
 

 

 
 

 
 

 نشرة إخباریة
 للمراجعة: السیدة نادین الحسن

 المسؤولة عن العالقات العامة في دیلویت الشرق األوسط
  748444 1 961 + ھاتف:

 nelhassan@deloitte.comبرید إلكتروني: 
 
 

 األوسط الشرق أسواق في بالتجزئة البیع لشركات كبیرة نمو فرصدیلویت: 

   في تعزیز المبیعات بالتجزئة في المنطقة 2020دیلویت: من المتوقع أن یساھم معرض إكسبو   -
 

التي ناقشھا أنطوان  االستراتیجیةالمواضیع أھم التجزئة المتنامي في الشرق األوسط واحداً من قطاع البیع ب لشكّ  – 2014مارس  2
، خالل زیارتھ إلى دبي األسبوع المنصرم. U33Tدیلویت33TUالتجزئة في  مات االستشارات لتجارةخدریدماتن، المسؤول العالمي عن قطاع  دو

 دیلویت نشرالتجزئة وذلك إثر  تجارةریدماتن إلى المنطقة لتسلیط الضوء على أھمیة ھذه السوق من ناحیة  وقد جاءت زیارة دو
بالتجزئة في أسواق الشرق  البیعلشركات  كبیرة عن فرص نمو ، الذي أفاد2014لتقریرھا حول القدرات العالمیة للتجزئة للعام 

)، التي تتخذ من اإلمارات المتحدة مقراً لھا والتي تدیر سلسلة لولو للمتاجر EMKE( مجموعة إي أم كیھ إي، كما أدرج األوسط
 . العالم التجزئة واألسرع نمواً فيالبیع بات واحدة من أھّم شرككالكبرى، 

 
 -) EMKEمجموعة إي أم كیھ إي ( رائدة مثل مجموعة تصنف أن من البدیھيھذه السوق،  أھمیةإلى  نظراّ "قائالً:  دو ریدماتن وعلق

جزئة نمّواً في العالم على فترة القدرات العالمیة للبیع بالتجزئة كواحدة من أسرع شركات التدیلویت حول تقریر في اإلمارات المتحدة، 
التجزئة الذین یعملون في االقتصادات المتطورة التي شھدت تباطؤاً في النمو البیع بخمس سنوات. ونذكر أیضاً أن العدید من تّجار 

 ".سطالشرق األوأسواق السنة الماضیة بدأوا بالتوجھ إلى فرص للنمو في العدید من األسواق الناشئة واألكثر مرونة مثل 
 

سیوفر دفعاً جدیداً للثقة االقتصادیة في  2020استضافة دبي لمعرض إكسبو حدثاً عالمیاً مثل  ال شك أن" :ضاف دو ریدماتن قائالً كما أ
زوار المرتقب لل غیر االعتیادي تدفقفیھا عموماّ وفي االمارات العربیة المتحدة خاصة نظراً للقطاع البیع بالتجزئة وال سیما المنطقة 

 " الل ھذه االعوام.خ
 

المسؤول العالمي عن قطاع ، "إننا نرّحب بزیارة أنطوان دو ریدماتن :من جھتھ، أشار أنیس صادق، الشریك المسؤول في دیلویت دبي
دیلویت إلى دولة اإلمارات العربیة المتحدة، ویسّرنا أّن الفرصة قد تسنت لھ لزیارة بعض في التجزئة  خدمات االستشارات لتجارة

لمناقشة فرص ، وذلك MAF ماجد الفطیمعلى غرار مجموعة في المنطقة، وأھم الالعبین في قطاع البیع بالتجزئة مالئنا األساسیین ع
في مختلف القطاعات  عتبر دیلویت منطقة الشرق األوسط من األسواق ذات األولویة" واضاف: "ت.الحالیة والمرتقبة وتحدیات السوق

التجزئة ونحن نعمل بشكل وثیق مع أنطوان لتعزیز قدراتنا االستشاریة في مجال  مات االستشارات لتجارةعالمیاً وال سیما قطاع خد
 التجزئة في المنطقة."

