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 ديلويت تفتتح مركز األردن الرقمي  
 

ي   •
المنطقة بعد مركز ديلويت الرقمي بالرياض واستديو ديلويت  المركز هو الثالث من نوعه ف 

ي  ي دب 
 الرقمي ف 

•  ، ي
ي  اإلطالق تحت رعاية ولي العهد األردب 

"المركز يعزز مكانة األردن كمركز إقليمي ودولي ف 
 مجال تكنولوجيا المعلومات" 

 
ق  شهدت العاصمة األردنية، عّمان، اليوم    –   2023يناير    17عّمان، األردن،   مراسم افتتاح ديلويت الشر

تزويد   العالم بهدف  ي 
ف  التكنولوجية  المعايير   

أرفى الذي تم تصميمه وفق  الرقمي  لمركز األردن  األوسط 
ق األوسط بأحدث الخدمات ي مختلف دول الشر

 افتتاح هذا    عمالء ديلويت ف 
ّ
الرقمية والتكنولوجية. وُيعد

اتيجية ضمن  ي   خطة ديلويت المركز الجديد خطوة اسيى
ي المنطقة، وزيادة استثمارها ف 

لتوسيع حضورها ف 
 . ء عمال لل خدماتها  قيمةوتعزيز المواهب المحلية، 

 
  حسير  بن عبد للا الجرت مراسم افتتاح مركز األردن الرقمي تحت رعاية صاحب السمو الملكي األمير  و 

ي 
: ”، الذي أعرب عن رسوره بهذه  المملكة األردنية الهاشمية، ولي عهد  الثاب 

ً
المركز يعزز    هذا المناسبة قائال

ي مجال تكنولوجيا المعلومات 
ويتيح الفرصة أمام المواهب األردنية   . مكانة األردن كمركز إقليمي ودولي ف 
.“  همنجاحلإلسهام ب همالشابة للتعلم والتطور وتنمية مهارات  ي العرص الرقمي

 ف 
 

الرقمي والريادة   أكد وزير االقتصاد  ي المملكة األردنية،  من جهته، 
 ف 

ّ
أن له  ي كلمة 

الهناندة ف  افتتاح    أحمد 
ي قطاع  

ا إل أن األردن أصبح وجهة جاذبة لالستثمار ف  المركز ينسجم مع رؤية التحديث االقتصادي، مشير
بنية تحتية رقمية مجهزة، و  يتمتع به من  لما  المعلومات،  يعات  تكنولوجيا  ية مؤهلة، وتشر كفاءات بشر

 . محفزة لالستثمار 
 

م
ّ
ي تشملخدماته لجميع المؤسسات من القطاعير  العام والخاص    مركز األردن الرقمي   ويقد

مجموعة    والتى
و   ، الرقمي التحول  من  اوح  تيى التكنولوجية  الحلول  من  ي،  تحليل  واسعة  البشر المال  ورأس  البيانات، 

وحتى   الموارد  تصوتخطيط  خالل  من  وذلك  ونية  اإللكيى والتجارة  والتسويق  تتناسب  ا اإلعالنات  ميم 
ي يواجهها، األمر الذي سيجعل  

واالحتياجات الخاصة لكل عميل، وتساعده عىل معالجة التحديات التى
ي المنطقة. 

 ف 
ً
 رائدا

ً
 رقميا

ً
 منه مركزا

 
، المدير التنفيذي لل  عىل أهمية هذه الخطوة، قال راشد بشير

ً
ق  تعقيبا ي ديلويت الشر

خدمات االستشارية ف 
الرقمية   الساحة  ي 

ف  ديلويت  حضور  لخارطة   
ً
توسيعا الرقمي  األردن  مركز  افتتاح  ”يشكل  األوسط: 

ق األوسط بعد افتتاح مركز ديلويت الرقمي بالرياض واستديو ديلويت الرقمي   ي منطقة الشر
والتكنولوجيا ف 

