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  6201 عامل األوسط الشرق في استشاریة شركة أفضل بجائزة تفوز دیلویت
  

مجلة المدراء وفق مسح  2016شركة دیلویت على جائزة أفضل شركة استشاریة في الشرق األوسط لعام  حازت - 2017فبرایر  5
ینایر/كانون الثاني  29وذلك خالل حفل توزیع الجوائر الذي أقیم في فندق الریتز كارلتون في دبي في المالیین في الشرق األوسط 

یار دیلویت لنیل ھذه الجائزة عبر التصویت الذي أجرتھ مجلة المدراء المالیین في الشرق األوسط وشارك فیھ . وقد جرى اخت2017
 قارئ الختیار المدیر المالي األكثر نجاحاً وأفضل بنك وأفضل شركة استشاریة. 10,000

 
ن بالغ سروره بالثقة التي منحھا مسؤولو وبمناسبة ھذا الفوز، أعرب عمر الفاھوم، الرئیس التنفیذي لدیلویت الشرق األوسط، ع

إننا نولي أھمیة كبیرة لھذا ”قائالً:  2016المجتمع المالي لشركة دیلویت واختیارھا كأفضل شركة استشاریة في الشرق األوسط لعام 
مة لھم لتمكینھم من التعامل التكریم والثقة وذلك ضمن سعینا الدؤوب لتلبیة احتیاجات عمالئنا في الشرق األوسط وتقدیم المساندة الالز

الشرق األوسط في بكفاءة مع التغیرات والتحدیات الحالیة التي تشھدھا األسواق. وتأتي ھذه الجائزة تتویجاً للجھود التي بذلتھا دیلویت 
عقدة التي خدمات تخصصیة وابتكار أحدث الحلول لمعالجة المشاكل الماستحداث وعلى مدار التسعین سنة الماضیة في االستثمار 

یواجھھا عمالؤنا في الشرق األوسط ال سیما على ضوء المتغیرات الراھنة التي تشھدھا المنطقة حالیاً مثل فرض ضریبة القیمة 
التحّول الوطني في المملكة، واالستعدادات الستضافة  برنامجو 2030رؤیة السعودیة المضافة في دول مجلس التعاون الخلیجي، و

. وبدورنا، نؤكد أننا نقدم وسنوفر أفضل الحلول في قطر 2022دبي، وبطولة كأس العالم لكرة القدم  في 2020معرض إكسبو 
 “التحدیات.الستفادة من ھذه الفرص ومواجھة العمالئنا للتخطیط و

 
الجائزة من جھتھ، أعرب جایمس باب، الشریك المسؤول عن برنامج المدیر المالي في دیلویت الشرق األوسط، عن اعتزازه بھذه 

لقد كافأنا ”ورأى فیھا تكریماً فعلیاً لجھود دیلویت في مساعدة المدراء المالیین على تحقیق النجاح في حیاتھم الشخصیة والمھنیة، وقال: 
للمدراء المالیین في الشرق األوسط الشامل الذي قمنا بإعداده مجتمع المدراء المالیین في الشرق األوسط على البرنامج المتخصص 

ائم على ساعدتھم على معالجة التحدیات العدیدة التي تواجھھم في األسواق العالمیة الراھنة. ویشتمل ھذا البرنامج على توفیر إطار قلم
البحوث لمساعدة المدراء المالیین على وضع جداول أعمالھم، وتزویدھم في الوقت المناسب بأفكار ووجھات نظر قادة الشركات حول 

 “المسائل الساخنة، باإلضافة إلى إقامة منتدیات لتوفیر فرصة لھؤالء المدراء المالیین لتوسیع شبكة عالقاتھم مع نظرائھم في المنطقة.
  
 

 -اية النه -

 
 نبذة عن ديلويت

ُيستخَدم إسم "ديلويت" للد��لة على واحدة أو أكثر من أعضاء ديلويت توش توهماتسو المحدودة، وهي ��كة 
بريطانية خاصة محدودة بضمان ويتمتع كل من ��كاتها ا��عضاء بشخصية قانونية مستقلة خاصة بها. للحصول 

لمجموعة ديلويت توش توهماتسو المحدودة و��كاتها ا��عضاء، على المزيد من التفاصيل حول الكيان القانوني 
 www.deloitte.com/aboutُيرجى مراجعة موقعنا ا��لكتروني على العنوان التالي: 

إلى عم��ء من تقدم ديلويت بخدمات تدقيق الحسابات وال��ائب وا��ستشارات ا��دارية والمشورة المالية 
القطاعين العام والخاص في مجموعة واسعة من المجا��ت ا��قتصادية. وبفضل شبكة عالمية مترابطة من 

دولة، تقدم ديلويت من خ��ل مجموعة من المستشارين ذوي الكفاءات  150ال��كات ا��عضاء في أكثر من 
مواجهة التحديات التي تعترض عملياتهم. المتميزة خدمات عالية الجودة للعم��ء وذلك من خ��ل حلول فاعلة ل

 مهنياً، كلهم ملتزمين بأن يكونوا عنواناً ل��متياز. 200,000نحو  تضم ديلويت
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فريق ديلويت هي ثقافة موحدة ومبادئ مبنية على النزاهة وا��لتزام بالعمل سوياً مع تنوع خبراتنا وثقافاتنا  ما يجمع
نحرص على دعم بيئة داخلية من التعلم  م��ء وا��سواق أينما وجدوا. كمالتقديم خدمات مهنية ذات جودة عالية للع

ديلويت بالمسؤولية ا��جتماعية  المستمر والتطور وتنمية الخبرات وتوفر الفرص المهنية المميزة. ويؤمن فريق عمل
 لدعم التنمية المستدماة في المجتمعات التي ينتمون إليها. لل��كة

 
 (ال��ق ا��وسط):ديلويت أند توش نبذة عن 

ديلويت أند توش (ال��ق ا��وسط) هي عضو في "ديلويت توش توهماتسو المحدودة" وهي اول ��كة خدمات مهنية 
 .في المنطقة ١٩٢٦منذ سنة  اسست في منطقة ال��ق ا��وسط ويمتد وجودها

ائب و ا��ستشارات ا��دارية وتعتبر ديلويت من ال��كات المهنية الرائدة التي تقوم بخدمات تدقيق الحسابات و ال�� 
بلداً. وقد حازت ديلويت  ١٥مكتباً في  ٢٦��يك ومدير وموظف يعملون من خ��ل  ٣٠٠٠والمشورة المالية وتضم قرابة 

المستوى ا��ول ل��ستشارات ال��يبية في منطقة دول مجلس التعاون  على ٢٠١٠أند توش (ال��ق ا��وسط) منذ عام 
وقد حصلت أيًضا على عدة جوائز في السنوات  .(ITR) "ترناشونال تاكس ريفيوالخليجي حسب تصنيف مجلة "ان

والتي تضم أفضل رب عمل في ال��ق ا��وسط , أفضل ��كة استشارية, وجائزة التميز في التدريب والتطوير  ا��خيرة
 .في ال��ق ا��وسط من هيئة المحاسبين القانونيين في إنكلترا وويلز

 


