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ديلويت تعين مديرا سعوديا لقيادة مركز ديلويت الرقمي في الرياض

 مازن فرعون مديرا لمركز ديلويت الرقمي في الرياض 1نوفمبر  – 2018عيّنت ديلويت مازن فرعون مديرا ً مسؤوالً عن مركز ديلويت الرقمي في الرياض .وسيقوم مازن بإدارة وقيادة مجموعة متكاملة من
الخدمات الرقمية التي يقدمها المركز للعمالء في المنطقة ،بما في ذلك إعداد مبادرة استقطاب المواهب الرقمية.
يتمتع مازن فرعون بخبرة تتجاوز العشرين سنة في مجال التكنولوجيا قد اكتسبها بفضل مناصبه السابقة كرئيس إلدارة التكنولوجيا وغيرها من المناصب
االستراتيجية األخرى في المصارف ال كبرى وغيرها من المؤسسات المالية في مختلف أنحاء الشرق األوسط عامة والسعودية تحديداً .وسيشرف مازن على
مركز ديلويت الرقمي الذي سيقدم الخدمات االستراتيجية لكافة العمالء والمؤسسات ،فتمكنهم من وضع إجراءات فاعلة وابتكارات رقمية حديثة تساعدهم على
تطوير أعمالهم وتقديم خدمات أو نماذج عمل جديدة ،تحثهم على النمو واالزدهار في العصر الرقمي الحديث.
سيتمكن المركز ،الذي أنشئ بنا ًء على وثيقة تفاهم بين ديلويت ووزارة االتصاالت وتقنية المعلومات ،من تحقيق أهداف منسجمة مع رؤية المملكة ،2030
حيث سيوفر مئات الوظائف للسعوديين ذكورا ً وإناثاً ،كما سيسهم في تطوير المهارات الرقمية في المنطقة.
مشوق خالل المرحلة المقبلة التي تشهد على التحول الرقمي القادم واستخدام التقنيات المتطورة في
في هذا السياق ،أفاد مازن فرعون قائالً" :ينتظرنا مستقبل ّ
السعودية .ويشرفني االنضمام إلى ديلويت للعمل على مثل هذه المبادرة االستراتيجية في السعودية والشرق األوسط ككل .وما يشحذ همتنا اعتمادنا على قوى
عاملة رقمية متنوعة وعلى خبراتنا العميقة في قطاعات عدة ،لنطلق من مركز ديلويت الرقمي مجموعة من العروض الجذابة في هذا اإلطار".
ّ
وعلق تيم بار ،الرئيس التنفيذي لقسم خدمات االستشارات في ديلويت الشرق األوسط قائالً" :يسرني أن أرحّب بمازن رئيسا ً لمركز ديلويت الرقمي في
ّ
ً
الرياض ،وكلي ثقة بأنه ومن خالل قيادته ،معززا بخبرات ديلويت العالمية واإلقليمية في مجال التحول والتغير الرقمي ،سيتمكن من خلق مركز مؤهل لتقديم
حلول رقمية مبتكرة ،بما يتماشى مع رؤية السعودية ".2030
وأضاف رشدي د ّقة ،المدير المسؤول عن الخدمات الرقمية في ديلويت الشرق األوسط" :سيتيح مركز ديلويت الرقمي فرصا ً لتوظيف وتدريب مئات
السعوديين ،كما سيستقطب من الخارج أفضل المواهب في المجال الرقمي .ومن خالل خبرته الواسعة ،سيوجه مازن عمليات المركز بما يحقق الهدف المرجو
منه لعمالئنا وألسواق المنطقة".