 
ّ
يقد سوف  الجديد  المركز  أن  وال شك   . ي دب  ي 

خف  من  م  ديلويت  ن 
ّ
يمك مما  الجودة  عالية  مهنية  دمات 

ي تقديم
ق األوسط.“   أفضل  االستمرار ف  ي منطقة الشر

 حلول األعمال لمختلف عمالئها ف 
 

المنطقة،   ي 
ف  األعمال  قطاع  لنمو  مهمة  المتطور فرصة  الرقمي  األردن  مركز  ”يوفر   :

ً
قائال وأضاف راشد 

 حتى نسمع عن قص 
ً
أننا لن ننتظر طويال ي سيحققها هذا المركز،  وأعتقد 

ي  ص النجاح التى
الذي نتوقع ف 

ي  دور فاعل  ب   يقوموس  موظف،  350نحو    يشغلهاألعوام القادمة أن  
ي المشاري    ع    أكي    عدد منتنفيذ  ف 

  التى
ي المنطقة.“  ديلويت  تقوم بها 

 ف 
 

ي الساحة الرقمية والتكنولوجية  
ي أهمية مركز األردن الرقمي من توسيع خارطة حضور ديلويت ف 

وال تأبى
. كما يعكس   ي

 عىل توظيف المواهب المحلية والدولية ورعاية تطورها المهت 
ً
ه ايضا فحسب، بل من تركير 

mailto:bbarakat@deloitte.com


فر  لهم  يوفر  حيث  وشبابه  األردن  مستقبل  تجاه  ديلويت  ام  اليى  المركز  هذا  وتطوير  افتتاح  للتعلم  صة 
 . ي العرص الرقمي

 مهاراتهم ومعرفتهم مما يساعدهم عىل النجاح ف 
 

امه منذ البداية بتقديم خدمات عالية الجودة لعمالئه.   ة أعماله مع اليى  بدأ مركز األردن الرقمي اآلن مبارسر
 www.deloitte.com للمزيد من المعلومات، ُيرج  زيارة موقعنا: 

 
 -  انته   -

 

ق األوسط(. جميع الحقوق محفوظة.  ٢٠٢٣©   ديلويت آند توش )الشر
 

كة بريطانية خاصة   ، أي داللة إل "ديلويت" تشير إل واحدة أو أكير من ديلويت توش توهماتسو المحدودة، وهي رسر ي
ي هذا البيان الصحف 

ف 
كات األعضاء المرخص لها بشخصية قانونية مستقلة خاصة. يرج  االطالع عىل   محدودة بضمان وتتمتع شبكتها من الشر

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

ي صحيحة إل حير  التوجه إل الصحافة
ي هذا البيان الصحف 

.  \ المعلومات الواردة ف   النشر
 

اكة ذات مسؤولية محدودة:  ق األوسط( رسر  عن ديلويت آند توش )الشر
اك  ق األوسط( رسر اكة ذات ديلويت آند توش )الشر كة تابعة لديلويت شمال جنوب أوروبا رسر ة ذات مسؤولية محدودة )د إم إي( هي رسر

كة مرخص لها من قبل ديلويت توش   ص. وديلويت ن س إي هي رسر ق األوسط وقي  مسؤولية محدودة )ن س إي( بالنسبة لمنطقة الشر
كة بريطانية خاصة محدودة بضمان.   توهماتسو المحدودة، وهي رسر

ق األوسط ويمتد وجودها منذ   د إم إي هي   ي منطقة الشر
ي تقديم الخدمات المهنية اإلستشارية وقد تأسست ف 

كات الرائدة ف  واحدة من الشر
ي المنطقة من خالل   ١٩۲٦سنة 

ي   26ف 
 وتضم قرابة  14مكتبا" ف 

ً
ق   ٥,٠٠٠بلدا ي منطقة الشر

كة د إم إي ف  يك ومدير وموظف. إن وجود رسر رسر
ص مكّرس من خال ي البلد التابعة له  األوسط وقي 

