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ماني أحمد العُ  ترقیةالتصویت على  ، تمّ الشرق األوسط دیلویتاالجتماع اإلقلیمي للشركاء في خالل  – 2016 دیسمبر 14
حیث  ،المالیة ستشاراتاإلالمحاسبة والتدقیق و خبرات واسعة فيب أحمدیتمتع مان. دیلویت عُ في  شریك رتبةإلى مالقصابي 

 العماني شبابال مھارات تطویر إلى یھدف الذيو ،مستقبلي" في دیلویت" برنامجإنشاء وإدارة  في اً أساسی اً دور یشغل كان
 الجاللة صاحبقتصادیة التي أعلنھا ھا اإلطوخط 2020 سلطنة ُعمان ارؤی دعم وبالتالي ،الشركة في قیادیة مناصب ءلتبو

 . سعید بن قابوس السلطان
 

  في الھیئة العامة لسوق المال في سلطنة ُعمان ، عمل أحمد لعدة سنوات2014قبل انضمامھ إلى شركة دیلویت في عام 
منصب المدیر العام لإلصدارات واإلفصاح حیث أظھر عن خبرتھ الواسعة في ب في مراكز قیادیة عدیدة كان آخرھا وتقلّ 

لتوفیر  فرق مختصة أحمد قودیدیلویت،  وكشریك فيوتمویل الشركات.  ،مجاالت تدقیق الحسابات، واإلفصاح في السوق
مبادرات الحوكمة یقود كما ستشارات المالیة، التدقیق واإل مجاالتفي  للعمالء في السلطنة وى عالمي من الخدمات المھنیةمست

أحمد شھادة في المحاسبة من جامعة السلطان قابوس، وھو زمیل في جمعیة المحاسبین القانونیین المعتمدین یحمل المؤسسیة. 
 في المملكة المتحدة. 

 
أحمد إلى فریق  فنا أن ینضمّ یشرّ دیلویت ُعمان قائالً: " في، صّرح أنیس صادق، الشریك المسؤول الموضوع وتعلیقاً على

عبر قیادة یمثّل أحمد كما  ،الشركاء في دیلویت الشرق األوسط لما لدیھ من مھارات وخبرات لدعم برامجنا لخدمة العمالء
المواطنین المواطنات ومان وتنمیة قدرات األجیال الجدیدة من إلتزام شركة دیلویت تجاه سلطنة عُ برنامج "مستقبلي" 

  .مھاراتھم وخبراتھم" تنمیةالعمانیین نحو 
 
 

 انتھى 
 

 
 نبذة عن ديلويت

ُيستخَدم إسم "ديلويت" للد��لة على واحدة أو أكثر من أعضاء ديلويت توش توهماتسو المحدودة، وهي ��كة 
من ��كاتها ا��عضاء بشخصية قانونية مستقلة خاصة بها. للحصول  بريطانية خاصة محدودة بضمان ويتمتع كل

على المزيد من التفاصيل حول الكيان القانوني لمجموعة ديلويت توش توهماتسو المحدودة و��كاتها ا��عضاء، 
 deloitte.com/aboutwww.ُيرجى مراجعة موقعنا ا��لكتروني على العنوان التالي: 

تقدم ديلويت بخدمات تدقيق الحسابات وال��ائب وا��ستشارات ا��دارية والمشورة المالية إلى عم��ء من 
القطاعين العام والخاص في مجموعة واسعة من المجا��ت ا��قتصادية. وبفضل شبكة عالمية مترابطة من 

ن خ��ل مجموعة من المستشارين ذوي الكفاءات دولة، تقدم ديلويت م 150ال��كات ا��عضاء في أكثر من 
المتميزة خدمات عالية الجودة للعم��ء وذلك من خ��ل حلول فاعلة لمواجهة التحديات التي تعترض عملياتهم. 

 مهنياً، كلهم ملتزمين بأن يكونوا عنواناً ل��متياز. 200,000نحو  تضم ديلويت

نية على النزاهة وا��لتزام بالعمل سوياً مع تنوع خبراتنا وثقافاتنا فريق ديلويت هي ثقافة موحدة ومبادئ مب ما يجمع
نحرص على دعم بيئة داخلية من التعلم  لتقديم خدمات مهنية ذات جودة عالية للعم��ء وا��سواق أينما وجدوا. كما

ولية ا��جتماعية ديلويت بالمسؤ المستمر والتطور وتنمية الخبرات وتوفر الفرص المهنية المميزة. ويؤمن فريق عمل
 لدعم التنمية المستدماة في المجتمعات التي ينتمون إليها. لل��كة
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 ديلويت أند توش (ال��ق ا��وسط):نبذة عن 

ديلويت أند توش (ال��ق ا��وسط) هي عضو في "ديلويت توش توهماتسو المحدودة" وهي اول ��كة خدمات مهنية 
 .في المنطقة ١٩٢٦ذ سنة من اسست في منطقة ال��ق ا��وسط ويمتد وجودها

وتعتبر ديلويت من ال��كات المهنية الرائدة التي تقوم بخدمات تدقيق الحسابات و ال��ائب و ا��ستشارات ا��دارية 
بلداً. وقد حازت ديلويت  ١٥مكتباً في  ٢٦��يك ومدير وموظف يعملون من خ��ل  ٣٠٠٠والمشورة المالية وتضم قرابة 

المستوى ا��ول ل��ستشارات ال��يبية في منطقة دول مجلس التعاون  على ٢٠١٠نذ عام أند توش (ال��ق ا��وسط) م
وقد حصلت أيًضا على عدة جوائز في السنوات  .(ITR) "الخليجي حسب تصنيف مجلة "انترناشونال تاكس ريفيو

التدريب والتطوير والتي تضم أفضل رب عمل في ال��ق ا��وسط , أفضل ��كة استشارية, وجائزة التميز في  ا��خيرة
 .في ال��ق ا��وسط من هيئة المحاسبين القانونيين في إنكلترا وويلز

 

 


