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 المخاطر ستشاراتاتفوز بجائزة شركة العام لخدمات  ديلويت الشرق األوسط

 2020 حفل توزيع جوائز التأمين في الشرق األوسط وشمال أفريقيا خالل

 
فازت ديلويت الشرق األوسط بلقب شركة العام لخدمات االستشارات االكتوارية  – 2020فبراير،  18

 Middle Eastتنظمه مجلة الذي  2020المخاطر وذلك خالل حفل توزيع جوائز قطاع التأمين للعام و

Insurance Review  لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا والذي يكّرم شركات التأمين ووسطاء

ل االثني التأمين وإعادة التأمين والشركات التي قدمت خدمات مميزة للعمالء ومنتجات مبتكرة متطورة خال

 عشر شهراً الماضية.

 

 يناير، 28حفل توزيع الجوائز هذه السنة في فندق ريتز كارلتون في مركز دبي المالي العالمي في  وأقيم

خدمات استشارات المخاطر في ديلويت الشرق في إلياس معية، الشريك  وتسلم الجائزة ممثالً الشركة

جديدة تتمثل في ميل اللوائح التنظيمية والتشريعية نحو  تتطورايشهد قطاع التأمين ”: قائالً األوسط، . 

التعقيد والصرامة، باإلضافة إلى استحداث معايير عالمية جديدة، األمر الذي يستدعي من قطاع التأمين 

 “ في الشرق األوسط االرتقاء بعملياته التشغيلية واالستثمار في بنيته التحتية.

 

 Middle Eastوتابع إلياس كالمه قائالً: "وفي هذه المناسبة، نشعر بغاية السعادة الختيارنا من قبل مجلة 

Insurance Review  ومنحنا لقب شركة العام لخدمات االستشارات االكتوارية  المخاطر. والشك أن

الفترة الماضية حتى نضمن الخدمات التي قدمناها خالل و جهودنافوز ديلويت بهذه الجائزة خير دليل على 

أن عمالءنا في منطقة الشرق األوسط على درجة عالية من االستعداد والكفاءة لمزاولة أعمالهم بفعالية 

 ضمن هذا المشهد التنظيمي المعقد والجديد الذي يسود قطاع التأمين."

 

ديلويت الشرق قطاع استشارات المخاطر في  ل عن والمسؤمن جهة ثانية، أكد هاني خوري، الشريك 

األوسط على الفرص الهائلة التي توفرها اليوم بيئة األعمال التجارية نتيجة للتغيرات االجتماعية 

واالقتصادية البنيوية التي تشهدها منطقة الشرق األوسط، وقال: "حتى تتمكن الشركات العاملة في المنطقة 

عامل بالطريقة المناسبة مع سلسلة معقدة من قدرتها للت زيادةمن االستفادة من هذه الفرص، يتوجب عليها 

مخاطر األعمال تشمل المخاطر التشغيلية والمالية والتنظيمية والسمعة المهنية واالستراتيجية دون أن نغفل 

 عن المخاطر السيبرانية ذات األهمية الحساسة."

 

اليوم يدفعنا لمواصلة  ديلويت بهذه الجائزة، وقال: "إن هذا التكريم كما أعرب هاني عن سعادته لفوز

استثمارنا من أجل االرتقاء بقدرات فريق خبراء المخاطر لدينا والذي يضم مجموعة من الشركاء 

ممن يتمتعون كما اخصائيين عالميين والمسؤولين والمهنيين من الشباب والشابات من مختلف دول المنطقة 

 تأمين وعمالئنا في المنطقة."بخبرة عملية واسعة وذلك حتى نقدم أفضل الخدمات ألسواق ال

  

 

 – 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
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تعتبر ديلويت شركة عالمية رائدة في مجال التدقيق والمراجعة، و خدمات االستشارات اإلدارية والمالية، واستشارات المخاطر، والضرائب 
بفضل شبكة  شركة، 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 ١٥٠عالمية مترابطة من الشركات األعضاء المرخص لها في أكثر من 

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

 

 األوسط( توش )الشرق أند ديلويت عن نبذة

 الشركات من واحدة وهي المحدودة" توهماتسو توش شركة عضو مرّخص لها من قبل "ديلويت هي األوسط( توش )الشرق 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

المرخصة من قبلها إلزام بعضها البعض و/ أو إلزام شركة ديلويت أند توش )الشرق األوسط(. وعند تقديم الخدمات، تتعاقد كل شركة مرّخص 

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

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

 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 استشاراتوخدمات  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 
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