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 تعيين أحمد القصابي مديراً لشركة ديلويت في ُعمان
 

أعلنت ديلويت وتوش الشرق األوسط عن تعيين السيد أحمد القّصابي في  – 2019مايو  20
في سلطنة ُعمان اعتباراً من األول من شهر يونيو  ديلويت شركةلسؤول الممنصب الشريك 

.  ولشركة شركةالسابق السيد أنيس صادق الذي سيتقاعد من ال المسؤولللشريك خلفاً  2019
ديلويت في سلطنة ُعمان وهي جزء من شبكة ديلويت في الشرق األوسط تاريخاً طويالً في دعم 
األسواق والعمالء عبر تقديم الخدمات المهنية من التدقيق واالستشارات الضريبية وكافة الخدمات 

والدوليين. ويأتي قرار ديلويت بتكليف الشريك أحمد القّصابي  االستشارية لعمالئها المحليين
ً منها  بإدارة شركة ديلويت في ُعمان استجابة منها لتطور سوق السلطنة الديناميكي، والتزاما

التي أطلقها صاحب الجاللة السلطان قابوس بن  2040بمساندة الخطة االقتصادية لرؤية ُعمان 
 سعيد.

 
مانيين في مجاالت الخدمات حمد القّصابي يعتبر من أبرز الخبراء الع  أتجدر اإلشارة إلى أن 
على خدمات التدقيق واالستشارات المالية واالستشارات العامة التي تقدمها المهنية ويشرف حالياً 

الشركة لمختلف عمالئها، كما يتولى مبادرات الحوكمة المؤسسية في الشركة وقد لعب دوراً 

ستقبلي" الذي أطلقته ديلويت لتمكين الشابات والشباب العُماني من تطوير محورياً في برنامج "م

 مهاراتهم ومساراتهم الوظيفية لتولي مناصب قيادية في الشركة.

 

التنفيذي لديلويت الشرق األوسط، أن قرار التعيين الجديد ينسجم  الرئيسوقد أكد عمر الفاهوم، 
اقة الخدمات التي تقدمها الشركة لمختلف عمالئها مواصلة توسيع ب” مع خطط الشركة الرامية إلى

في السلطنة وخارجها وتوسيع شبكة عالقاتها. ويسّرني أن يتولى أحمد هذه المسؤولية ال سيما 
 “وأنه يتمتع بمعرفة عميقة بالسوق العمانية وبمختلف عمالء الشركة. 

 

يجسد ”من جهته، أعرب أنيس صادق عن سروره لرؤية الشريك  أحمد يخلفه في منصبه ألنه: 

في شخصيته القيم والمبادئ المؤسسية للشركة، وهذا ما لمسته من خالل عملي معه عن كثب 

خالل السنوات الماضية. لذلك يسرني أن أراه في هذا الموقع الذي ال يشكل مرحلة مهمة في 

حسب، بل سوف يستطيع أحمد من خالله خدمة عمالء الشركة والشعب العماني سيرته المهنية ف

 “أيضاً. 

 
أتشرف  ”من جانبه، جدّد أحمد القصابي إلتزامه باستمرار تطوير األعمال من موقعه الجديد قائالً:

بأن أتولى مسؤوليتي الجديدة في إدارة شركة ديلويت في ُعمان، كما يسّرني مواصلة عملي مع 

ا المميزين من أجل خدمة عمالء الشركة وتحقيق األثر المنشود الذي يلبي احتياجات كوادره

 .“عمالئنا

 
قبل االلتحاق بالعمل في ديلويت، كان أحمد القّصابي يشغل منصب المدير العام إلدارة اإلصدارات 

في واإلفصاحات في الهيئة العامة لسوق المال العمانية. كما أنه يحمل شهادة البكالوريوس 

المحاسبة من جامعة السلطان قابوس، وحصل بعدها على شهادة الزمالة من الجمعية البريطانية 

 .(FCCA)للمحاسبين القانونيين المعتمدين 
 

 – إنتهى -
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 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
 جىيُر .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

تعتبر ديلويت شركة عالمية رائدة في مجال التدقيق والمراجعة، و خدمات االستشارات اإلدارية والمالية، واستشارات المخاطر، والضرائب 
شركة، بفضل شبكة  ٥٠٠المتعلقة بها. وهي توفر خدماتها ألربع من بين خمس شركات على قائمة مجلة فورتشن العالمية ألفضل والخدمات 

 دولة. للحصول على المزيد من التفاصيل حول مهنيي ديلويت الـ ١٥٠عالمية مترابطة من الشركات األعضاء المرخص لها في أكثر من 

 www.deloitte.com  ختلف القطاعات، يُرجى مراجعة موقعنا االلكتروني على العنوان التالي:وأثرهم اإليجابي في م 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

الشركات الحائزة على ترخيص من قبلها لتقديم  خالل من مكرس األوسط الشرق منطقة في األوسط( توش )الشرق أند ديلويت شركة
المستقلة. ال تستطيع الشركات والكيانات  القانونية وتتمتع بالشخصية المرعية اإلجراء في البلد التابعة لهالخدمات وفقاً للقوانين والمراسيم 

المرخصة من قبلها إلزام بعضها البعض و/ أو إلزام شركة ديلويت أند توش )الشرق األوسط(. وعند تقديم الخدمات، تتعاقد كل شركة مرّخص 

ت أند توش )الشرق األوسط( وبشكل مستقل مع العمالء الخاصين بها )دون الرجوع إلى ديلويت أند توش لها أو كيان مرخص له من قبل ديلوي

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

 اإلدارية واالستشارات والمراجعة والضرائب تدقيقال خدمات تقدّم التي الرائدة المهنية الشركات منأند توش )الشرق األوسط(  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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