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 فوربز الشرق األوسطو تايمز فاينانشالتي قائم قياديات األكثر تأثيراُ فيفي تصنيف النساء ال الشرق األوسط  ديلويتشريكات في  

 

 في الشرق األوسط في تمكين المرأة القيادية هن نشاطاتتناالن التقدير ل   األوسط الشرق ديلويتمن  ينثيا كوربيسلهب وس غندور رنا -

 

 
اإلقليمية في عن إدارة المواهب والتواصل وعضو الهيئة التنفيذية  رنا غندور سلهب، الشريكة المسؤولة حصدت السيدة – 2018 أوكتوبر 22 

 وأدرجت، جال األعمالداعمين للمرأة في مالقادة البرز  أل  البريطانية قائمة الفايننشال تايمز لمركز الخامس عالمياُ فيأ ديلويت الشرق األوسط
للعام من ضمن السيدات األبرز تأثيراً  ،ديلويت الشرق األوسط في، والمسؤولة عن قطاع البناء في خدمات التدقيق الشريكةسنثيا كوربي، 

  .مجلة فوربس الشرق األوسطوفق  2018

ضمن أبرز قادة داعمين للمرأة في ز على رنا غندور سلهب ووهيرالبريطانية فاينانشل تايمز السنة الثانية على التوالي التي يقع فيها اختيار  هي

هم ودورهم وفق انجازاتالعالم المرأة في مجال األعمال في  الشركات الداعمين لدوربقادة  هذه المؤسسة تحتفيحيث  .في العالم مجال األعمال

 . ومجاهرين في دعمهم للمرأة في مجتمعاتهم ناشطينن يكونوا ، وأالقيادي في مهنتهم ومؤسساتهم

على  المجلةحيث اعتمدت  .2018فوربس الشرق األوسطفي قائمة  2018للسيدات األكثر تأثيراً في العام  63احتلت سينتيا كوربي المركز و

 عدة معايير الختيار أولئك السيدات، بما في ذلك إيرادات الشركات التي يمثلنها، ومسمياتهن الوظيفية، ونطاق عملهن، وتأثير الدور الذي

 يؤدينه، إضافة إلى الخبرة التي تمتلكها المرشحات في مجاالتهن.

: "يسرني أن تنال الشركة التقدير المتواصل بفضل جهودنا لدعم المرأة في مجال األعمال، قائلة بسله غندوررنا أفادت  ،هذا الصددفي 
، ويتجلى ذلك في السياسات والممارسات يات ضمن شركتنا ومجتمعاتناالمسار الوظيفي للمرأة على جميع المستو فلطالما عملنا على تطوير

، وتمديد والتخصص ةللدارس جازات الطويلة، واإلالعمل الجزئي وأالعمل المرن دوام ب المتعلقةتلك  موظفات، بما في ذلكاللظروف المالئمة 
قيادية ونحن نفتخر بوصول عدة سيدات في الشرق األوسط إلى مناصب  .عن بعد ومن مكان السكن العمل سياسةوفترة إجازة األمومة واألبوة، 

 ".الصعدجندري على كافة التمثيل الورفع مستوى  فاعل مسار عملا نضع نصب أعيننا هدف بناء ، كمشريك ومدير رئيسيك
 

األكثر تأثيراً في  100ـ السيدات المغتربة في الشرق األوسط، يشرفني أن أكون ضمن قائمة  بصفتيكوربي قائلة: " وفي اإلطار نفسه، علقت
على مدى سنوات، وشهدت تحقيقهن  لتدريب عدة سيدات في مجال التدقيق صةفقد حظيت في ديلويت الشرق األوسط بالفرالمنطقة، 

لتمكين السيدات من الوصول إلى مناصب قيادية عليا. كما االستفادة من سياسات الموارد البشرية التي تبنّيناها ولطموحاتهن الشخصية والمهنية 
بكل ما حققناه حتى اآلن،  نفخرونحن دليالً على النهوض بالمرأة في ديلويت.  سنة 28التي شغلتها خالل  المختلفة أعتبر المناصب القياديةأنني 

 .لبلوغ هدفنا في هذا المجال"أمامنا الشوط الطويل ندرك بقدر ما 
 

مج ، وذلك من خالل برنابوضع االستراتيجيات الداعمة للتنوع الجندري وإشراك كافة الفئات سجل حافل الشرق األوسط ديلويتلدى ويُذكر أن 
 .هنا. لمزيد من التفاصيل حول هذه البرامج، اضغط )DRAW(الموظفات والنهوض بهن ستبقاء ديلويت ال

 

 

 - انتهى -

 

 

