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ق األوسط   ي الشر
 
 ديلويت تعزز فريق قيادتها ف

 
ق األوسط  56انضمام   إىل ديلويت الشر

ً
 جديدا

ً
يكا يكة وشر شر  

 
ق   – 2022يونيو  7 ي الشر

ي العالم، عىل تعزيز فريق قيادتها ف 
كة للخدمات المهنية ف  أقدمت ديلويت، أكبر شر

ي مجموعة واسعة من 
ص بهدف صقل وتنمية قدراتها ف  ي ذلك التحّول  األوسط وقبر

الخدمات المهنية، بما ف 
، والدمج واالستحواذ، والبيئة والمجتمع والحوكمة، ي

ان  ، واألمن السيبر يبية   الرقمي باإلضافة إىل االستشارات الض 
 المؤسسية. 

 
ي هذا السياق

 إىل    56رحبت ديلويت بانضمام    ،ف 
ً
 جديدا

ً
يكا يكة وشر ي المنطقة خالل السنة شر

صفوف قيادييها ف 
المعرفية   ات  والخبر المهارات  من  ثروة  ليضيفوا  المنضمة  ستالمالية  ي 

ق الت  الشر منطقة  ي 
ف  ديلويت  مكانة  عزز 

كة ي دول المنطقة.   األوسط كشر
كات ف  وة السيادية ومختلف أنواع الشر  استشارية رئيسية للحكومات وصناديق البر

ي هذه المناسبة، أفاد  
ق األوسطف  كة ديلويت الشر ، الرئيس التنفيذي لشر ي

   معتصم الدجان 
ا
: ”تواصل ديلويت  قائل

ق األوسط توفبر فرص ثمينة لالستشاريير    فير   الشر ي مختلف الخدمات المهنية والتكنولوجيةالمحب 
ما و  وه   . ف 

كا من شر الجديدة  الدفعة  الديناميكي ئنا  تؤكده  السوق  مشهد  يعكسون  لديهم    الذين  بوالذين  الحق  ر و شعالكل 
ي تشكل  اتهمنجاز إل بالفخر 

 الت 
ا
 بارز  تحّول

ً
 و   ا

ً
 معلما

ً
تهم المهنية. و أساسيا ي مسبر
بحماسة لنوحد جهودنا أتطلع  ا نأف 

ي خ 
ي التحول االقتصادي واالجتماعي اإلقليمي بفاعلية المساهمة  و دمة عمالئنا ف 

 ." ف 

ي أن أرّحب بانضمام مجموعة جديدة من السيدات إىل فريق قيادة ديلويت، وأخص  
: ”يشن 

ا
ي قائل

وأضاف الدجان 
يكة من دولة اإلمارات العربية المتحدة.  ي ديلويت بالذكر السيدة جزلة حمد، أول شر

اموسنواصل ف  ي الب  
تعزيز نا ف 

كة من أجل ت ي مختلف قطاعات الشر
ات التنوع وزيادة االندماج ف  وفبر مزي    ج ممبر  من المواهب والمهارات والخبر

 ا.“نلعمالئ

ق األوسط: ” ي ديلويت الشر
يكة المسؤولة عن المواهب والتواصل ف  نحن  من جهتها، قالت رنا غندور سلهب، الشر

ي أولويات المواهب لديناأمام عالم جديد،  
ة ف  ي خطوات كببر

يكات  .  وقد قطعنا خالل العام الماض  إن النساء الشر

. لقد  23جدد يشكلن  ال ق األوسط، ونحن نهدف إىل تحقيق أعىل من ذلك بكثبر ي الشر
قيات الداخلية ف  ٪ من الب 

ي خدمة عمالئنالوضع أولويات  موظفينا    استطلعنا آراء
اطلقنا العديد من المبادرات  و   ،وفق احتياجاتهم وللتمبر  ف 

بعد   العمل عن  إطار  ي 
ف  المرونة  لتشمل  برامج    HybridWorksللمواهب  من خالل  العقلية  الرفاهية  ، ودعم 

اف واإلدماج من خالل المكافآت الجديدة، وبرامج الريادة والتحالف، واألهم   ، وثقافة االعب  لمساعدة الموظفير 
ة مجتمعاتنا من خالل برامج تطوعية جديدة. وسوف تواصل ديلويت  من ذلك زيادة الفرص المتاحة لهم لخدم

 ." ي توفر الفرص المتساوية لجميع الموظفير 
سيخ بيئة العمل االندماجية الت   إعطاء األولوية لب 

 

 
 - انتىه  -
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كة بريطانية خاصة   ، أي داللة إىل "ديلويت" تشبر إىل واحدة أو أكبر من ديلويت توش توهماتسو المحدودة، وهي شر ي
ي هذا البيان الصحف 

