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 2016نة المهنية بالشرق األوسط لعام ديلويت تفوز بجائزة أفضل مؤسسة الستمرارية األعمال والمرو

 
معهد استمرارية األعمال يكّرم المساهمات المتميّزة لمتخصصي ومؤسسات استمرارية األعمال في الشرق األوسط -  

  
منح معهد استمرارية األعمال جائزة أفضل مؤسسة الستمرارية األعمال والمرونة المهنية (للمنتجات  – 2016 يوليو 26

 في الشرق األوسط وذلك أثناء انعقاد المنتدى السنوي السادس الستمرارية األعمال واالستجابة للطوارئ. ديلويتلى والخدمات) إ
 

والمسؤول عن خدمات  خدمات المخاطر المؤسسيةوفي معرض تعليقه على الفوز بهذه الجائزة، صرح طارق أجمل، الشريك في 
يؤكد من  2014إن فوز ديلويت بهذه الجائزة للمرة الثانية بعد ”مخاطر المعلومات والتكنولوجيا في ديلويت في الشرق األوسط، قائًال: 

استمرارية األعمال  الحفاظ علىفي جميع القطاعات لضمان تمكين برامجهم من جديد على التزامها بالعمل الدؤوب مع عمالئها 
 “والمرونة المهنية في جميع الظروف وحتى في بيئات العمل التي تنطوي على درجة عالية من التحديات.

 
مات حيث أطلعت وتجدر اإلشارة إلى أن ديلويت ترأست جلسات المنتدى لهذه السنة، وقدمت جلسة تفاعلية حول محاكاة األز

 الحاضرين على األساليب والطرق المبتكرة لمحاكاة سيناريوهات األزمات.
 

لقد أقمنا هذه الجلسة انطالقًا من إحساسنا بالمسؤولية تجاه ”أجمل الغاية من هذه الجلسة التفاعلية بالقول:  طارق وقد أوضح
ذه الظروف الصعبة. وسوف تواصل ديلويت العمل ليس فقط على استمرارية األعمال حفاظًا على األمن المجتمعي ال سيما في ظل ه

تطوير إطار إدارة استمرارية األعمال الذي يضمن توفير القدرات الفعالة والعملية للمرونة المهنية والتعافي من األزمات، وإنما على 
الذي وضعته الهيئة  7000المحلية مثل معيار  ومعايير استمرارية األعمال 22301االلتزام أيضًا بمعايير الصناعة الرائدة مثل أيزو 

 “الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث باإلمارات العربية المتحدة.
 

 - النهاية -
 

 نبذة عن ديلويت
توهماتسو المحدودة، وهي شركة بريطانية خاصة محدودة  يُستخَدم إسم "ديلويت" للداللة على واحدة أو أكثر من أعضاء ديلويت توش

بضمان ويتمتع كل من شركاتها األعضاء بشخصية قانونية مستقلة خاصة بها. للحصول على المزيد من التفاصيل حول الكيان القانوني 
العنوان التالي:  لمجموعة ديلويت توش توهماتسو المحدودة وشركاتها األعضاء، يُرجى مراجعة موقعنا االلكتروني على

www.deloitte.com/about 

تقدم ديلويت بخدمات تدقيق الحسابات والضرائب واإلستشارات اإلدارية والمشورة المالية إلى عمالء من القطاعين العام والخاص في 
دولة، تقدم ديلويت من  150مية مترابطة من الشركات األعضاء في أكثر من مجموعة واسعة من المجاالت االقتصادية. وبفضل شبكة عال

خالل مجموعة من المستشارين ذوي الكفاءات المتميزة خدمات عالية الجودة للعمالء وذلك من خالل حلول فاعلة لمواجهة التحديات التي 
 وا عنوانًا لإلمتياز.مهنيًا، كلهم ملتزمين بأن يكون 200,000نحو  تعترض عملياتهم. تضم ديلويت

ودة فريق ديلويت هي ثقافة موحدة ومبادئ مبنية على النزاهة واإللتزام بالعمل سويًا مع تنوع خبراتنا وثقافاتنا لتقديم خدمات مهنية ذات ج ما يجمع
الخبرات وتوفر الفرص المهنية المميزة. نحرص على دعم بيئة داخلية من التعلم المستمر والتطور وتنمية  عالية للعمالء واألسواق أينما وجدوا. كما

 لدعم التنمية المستدماة في المجتمعات التي ينتمون إليها. ديلويت بالمسؤولية االجتماعية للشركة ويؤمن فريق عمل
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 ديلويت أند توش (الشرق األوسط):نبذة عن 
ي اول شركة خدمات مهنية اسست في منطقة الشرق ديلويت أند توش (الشرق األوسط) هي عضو في "ديلويت توش توهماتسو المحدودة" وه

 .في المنطقة ١٩٢٦منذ سنة  األوسط ويمتد وجودها

م قرابة وتعتبر ديلويت من الشركات المهنية الرائدة التي تقوم بخدمات تدقيق الحسابات و الضرائب و اإلستشارات اإلدارية والمشورة المالية وتض
 على ٢٠١٠بلدًا. وقد حازت ديلويت أند توش (الشرق األوسط) منذ عام  ١٥مكتبًا في  ٢٦ل شريك ومدير وموظف يعملون من خال ٣٠٠٠

وقد  .(ITR) "المستوى األول لالستشارات الضريبية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي حسب تصنيف مجلة "انترناشونال تاكس ريفيو
ضل رب عمل في الشرق األوسط , أفضل شركة استشارية, وجائزة التميز في والتي تضم أف حصلت أيًضا على عدة جوائز في السنوات األخيرة

 .التدريب والتطوير في الشرق األوسط من هيئة المحاسبين القانونيين في إنكلترا وويلز

 

 


