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 ISO هادة األيزوحصل على شيديلويت في  والتعهيد العمل آليات حلول خدماتقسم 

9001:2015  
 

في  Business Process Solutions والتعهيد حلول آليات العمل خدمات أضاف قسم – 2016أكتوبر  17
7TUديلويتU7T شهادة المعهد البريطاني للمعايير على صوله من ميّزة جديدة إلى سجله في خدمة العمالء إثر ح في الشرق األوسط

ألنظمة إدارة الجودة المعروفة بأنها أفضل نظام إلدارة الجودة في العالم والتي تساعد  ISO 9001:2015األيزو 
 خارجية بمصادر االستعانةويقوم هذا القسم بتقدمة خدمات   الشركات والمؤسسات على تلبية تطلعات واحتياجات عمالئها.

موظفي العقود و والتكنولوجيا، ةنيارة الخزإدوالموارد البشرية والرواتب، والتي تشمل المحاسبة والمالية، عمالء لل
 .وخدمات السكريتاريا المؤسسية

تكتسب هذه الشهادة أهمية بالنسبة لعمالء ديلويت من أمرين أولهما بيئة العمل التي تشهد اليوم تغيرات سريعة اإليقاع 
ركات التأقلم مع المتغيرات التنظيمية واألساليب المتطورة التي تتبعها السلطات المالية باإلضافة إلى تفرض على الش

مواكبة التقدم السريع في مجال التكنولوجيا؛ وثانيهما اختالف النماذج التشغيلية واألولويات التنظيمية والثقافة المؤسسية 
الشركات ليس بالضرورة هو الحل األمثل الذي يناسب شركة من شركة ألخرى مما يعني أن الحل المناسب إلحدى 

لمساعدة عمالئها على تحديد والتعهيد العمل  آلياتحلول  اتأخرى. وسط هذه المتغيرات والتباينات، تقدم ديلويت خدم
أنها تقوية ب كل منها من خالل تقييم الفعالية التشغيلية، وتحديد الفرص المناسبة التي من شتناسي تال األفضل ولالحل

قدراتها في مجال األفكار االستراتيجية والكفاءات التشغيلية، باإلضافة إلى تصميم مسار لهؤالء العمالء لتحسين أدائهم من 
 خالل االستفادة من نماذج الموارد البديلة.

إّن  ”قائالً: العمل في ديلويت الشرق األوسط،  آلياتحلول  المسؤول عن خدماتوفي هذا اإلطار، علّق باسط حسين، 
 شرافاإلو ةداراإلا على االرتقاء بمستوى نكفل مساعدة عمالئتخدمات حلول آليات العمل في ديلويت في الشرق األوسط 

يؤكد على حصول ديلويت على هذه الشهادة  إنّ . والخلفية مالعمل المتبعة في مكاتبهوتحسين آليات  ة في شركاتهمرقابالو
  “ء.لعمالل التي توفرها خدمات متناسقة الجودةال وعلى توفره ديلويتالمستوى المهني العالي الذي 

قسم خدمات حلول آليات  ،المعهد البريطاني للمعاييرالمدير اإلقليمي للبرامج اإلدارية في  من جهته، هنأ ثيونز كوتزيه،
سبق وأن حصلت التي  ISO 9001:2008 األيزورغم أن النسخة القديمة من شهادة  ،اإلنجازعلى هذا  العمل والتعهيد
الوثيق مع فريق مراقبة نتطلع بعد هذا اإلنجاز إلى التعاون ”ال تزال سارية المفعول، وقال في هذه المناسبة:  عليها ديلويت
. 2017ية في اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية خالل السنة المال ديلويتالعمل في  آليات جودة حلول

في دول الشرق األوسط التي  عمالاألااللتزام باتباع عمليات تشغيلية موحدة في جميع قطاعات اون يستدعي وهذا التع
 “موظفي العقود وخدمات السكريتاريا المؤسسية.و ة،نيارة الخزإدوالموارد البشرية والرواتب، وتشمل المحاسبة والمالية، 