ف 
كات األعضاء  يرجر االطالع عىل  . المرخص لها بشخصية قانونية مستقلة خاصةمحدودة بضمان وتتمتع شبكتها من الشر

deloitte.com/about  كات األعضاء فيها. إن ي ل ديلويت توش توهماتسو المحدودة والشر
للحصول عىل وصف مفصل للهيكل القانون 

ي صحيحة إىل حير  التوجه إىل الصحافة
ي هذا البيان الصحف 

.  \ المعلومات الواردة ف   النشر

mailto:nelhassan@deloitte.com


اكة ذات مسؤو  ق األوسط( شر  لية محدودة: عن ديلويت آند توش )الشر

اكة ذات    كة تابعة لديلويت شمال جنوب أوروبا شر اكة ذات مسؤولية محدودة )د إم إي( هي شر ق األوسط( شر ديلويت آند توش )الشر
كة مرخص لها من قبل ديلويت توش  ص. وديلويت ن س إي هي شر ق األوسط وقبر مسؤولية محدودة )ن س إي( بالنسبة لمنطقة الشر

كة بريطانية خاصة محدودة بضمان. توهماتسو المحدودة، و   هي شر

ي تقديم الخدمات المهنية اإل د إم إي  
كات الرائدة ف  ق األوسط ويمتد وجودها منذ هي واحدة من الشر ي منطقة الشر

ستشارية وقد تأسست ف 
ي المنطقة ١٩۲٦سنة 

ي   26من خالل  ف 
 وتضم  14مكتبا" ف 

ً
يك ومدير وموظف ٥,٠٠٠قرابة بلدا كة  .شر ي منطقة  د إم إي إن وجود شر

ف 
ق األوسط  ص الشر  مكروقبر

ّ
كات الحائزة عىل ترخيصّ ي البلد  س من خالل الشر

 للقوانير  والمراسيم المرعية اإلجراء ف 
ً
لتقديم الخدمات وفقا

كات والكيانات المرخصة من قبلها إلزام بعضها البعض و/أو  كة التابعة له وتتمتع بالشخصية القانونية المستقلة. ال تستطيع الشر د  إلزام شر
كة إم إي.  كات والكيانات مسؤولة   مبشكل مستقل مع العمالء الخاصير  بهأو كيان وعند تقديم الخدمات، تتعاقد كل شر وتكون هذه الشر

ها.   فقط عن أفعالها أو تقصبر

 عن ديلويت 

م اسم "ديلويت" للداللة عىل واحدة أو أكبر من 
َ
كات األعضاء المرخص لها من قبل دال ُيستخد يلويت توش توهماتسو المحدودة، وهي  شر

كات األعضاء المرخص لها، والكيانات المرتبطة بها كات المرخص لها بشخصية قانونية اتتمتع  .مجموعة عالمية من شر ة وكل من الشر ألخبر
كات والكيانات المرخصة من قبلها إلزام بعضها البعضو  مستقلة خاصة بها.  كة  وعند تقديم الخدمات،. ال تستطيع الشر أو  تتعاقد كل شر

ها. ا، بشكل مستقل مع العمالء الخاصير  بهكيان  كات والكيانات مسؤولة فقط عن أفعالها أو تقصبر تقدم ديلويت توش   ال  وتكون هذه الشر
:  .أي خدمات للعمالءأو ديلويت ن س إي أو د إم إي توهماتسو المحدودة  ي عىل العنوان التاىلي

ون    ُيرجر مراجعة موقعنا االلكب 
www.deloitte.com/about  

ي مجال التدقيق والمراجعة، واإل  
كة عالمية رائدة ف  ستشارات المخاطر، خدمات  إستشارات اإلدارية والمالية، وخدمات تعتبر ديلويت شر

ائب والخدمات المتعلقة بها. وهي توفر خدماتها ألرب  ع من بير   كات عىل قائمة مجلة فورتشن العالمية ألفضل الض  كة،   ٥٠٠خمس شر شر
ي أكبر من 

كات األعضاء المرخص لها ف  ابطة من شر ي   ١٥٠بفضل شبكة عالمية مب  دولة. للحصول عىل المزيد من التفاصيل حول مهنتر
ي ع ٣٠٠٠٠٠ديلويت ال  

ون  ي مختلف القطاعات، ُيرجر مراجعة موقعنا االلكب 
ي ف  : وأثرهم اإليجانر  . www.deloitte.comىل العنوان التاىلي

ي وقت 
ي صحيحة ف 

ي هذا البيان الصحف 
 .للصحافةإرسالها المعلومات الواردة ف 

 
ونية، يرجر إرسال رسالة رد إىل المرسل تحمل عبارة "  ي الرسائل اإللكب 

ي خانة الموضوع. Unsubscribeللتوقف عن تلف 
 " ف 
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