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 جديدا   ا  شاركوم ا  ومدير ا  كشري 30تعيين عن  تعلنديلويت الشرق األوسط 

بحضور ما يزيد عن في دبي  2018نوفمبر  للشركاء خالل شهرالسنوي  مؤتمرها الشرق األوسط استضافت ديلويت - 2018نوفمبر  26 

ً من مكاتب كيشر 175 توجهات التي لى الع ركز وقد .من شبكة ديلويت العالميةالمسؤولين باإلضافة إلى كبار  ، لشرق األوسطفي اديلويت ا

الهيئات إجراءات  ،التطورات الضريبية في دول مجلس التعاون الخليجيو الرابعة،ة يالصناعالثورة مثل  - األسواق في المنطقةتنعكس على 

كما  .والمخاطر التكنولوجية والمالية أمن المعلومات ومنها ، التي تواجه الشركاتمخاطر الو ،الرؤى والخطط االقتصادية في المنطقة، الناظمة

لتحقيق التكافؤ بين ذات الصلة  واالستراتيجياتإشراك المرأة ومساواة بين الجنسين الثقافة  على غرار وأوليات هامةمواضيع  النقاشات تاولتن

 .في المنطقة الجنسين في األدوار القيادية في مكان العم

في  ئهاخدماتها لعمالتقدم وما تزال  شركتناقدمت لقد  " :الً قائ األوسط، الشرق ديلويت في التنفيذي الرئيسفاهوم، العمر في هذا السياق، علق 

لتقديم تعزيز الخبرات في وطاقم عملنا نواصل االستثمار في ونحن  ،1926عام الفي المنطقة منذ العاملة  للشركات العالمية و وسطألاشرق ال

أكثر  انضماميسرنا وفي هذا السياق . المتغيرة بيئات التنظيميةسوق والتعقيدات الطي مع اعلى التع ومساعدتهم أفضل الخدمات المهنية لعمالئنا

الرجال والنساء مجموعة مهارات من قادة الهؤالء ، حيث يقدم 2018عام الفي جدد شركاء من داخل الشركة وشريكاً ومديراً ومشاركاً  30من 

 ".نائعمالات لخدمتقديم أفضل المن  ،ميةالعالديلويت شبكة من دعم ب ،تمكننامتقدمة في مختلف القطاعات ات وخبرمتخصصة 

 700أكثر من خالل السنة الماضية في منطقتنا  لقد عينت ديلويت " :قائالً  باالنتاين، رئيس مجلس إدارة ديلويت الشرق األوسط يهيرف أضافو

ثقافة  ديلويتالتزام  على نؤكدنحن و ،تنا بناء جيل جديد من القادة في شركلوالعالم في الشرق األوسط  من من خريجي الجامعاتخريجاً وخبيراً 

 .. إشراك المرأة في سوق العملوالجندري التنوع 

تعمل ديلويت في "قائالً:  أثناء المؤتمر، الرئيس التنفيذي لشركة ديلويت في المملكة المتحدة وشمال غرب أوروباول، ايفيد سبراد وصرح

 م المشورة والخدمات لعمالئها بل تدعم قضايا المجتمعات التي تعمل بها عبرليس فقط على تقديالعديد من األسواق العالمية على 

من خالل مشاركة مهاراتنا ومعرفتنا وخبرتنا، يمكننا  مستقبل العمل.تفعيل المواهب والتكنولوجيا وتعزيز برامج تنمية المهارات و

حيث أن التزام ديلويت واستثماراتها الطويلة  ،سوق الشرق األوسط بشكل خاصفي أن نقدم مساهمة إيجابية في هذه األسواق، و

 األجل في هذا السوق ستنعكس إيجابياً على العمالء والناس والمجتمع في جميع أنحاء المنطقة ".

 

 

 – إنتهى -

 

 نبذة عن ديلويت

و المحدودة، وهي شركة بريطانية محدودة بضمان ويتمتع كل من شركاتها األعضاء والشركات المرتبطة بها يستخدم اسم ديلويت للداللة على واحدة أو أكثر من أعضاء ديلويت توش توهماتس

ء، يرجى المزيد من التفاصيل حول الشركات األعضابشخصية قانونية خاصة بها. ال تقدم ديلويت توش توهماتسو المحدودة والمشار إليها بـ"ديلويت العالمية" أي خدمات للعمالء. للحصول على 

  www.deloitte.com/aboutمراجعة موقعنا اإللكتروني على العنوان التالي: 
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. االقتصادية المجاالت من واسعة مجموعة في والخاص العام القطاعين من عمالء إلى المخاطر وخدمات المالية والمشورة اإلدارية واالستشارات والضرائب الحسابات تدقيق خدمات ديلويت تقدم

 التي التحديات لمواجهة فاعلة حلول خالل من وذلك للعمالء الجودة عالية خدماتو متميزة كفاءات ديلويت تقدم دولة، ١٥٠ من أكثر في األعضاء الشركات من مترابطة عالمية شبكة بفضلو

 .إيجابي أثرحداث بإ 220,000اّل ديلويت ومهني يلتزم ، حيثعملياتهم تعترض
 

   

 

 :نبذة عن ديلويت أند توش )الشرق األوسط(

تشارية، وقد تأسست في منطقة الشرق األوسط ويمتد ديلويت أند توش الشرق األوسط هي عضو في ديلويت توش توهماتسو المحدودة وهي واحدة من الشركات الرائدة في تقديم الخدمات المهنية االس

 لمنطقة.في ا 1926وجودها منذ سنة 

بلداً. وقد حازت ديلويت أند توش )الشرق األوسط(  15مكتباً في  26وتقدم ديلويت خدمات تدقيق الحسابات والضرائب واالستشارات اإلدارية والمشورة المالية وخدمات المخاطر من خالل 

. كما حصلت على عدة جوائز خالل (ITR)سب تصنيف مجلة "إنترناشونال تاكس ريفيو" على المستوى األول لالستشارات الضريبية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ح 2010عام 

خالل حفل توزيع جوائز المدراء الماليين في الشرق األوسط، وجائزة أفضل رب عمل في الشرق األوسط، وجائزة التميز  2016السنوات األخيرة من بينها جائزة أفضل شركة استشارية  لعام 

 وير في الشرق األوسط من هيئة المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز، وجائزة أفضل شركة متكاملة في مجال المسؤولية االجتماعية.في التدريب والتط

 


