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 اجتماعها خ��ل جديداً  ومشاركاً  يذياً تنف ومديراً  ��يكاً  35 تعيين  عن تعلن ا��وسط ال��ق ديلويت
دبي في السنوي ا��قليمي  
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ً من مكاتب دیلویت في ش 150. وقد حضر االجتماع أكثر من 2016اإلمارات العربیة المتحدة في نوفمبر  -األوسط في دبي ریكا
، ومسؤولین آخرین من شبكة مكاتب دیلویت في العالمیة الشرق األوسط وذلك بحضور بونیت رینجن، الرئیس التنفیذي لشركة دیلویت

شملت قائمة الضیوف الذین تحدّثوا إلى الحضور كالً من یوسف علي مسلم عبد القادر، الشریك كما أوروبا والوالیات المتحدة. 
 في جمیع أنحاء العالم، شركة تجزئة عالمیة 250 أفضلالتي تعتبر واحدة من بین  مؤسس والعضو المنتدب في مجموعة إمكي لولو،ال

قدما معلومات قیمة  وألیكس كیریاكیدس، الرئیس والعضو المنتدب في مجموعة ماریوت الدولیة في الشرق األوسط وأفریقیا، اللذین 
 . كما تطرقا لمسیرتھما المھنیة الرائدة واق الشرق األوسطفي أس حول أوضاع قطاعیھما 

وبمناسبة انعقاد ھذا االجتماع، صّرح عمر الفاھوم، الرئیس التنفیذي لشركة دیلویت الشرق األوسط، قائالً: "یشھد ھذا العام الذكرى 
في موظف جدید  700ومع تعیین حوالي . 1926السنویة التسعین لتواجد دیلویت في منطقة الشرق األوسط دون انقطاع منذ العام 

شریكاً ومدیراً تنفیذیاً ومشاركاً جدیداً في شھر دیسمبر الحالي، تواصل دیلویت أداء دورھا الفاعل في  35 تعیینو، 2016العام المالي 
د التزامنا بخدمة عمالئنا نجاح ونمو عمالئنا من القطاعین العام والخاص في المنطقة. ونحن إذ نضع أسساً جدیدة للسنوات القادمة نجدّ 

موظفینا ومجتمعاتنا المحلیة وفق أعلى مستویات المھارة والمعرفة العمیقة بصناعة الخدمات االستشاریة المھنیة مما یجعلنا تنمیة و
 قادرین على إحداث التأثیر اإلیجابي لدى كل واحد منھم." 

الجدد مشدداّ على دورھم في تحقیق التقدم في استراتیجیة دیلویت وتوجھ بونیت رینجن في حدیثھ خالل االجتماع إلى المسؤولین 
العالمیة وتوفیر الخدمات العالیة الجودة على نحو متواصل إلى العمالء في مختلف المناطق التي تنتشر فیھا مكاتب دیلویت، باإلضافة 

 إلى إتاحة فرص التطوراالستثنائیة لموظفي دیلویت. 

ھذه دیلویت في "تشكل منطقة الشرق األوسط جزءاً بالغ األھمیة من شبكة دیلویت، ویبیّن نمو  وفي معرض حدیثھ، قال رینجن:
المنطقة االستثمارات التي نقوم بھا لتقدیم حلول مبتكرة تساعد عمالءنا على النجاح لیس داخل ھذه المنطقة فحسب وإنما في كافة أنحاء 

مدراء التنفیذیین والمشاركین أنھ جدیر بالثقة لمواصلة العمل انطالقاً من إرث دیلویت من الشركاء والوواحدة العالم. وقد أثبت كل واحد 
 ." ھممجتمع ودعموذلك من خالل تقدیم خدمات وفق أعلى معاییر التمیّز والجودة لجمیع عمالئنا، والعمل كمرشدین وقدوة لآلخرین، 

، زادت دیلویت عدید القوى العاملة الجدیدة لدیھا على مستوى العالم في كافة المناطق الجغرافیة والقطاعات. 2016وفي السنة المالیة 
 72,000 وھي أكبر زیادة شھدتھا خالل األعوام الثالثة األخیرة نتیجة توظیف حوالي %8.5وقد ارتفع عدد موظفیھا بنسبة 

 خبیر.  244,400مالیة األخیرة بحیث تضم قوتھا العاملة العالمیة اإلجمالیة حالیاً جدید خالل السنة ال متخصص

 
 

 -النهاية  -

 
 نبذة عن ديلويت

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

على المزيد من التفاصيل حول الكيان القانوني لمجموعة ديلويت توش توهماتسو المحدودة و��كاتها ا��عضاء، 
 twww.deloitte.com/abouُيرجى مراجعة موقعنا ا��لكتروني على العنوان التالي: 
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تقدم ديلويت بخدمات تدقيق الحسابات وال��ائب وا��ستشارات ا��دارية والمشورة المالية إلى عم��ء من 
القطاعين العام والخاص في مجموعة واسعة من المجا��ت ا��قتصادية. وبفضل شبكة عالمية مترابطة من 

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

 مهنياً، كلهم ملتزمين بأن يكونوا عنواناً ل��متياز. 200,000نحو  تضم ديلويت

��لتزام بالعمل سوياً مع تنوع خبراتنا وثقافاتنا فريق ديلويت هي ثقافة موحدة ومبادئ مبنية على النزاهة وا ما يجمع
نحرص على دعم بيئة داخلية من التعلم  لتقديم خدمات مهنية ذات جودة عالية للعم��ء وا��سواق أينما وجدوا. كما

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

 ديلويت أند توش (ال��ق ا��وسط):نبذة عن 
ديلويت أند توش (ال��ق ا��وسط) هي عضو في "ديلويت توش توهماتسو المحدودة" وهي اول ��كة خدمات مهنية 

 .طقةفي المن ١٩٢٦منذ سنة  اسست في منطقة ال��ق ا��وسط ويمتد وجودها

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

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

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

 


