لها بشخصية من ألخيرة وكلا مجموعة عالمية من الشركات األعضاء المرخص لها، والكيانات المرتبطة بها، تتمتع
 يُرجى .للعمالء خدمات أي العالمية" بـ"ديلويت إليها والمشار المحدودة توهماتسو توش ديلويت تقدم بها. ال خاصة مستقلة قانونية

 www.deloitte.com/about :التالي العنوان على االلكتروني موقعنا مراجعة

اإلدارية والمالية، واستشارات المخاطر، والضرائب تعتبر ديلويت شركة عالمية رائدة في مجال التدقيق والمراجعة، و خدمات االستشارات 

شركة، بفضل شبكة  ٥٠٠والخدمات المتعلقة بها. وهي توفر خدماتها ألربع من بين خمس شركات على قائمة مجلة فورتشن العالمية ألفضل 

 تفاصيل حول مهنيي ديلويت الـدولة. للحصول على المزيد من ال ١٥٠عالمية مترابطة من الشركات األعضاء المرخص لها في أكثر من 

 www.deloitte.com  وأثرهم اإليجابي في مختلف القطاعات، يُرجى مراجعة موقعنا االلكتروني على العنوان التالي: ٢٨٠٬٠٠٠

 

 األوسط( توش )الشرق أند ديلويت عن نبذة

 الشركات من واحدة وهي المحدودة" توهماتسو توش شركة عضو مرّخص لها من قبل "ديلويت هي األوسط( توش )الشرق أند ديلويت
وجود  إن .١٩٢٦ سنة المنطقة منذ في وجودها ويمتد األوسط منطقة الشرق في تأسست وقد االستشارية المهنية الخدمات تقديم في الرائدة

ترخيص من قبلها لتقديم الشركات الحائزة على  خالل من مكرس األوسط الشرق منطقة في األوسط( توش )الشرق أند ديلويت شركة
المستقلة. ال تستطيع الشركات والكيانات  القانونية وتتمتع بالشخصية الخدمات وفقاً للقوانين والمراسيم المرعية اإلجراء في البلد التابعة له
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، تتعاقد كل شركة مرّخص المرخصة من قبلها إلزام بعضها البعض و/ أو إلزام شركة ديلويت أند توش )الشرق األوسط(. وعند تقديم الخدمات
لها أو كيان مرخص له من قبل ديلويت أند توش )الشرق األوسط( وبشكل مستقل مع العمالء الخاصين بها )دون الرجوع إلى ديلويت أند توش 

 الشرق األوسط(( وتكون هذه الشركات والكيانات مسؤولة فقط عن أفعالها أو تقصيرها.)

 اإلدارية واالستشارات والمراجعة والضرائب تدقيقال خدمات تقدّم التي الرائدة المهنية الشركات منوسط( أند توش )الشرق األ ديلويت وتعتبر
كما  بلدا.ً ١٤ في مكتبا ٥٢ خالل من يعملون وموظف ومدير شريك ٣٣٠٠قرابة  وتضم المؤسسات في المخاطر وخدمات استشارات والمالية

لعام  استشاريةمن حيث المرونة واالستمرارية في الشرق األوسط و شركة أفضل جائزة بينها من األخيرة السنوات خالل جوائز عدة نالت

 والتطوير التدريب في التميز و "جائزة  ٢٠١٦لعام  استشارية شركة أفضل ، وجائزة٢٠١٧وجائزة مراجعة الضرائب الدولية للعام  ٢٠١٦
 المسؤولية مجال في متكاملة شركة جائزة "أفضل وويلز باإلضافة إلى إنكلترا في القانونيين هيئة المحاسبين األوسط" من الشرق في

 االجتماعية".

 .للصحافةإرسالها المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي صحيحة في وقت 
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