 انتهى -نبذة عن ديلويت
يستخدم اسم ديلويت للداللة على واحدة أو أكثر من أعضاء ديلويت توش توهماتسو المحدودة ،وهي شركة بريطانية محدودة بضمان ويتمتع كل من شركاتها األعضاء والشركات المرتبطة بها
بشخصية قانونية خاصة بها .ال تقدم ديلويت توش توهماتسو المحدودة والمشار إليها بـ"ديلويت العالمية" أي خدمات للعمالء .للحصول على المزيد من التفاصيل حول الشركات األعضاء ،يرجى
مراجعة موقعنا اإللكتروني على العنوان التاليwww.deloitte.com/about :
تقدم ديلويت خدمات تدقيق الحسابات والضرائب واالستشارات اإلدارية والمشورة المالية وخدمات المخاطر إلى عمالء من القطاعين العام والخاص في مجموعة واسعة من المجاالت
االقتصادية ،وهي توفر خدماتها ألربع من بين خمس شركات على قائمة مجلة فورتشن العالمية ألفضل  500شركة بفضل شبكة عالمية مترابطة من الشركات األعضاء في أكثر من
 150دولة ،حيث تقدم ديلويت من خالل مجموعة من المستشارين ذوي الكفاءات المتميزة خدمات عالية الجودة للعمالء وذلك من خالل حلول فاعلة لمواجهة التحديات التي تعترض

عملياتهم .للحصول على المزيد من التفاصيل حول مهنيي ديلويت الـ 245,000وأثرهم اإليجابي في مختلف القطاعات ،يرجى مراجعة مواقعنا اإللكترونية عبر وسائل التواصل
االجتماعي التالية Facebook :أو  LinkedInأو.Twitter
ما يجمع فريق ديلويت هي ثقافة موحدة ومبادىء مبنية على النزاهة وااللتزام بالعمل سويا ً مع تنوع خبراتنا وثقافاتنا لتقديم خدمات مهنية ذات جودة عالية للعمالء واألسواق اينما وجدوا.
كما نحرص على دعم بيئة داخلية من التعلم المستمر والتطور وتنمية الخبرات وتوفيرالفرص المهنية المميزة ،ويؤمن فريق عمل ديلويت بالمسؤولية االجتماعية للشركة وبناء الثقة لدعم
التنمية المستدامة في المجتمعات التي ينتمون إليها.

نبذة عن ديلويت أند توش (الشرق األوسط)
ديلويت أند توش الشرق األوسط هي عضو في ديلويت توش توهماتسو المحدودة وهي واحدة من الشركات الرائدة في تقديم الخدمات المهنية االستشارية ،وقد تأسست في منطقة الشرق
األوسط ويمتد وجودها منذ سنة  1926في المنطقة .إن تواجد شركة ديلويت أند توش (الشرق األوسط) في منطقة الشرق األوسط مكرس من خالل الشركات التابعة لها وتتمتع بالشخصية
القانونية المستقلة والمرخص لها للقيام بالخدمات وفق القوانين والمراسيم المرعية اإلجراء في البلد التابعة له .إن الشركات التابعة والخاصة بشركة ديلويت أند توش (الشرق األوسط) ال
تستطيع أن تلزم بعضها البعض و/أو شركة ديلويت أند توش (الشرق األوسط) .كما أن كل شركة خاصة أو تابعة لشركة ديلويت أند توش (الشرق األوسط) تتعاقد مباشرة وبشكل مستقل مع
العمالء الخاصين بها والتي تكون مسؤولة فقط عن أفعالها أو تقصيرها وليس عن أفعال أو تقصير الشركات األخرى التابعة والخاصة بشركة ديلويت أند توش (الشرق األوسط).
وتقدم ديلويت خدمات تدقيق الحسابات والضرائب واالستشارات اإلدارية والمشورة المالية وخدمات المخاطر من خالل  25مكتبا ً في  14بلداً .وقد حازت ديلويت أند توش (الشرق
األوسط) عام  2010على المستوى األول لالستشارات الضريبية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي حسب تصنيف مجلة "إنترناشونال تاكس ريفيو" ) .(ITRكما حصلت على عدة
جوائز خالل السنوات األخيرة من بينها جائزة أفضل شركة استشارية لعام  2016خالل حفل توزيع جوائز المدراء الماليين في الشرق األوسط ،وجائزة أفضل رب عمل في الشرق
األوسط ،وجائزة التميز في التدريب والتطوير في الشرق األوسط من هيئة المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز ،وجائزة أفضل شركة متكاملة في مجال المسؤولية االجتماعية.
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.