 نبذة عن ديلويت

ن شركاتها األعضاء والشركات المرتبطة بها يستخدم اسم ديلويت للداللة على واحدة أو أكثر من أعضاء ديلويت توش توهماتسو المحدودة، وهي شركة بريطانية محدودة بضمان ويتمتع كل م

مية" أي خدمات للعمالء. للحصول على المزيد من التفاصيل حول الشركات األعضاء، يرجى بشخصية قانونية خاصة بها. ال تقدم ديلويت توش توهماتسو المحدودة والمشار إليها بـ"ديلويت العال
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والمشورة المالية وخدمات المخاطر إلى عمالء من القطاعين العام والخاص في مجموعة واسعة من المجاالت  تقدم ديلويت خدمات تدقيق الحسابات والضرائب واالستشارات اإلدارية

شركة بفضل شبكة عالمية مترابطة من الشركات األعضاء في أكثر من  500االقتصادية، وهي توفر خدماتها ألربع من بين خمس شركات على قائمة مجلة فورتشن العالمية ألفضل 

جهة التحديات التي تعترض ة، حيث تقدم ديلويت من خالل مجموعة من المستشارين ذوي الكفاءات المتميزة خدمات عالية الجودة للعمالء وذلك من خالل حلول فاعلة لموادول 150

مراجعة مواقعنا اإللكترونية عبر وسائل التواصل  وأثرهم اإليجابي في مختلف القطاعات، يرجى 245,000عملياتهم. للحصول على المزيد من التفاصيل حول مهنيي ديلويت الـ

 .Twitterأو LinkedInو أ Facebook االجتماعي التالية:

مهنية ذات جودة عالية للعمالء واألسواق اينما وجدوا. ما يجمع فريق ديلويت هي ثقافة موحدة  ومبادىء مبنية على النزاهة  وااللتزام بالعمل سوياً مع تنوع خبراتنا وثقافاتنا لتقديم خدمات 

رص المهنية المميزة، ويؤمن فريق عمل ديلويت بالمسؤولية االجتماعية للشركة وبناء الثقة لدعم كما نحرص على دعم بيئة داخلية من التعلم المستمر والتطور وتنمية الخبرات وتوفيرالف

 التنمية المستدامة في المجتمعات التي ينتمون إليها.

 

 نبذة عن ديلويت أند توش )الشرق األوسط(

الشركات الرائدة في تقديم الخدمات المهنية االستشارية، وقد تأسست في منطقة الشرق  ديلويت أند توش الشرق األوسط هي عضو في ديلويت توش توهماتسو المحدودة وهي واحدة من

ة في المنطقة. إن تواجد شركة ديلويت أند توش )الشرق األوسط( في منطقة الشرق األوسط مكرس من خالل الشركات التابعة لها وتتمتع بالشخصي 1926األوسط ويمتد وجودها منذ سنة 

لويت أند توش )الشرق األوسط( ال ة والمرخص لها للقيام بالخدمات وفق القوانين والمراسيم المرعية اإلجراء في البلد التابعة له. إن الشركات التابعة والخاصة بشركة ديالقانونية المستقل

كة ديلويت أند توش )الشرق األوسط( تتعاقد مباشرة وبشكل مستقل مع تستطيع أن تلزم بعضها البعض و/أو شركة ديلويت أند توش )الشرق األوسط(. كما أن كل شركة خاصة أو تابعة لشر

 يلويت أند توش )الشرق األوسط(.العمالء الخاصين بها والتي تكون مسؤولة فقط عن أفعالها أو تقصيرها وليس عن أفعال أو تقصير الشركات األخرى التابعة والخاصة بشركة د

ً في  25ائب واالستشارات اإلدارية والمشورة المالية وخدمات المخاطر من خالل وتقدم ديلويت خدمات تدقيق الحسابات والضر بلداً. وقد حازت ديلويت أند توش )الشرق  14مكتبا

ما حصلت على عدة . ك(ITR)على المستوى األول لالستشارات الضريبية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي حسب تصنيف مجلة "إنترناشونال تاكس ريفيو"  2010األوسط( عام 

خالل حفل توزيع جوائز المدراء الماليين في الشرق األوسط، وجائزة أفضل رب عمل في الشرق  2016جوائز خالل السنوات األخيرة من بينها جائزة أفضل شركة استشارية  لعام 

 ن في إنجلترا وويلز، وجائزة أفضل شركة متكاملة في مجال المسؤولية االجتماعية.األوسط، وجائزة التميز في التدريب والتطوير في الشرق األوسط من هيئة المحاسبين القانونيي

 إن المعلومات الواردة في هذه النشرة اإلخبارية صحيحة في وقت صدورها.

 

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