بحضور نعمان  2016سبتمبر  28يزو في ل ديلويت في حفل استالم شهادة األجدير بالذكر أن باسط حسين كان قد مثّ 
من شأن هذا ”رائب في ديلويت الشرق األوسط الذي قال في هذه المناسبة: المسؤول عن خدمات الضشريك والأحمد، 
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االمتثال الضريبي حالً شامالً من  األيزو وتقديماإلنجاز مساعدتنا على تحقيق هدفنا اإلقليمي المتمثل بريط شهادة 
 “والمتطلبات القانونية ودعم المكاتب الخلفية ضمن حزمة واحدة.

 -النهاية  -

 
 نبذة عن ديلويت

يُستخَدم إسم "ديلويت" للداللة على واحدة أو أكثر من أعضاء ديلويت توش توهماتسو المحدودة، وهي شركة بريطانية خاصة محدودة 
خصية قانونية مستقلة خاصة بها. للحصول على المزيد من التفاصيل حول الكيان القانوني بضمان ويتمتع كل من شركاتها األعضاء بش

لمجموعة ديلويت توش توهماتسو المحدودة وشركاتها األعضاء، يُرجى مراجعة موقعنا االلكتروني على العنوان التالي: 
77TUwww.deloitte.com/aboutUT 

قدم ديلويت بخدمات تدقيق الحسابات والضرائب واإلستشارات اإلدارية والمشورة المالية إلى عمالء من القطاعين العام والخاص في ت
دولة، تقدم ديلويت من  150مجموعة واسعة من المجاالت االقتصادية. وبفضل شبكة عالمية مترابطة من الشركات األعضاء في أكثر من 

شارين ذوي الكفاءات المتميزة خدمات عالية الجودة للعمالء وذلك من خالل حلول فاعلة لمواجهة التحديات التي خالل مجموعة من المست
 مهنيًا، كلهم ملتزمين بأن يكونوا عنوانًا لإلمتياز. 200,000نحو  تعترض عملياتهم. تضم ديلويت

زام بالعمل سويًا مع تنوع خبراتنا وثقافاتنا لتقديم خدمات مهنية ذات جودة فريق ديلويت هي ثقافة موحدة ومبادئ مبنية على النزاهة واإللت ما يجمع
نحرص على دعم بيئة داخلية من التعلم المستمر والتطور وتنمية الخبرات وتوفر الفرص المهنية المميزة.  عالية للعمالء واألسواق أينما وجدوا. كما

 لدعم التنمية المستدماة في المجتمعات التي ينتمون إليها. ديلويت بالمسؤولية االجتماعية للشركة ويؤمن فريق عمل
 

 ديلويت أند توش (الشرق األوسط):نبذة عن 
ديلويت أند توش (الشرق األوسط) هي عضو في "ديلويت توش توهماتسو المحدودة" وهي اول شركة خدمات مهنية اسست في منطقة الشرق 

 .في المنطقة ١٩٢٦منذ سنة  األوسط ويمتد وجودها

م قرابة وتعتبر ديلويت من الشركات المهنية الرائدة التي تقوم بخدمات تدقيق الحسابات و الضرائب و اإلستشارات اإلدارية والمشورة المالية وتض
 على ٢٠١٠بلدًا. وقد حازت ديلويت أند توش (الشرق األوسط) منذ عام  ١٥مكتبًا في  ٢٦شريك ومدير وموظف يعملون من خالل  ٣٠٠٠
وقد  .(ITR) "ى األول لالستشارات الضريبية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي حسب تصنيف مجلة "انترناشونال تاكس ريفيوالمستو

والتي تضم أفضل رب عمل في الشرق األوسط , أفضل شركة استشارية, وجائزة التميز في  حصلت أيًضا على عدة جوائز في السنوات األخيرة
 .شرق األوسط من هيئة المحاسبين القانونيين في إنكلترا وويلزالتدريب والتطوير في ال
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