 للقوانير  والمراسيم المرعية اإلجراء ف 
ً
كات الحائزة عىل ترخيص لتقديم الخدمات وفقا ل الشر

كة د إم إي. و  كات والكيانات المرخصة من قبلها إلزام بعضها البعض و/أو إلزام رسر عند  وتتمتع بالشخصية القانونية المستقلة. ال تستطيع الشر
كات والكيانات مسؤولة فقط عن أفعالها أو  تقديم الخدمات، تتعاقد   كة أو كيان بشكل مستقل مع العمالء الخاصير  بهم وتكون هذه الشر كل رسر

ها.   تقصير
  

 عن ديلويت : 
  

ي شبكتها العالمية باإلضافة إل  
كات األعضاء ف  كات ديلويت توش توهماتسو المحدودة، والشر ييشير اسم ”ديلويت“ إل واحدة أو أكير من رسر

 ”ديلويت غلوبال“( الج
ً
عتي  ديلويت توش توهماتسو المحدودة )ُيشار إليها أيضا

ُ
كة ديلويت“(. ت وكل  هات المرتبطة بها )ُيشار إليها مجتمعة ”رسر

كات األعضاء فيها والجهات المرتبطة بها كيانات منفصلة عن بعضها البعض، ويتمتع كل منها بالشخصية القانونية  واحدة من الشر
، كما ال يتحمل كل كيان منها المسؤولية  واالستقاللية ي ، ال يستطيع أي كيان منها إلزام أو إجبار الكيانات األخرى تجاه أي طرف خارج  . وبالتالي

عن أفعال وحاالت اإلهمال الخاصة بالكيانات األخرى، بل يتحمل المسؤولية عن أعماله وخاالت اإلهمال الخاصة به فقط. ال تقدم ديلويت  
ق األوسط أي خدمات للعمالء. للمزيد من المعلومات، ُيرج    توش توهماتسو  المحدودة، وال ديلويت شمال جنوب أوروبا، وال ديلويت الشر

 : ي عىل العنوان التالي
وب     www.deloitte.com/aboutزيارة موقعنا اإللكيى

  
ي مجال تخصصها، وهي خدمات  

ائب والشؤون القانونية، واالستشارات تقدم ديلويت مجموعة من الخدمات الرائدة ف  التدقيق والضمان، الرص 
ي مجلة فورتشن غلوبال  ٩٠العامة، واالستشارات المالية، باإلضافة إل استشارات المخاطر إل حوالي 

كات العالمية المدرجة ف  % من أفضل الشر
ي العالم. يقدم المهنيون العاملون ٥٠٠

كات الخاصة ف  ي تحقق نتائج قابلة للقياس، ومستدامة،  ، باإلضافة إل آالف الشر
لدينا خدماتهم التى

ن عمالءنا من التطور واالزدهار، وتمهد الطريق نحو بناء اقتصاد أكير صالبة، ومجت
ّ
مع أكير وتساعد عىل تعزيز الثقة العامة بأسواق المال، وتمك

ي أكير من ١٧٥مساواة وعالم أكير استدامة. تفخر ديلويت بإرثها العريق الممتد ألكير من 
ة ف  دولة ومنطقة جغرافية   ١٥٠سنة، ومكاتبها المنتشر

ي يعمل فيها حوالي 
ي ديلويت إحداث األثر المنشود الذي   ٤١٥,٠٠٠والتى

ي واستشاري.. لمعرفة المزيد حول كيف يستطيع العاملون ف 
مهت 

 : ي عىل العنوان التالي
وب     www.deloitte.comيحقق القيمة المستدامة، ُيرج  زيارة موقعنا اإللكيى

  
ونية، يرج  إرسال رسالة رد إل المرسل تحمل عبارة "  ي الرسائل اإللكيى

ي خانة الموضوع. Unsubscribeللتوقف عن تلفى
 " ف 
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