 
في تسریع ساھم قوة دفع تعلى دبي وسیكون بمثابة  ھاماً سیكون لھ تأثیراً  2020مما ال شك فیھ أّن معرض إكسبو قائالً: " صادقوختم 
   ”التجزئة.البیع ب وتجارة، والترفیھ، السیاحة قطاعات نمو عملیة

 
 
 

-النھایة-  
 

 
 نبذة عن دیلویت
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ُیستخَدم إسم "دیلویت" للداللة على واحدة أو أكثر من أعضاء دیلویت توش توھماتسو المحدودة، وھي شركة بریطانیة خاصة محدودة بضمان 
ھا. للحصول على المزید من التفاصیل حول الكیان القانوني لمجموعة ویتمتع كل من شركاتھا األعضاء بشخصیة قانونیة مستقلة خاصة ب

دیلویت توش توھماتسو المحدودة وشركاتھا األعضاء، ُیرجى مراجعة موقعنا االلكتروني على العنوان التالي: 
www.deloitte.com/about 

حسابات والضرائب واإلستشارات اإلداریة والمشورة المالیة إلى عمالء من القطاعین العام والخاص في مجموعة تقدم دیلویت بخدمات تدقیق ال
دولة، تقدم دیلویت من خالل  150واسعة من المجاالت االقتصادیة. وبفضل شبكة عالمیة مترابطة من الشركات األعضاء في أكثر من 

ة خدمات عالیة الجودة للعمالء وذلك من خالل حلول فاعلة لمواجھة التحدیات التي تعترض مجموعة من المستشارین ذوي الكفاءات المتمیز
 مھنیاً، كلھم ملتزمین بأن یكونوا عنواناً لإلمتیاز. 200,000نحو  عملیاتھم. تضم دیلویت

براتنا وثقافاتنا لتقدیم خدمات مھنیة ذات جودة فریق دیلویت ھي ثقافة موحدة ومبادئ مبنیة على النزاھة واإللتزام بالعمل سویاً مع تنوع خ ما یجمع
نحرص على دعم بیئة داخلیة من التعلم المستمر والتطور وتنمیة الخبرات وتوفر الفرص المھنیة الممیزة.  عالیة للعمالء واألسواق أینما وجدوا. كما

 المجتمعات التي ینتمون إلیھا. لدعم التنمیة المستدماة في دیلویت بالمسؤولیة االجتماعیة للشركة ویؤمن فریق عمل
 

 دیلویت أند توش (الشرق األوسط):نبذة عن 
دیلویت أند توش (الشرق األوسط) ھي عضو في "دیلویت توش توھماتسو المحدودة" وھي اول شركة خدمات مھنیة اسست في منطقة الشرق 

 .في المنطقة ۱۹۲٦منذ سنة  األوسط ویمتد وجودھا

المھنیة الرائدة التي تقوم بخدمات تدقیق الحسابات و الضرائب و اإلستشارات اإلداریة والمشورة المالیة وتضم قرابة وتعتبر دیلویت من الشركات 
المستوى  على ۲۰۱۰بلداً. وقد حازت دیلویت أند توش (الشرق األوسط) منذ عام  ۱٥مكتباً في  ۲٦شریك ومدیر وموظف یعملون من خالل  ۳۰۰۰

وقد حصلت أیًضا  .(ITR) "ة في منطقة دول مجلس التعاون الخلیجي حسب تصنیف مجلة "انترناشونال تاكس ریفیواألول لالستشارات الضریبی
والتي تضم أفضل رب عمل في الشرق األوسط , أفضل شركة استشاریة, وجائزة التمیز في التدریب  على عدة جوائز في السنوات األخیرة

 .ین القانونیین في إنكلترا وویلزوالتطویر في الشرق األوسط من ھیئة المحاسب
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