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 معتصم الدجاني ... الرئيس التنفيذي الجديد لديلويت الشرق األوسط
 

أعلنت ديلويت أن معتصم الدجاني تبوأ منصب الرئيس التنفيذي الجديد لديلويت   - 2020تموز/يوليو  20

 الشرق األوسط خلفاً لعمر الفاهوم الذي شغل هذا المنصب طيلة السنوات العشرين الماضية. 

 

(، وتولى منذ ذلك الحين مجموعة واسعة من 2002معتصم الدجاني لديلويت في عام )إنضم السيد وقد 

ادية من بينها عضو مجلس اإلدارة وعضو اللجنة التنفيذية لديلويت الشرق األوسط. وقبل المناصب القي

ديلويت الشرق األوسط،  واالستشارات المحاسبية فيمنصبه الجديد، كان الدجاني رئيس قطاع التدقيق 

 دولة اإلمارات العربية المتحدة.سؤول عن خدمات ديلويت في والشريك اإلقليمي الم

 

وليه منصبه الجديد، أعرب الدجاني عن تشريفه الكبير بإسناد مهمة القيادة لمؤسسة رائدة  في وبمناسبة ت

دولة في الشرق األوسط أكثر  14الخدمات المهنية، حيث يعمل في مجموعة الشركات المنضوية لها في 

على مواجهة نشهد اليوم مرحلة جديدة نعمل خاللها مع العالم بأكمله ” شريك وموظف  وقال:  5,000من 

والتأقلم معها، وسنواصل ‘ 19-كوفيد’التحديات الجسيمة التي فرضها انتشار وباء فيروس كورونا المستجد 

سياستنا الثابتة بالتركيز على سالمة موظفينا وعمالئنا، وإحداث تأثير إيجابي على جميع عمالئنا، ونلتزم 

عمل وسطها. ونحن على ثقة كبيرة من قدرة بمسؤوليتنا المؤسسية االجتماعية تجاه المجتمعات التي ن

ديلويت الشرق األوسط على مساعدة عمالئها على تجاوز هذه التحديات غير المسبوقة، وتمكينهم من النمو 

سنة في دول الشرق األوسط مما أكسبنا  100والنجاح كالمعتاد بفضل خبرة ديلويت  العملية التي تقارب 

وبمتطلبات عمالئها ، وذلك بفضل القدرات والمهارات والخبرات معرفة عميقة بأسواق هذه المنطقة 

المتعددة التخصصات التي يتمتع بها جميع الموظفين لدينا، باإلضافة إلى تعاوننا مع ودعم شبكة ديلويت 

 “العالمية لالستفادة من مختلف الخبرات واالبتكارات العالمية.

 

انات القانونية المرخصة محلياً والمستقلة، خدمات مهنية تقدّم ديلويت الشرق األوسط عبر مجموعة من الكي

تجمع بين التدقيق والمراجعة، واالستشارات اإلدارية والمالية والتكنولوجية، وخدمات استشارات 

لجميع دول الشرق األوسط. عالوة على ذلك، افتتحت  المخاطر، وخدمات الضرائب والخدمات المتعلقة بها

ركز ديلويت الرقمي الجديد في مدينة الرياض الذي سيوفر العديد من م 2019ديلويت في سبتمبر 

االستشارات والخدمات الرقمية للعمالء في كافة القطاعات في المنطقة ويخلق فرص العمل وبناء المهارات 

 للمواهب الرائدة في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي األخرى. 

 

  

 

 – إنتهى -

 

 

 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
 يُرجى .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

عالمية رائدة في مجال التدقيق والمراجعة، و خدمات االستشارات اإلدارية والمالية، واستشارات المخاطر، والضرائب تعتبر ديلويت شركة 

شركة، بفضل شبكة  ٥٠٠والخدمات المتعلقة بها. وهي توفر خدماتها ألربع من بين خمس شركات على قائمة مجلة فورتشن العالمية ألفضل 
 دولة. للحصول على المزيد من التفاصيل حول مهنيي ديلويت الـ ١٥٠ضاء المرخص لها في أكثر من عالمية مترابطة من الشركات األع

 www.deloitte.com  وأثرهم اإليجابي في مختلف القطاعات، يُرجى مراجعة موقعنا االلكتروني على العنوان التالي: ٢٨٠٬٠٠٠

 

 األوسط( توش )الشرق أند ديلويت عن نبذة
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 الشركات من واحدة وهي المحدودة" توهماتسو توش شركة عضو مرّخص لها من قبل "ديلويت هي األوسط( )الشرقتوش  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 الخدمات وفقاً للقوانين والمراسيم المرعية اإلجراء في البلد التابعة له
كة ديلويت أند توش )الشرق األوسط(. وعند تقديم الخدمات، تتعاقد كل شركة مرّخص المرخصة من قبلها إلزام بعضها البعض و/ أو إلزام شر

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

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

 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 

 
 " في خانة الموضوع.Unsubscribeإلى المرسل تحمل عبارة "للتوقف عن تلقي الرسائل اإللكترونية، يرجى إرسال رسالة رد 

 

Nadine El Hassan 

Senior Manager l Brand & Communications  

Deloitte & Touche (M.E.)  

Gefinor Center - Block D 
Clemenceau Street 
Beirut, P.O. Box 113 - 5144 
Lebanon  

D: +9611748444  

nelhassan@deloitte.com | www.deloitte.com  

          

 

 
 

mailto:nelhassan@deloitte.com?subject=Unsubscribe
mailto:nelhassan@deloitte.com
file:///C:/Users/adimashkieh/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.deloitte.com
https://twitter.com/DeloitteME
http://www.linkedin.com/company/deloittemiddleeast
http://instagram.com/deloittemiddleeast
http://www.facebook.com/deloittemiddleeast
http://www.youtube.com/deloittemiddleeast

