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 2017للعام  للقادة الداعمین للمرأة العالمیة زوھیرو تایمز لنشاافاینة قائم الشرق األوسط تتصدر دیلویت یكة فيشر
 

المرتبة  ،األوسطالمواھب والتواصل في دیلویت الشرق  إدارةة المسؤولة عن الشریك سلھب، غندور رنا تحتلا – 2017 دیسمبر 28
 .2017للعام  للمرأة الداعمین للقادة العالمیة وھیروز تایمز نشالافاین قائمةاألولى في 

 تحكیمال لجنةحیث قیّمت  ،في بریطانیا وایرلندا والعالم األعمال مجال في مرأةالداعمین لدور ال اتالشرك قادةب تایمز فاینانشال قوائموتحتفي 
كما توّجب على  .لدعم المرأة ضمن شركاتھم وخارجھاكما نشاطاتھم  ،دورھم القیادي في مھنتھم ومؤسساتھمانجازاتھم ووفق المرشحین 

التقدم نساء للتتیح  عمل مریحة ومھنیة بیئة توفیر على وأن یثابروا ،في مجتمعاتھم یكونوا فاعلین ومجاھرین في دعمھم للمرأةشحین أن المر
 .في مجال األعمال

 إدارة مجلس لعضویة نتخبتُ  امرأة أول كانتسباقة في عدة إنجازات ضمن شركة دیلویت الشرق األوسط، حیث  سلھب غندور وكانت رنا
عدة  . وقد عملت سلھب، خالل مسیرتھا المھنیة، على دعم مبادراتللشركة التنفیذي مجلس، وأول امرأة تُعیَن في الاألوسط الشرق دیلویت

  ، مما زاد من نسبة النساء في الشركة مقارنة بالرجال في مختلف دول الشرق األوسط.المرأةدور نھوض بلل

 نشال تایمزافاین نفتخر باختیار رنا ضمن قائمةإننا " :األوسط الشرق دیلویتفي التنفیذي رئیس ال الفاھوم، عمر وفي ھذا اإلطار، أفاد
، حیث عملت على نشر ومنھم النساء لدعم اآلخرینكنقطة انطالق على المستوى الشخصي طالما استخدمت رنا نجاحاتھا إذ . العالمیةوھیروز

على كافة وما زالت مسیرتنا قائمة من خالل إجراء تحسینات ملموسة على تمثیل المرأة  .المستویاتعلى مختلف في الشركة  التنوع الجندري
من أجل استقطاب واستبقاء للنساء  وضع األھداف الجندریة والكوتاخطوات جریئة تتضمن اتخاذ صعدة. وبھدف تحقیق ذلك، قمنا باأل

 "تھن المھنیة.اومنحھن الدعم الالزم لضمان تقدمھن في مسیر المواھب

عوائق في مجتمعات الشرق األوسط، ولطالما تحدثت عن الوالداعمین للنھوض بدورھا مناصري المرأة الناشطین وتعتبر سلھب من أبرز و
الضغط باستمرار من أجل تعدیل فھي تحرص على وتمنعھا من االنخراط أكثر في النشاط االقتصادي في المنطقة،  التي تواجھ المرأة العربیة

مختصة بجمعیات المجتمع المدني الفي المجالس االستشاریة الخاصة فاعل  عضوأنھا كما  .مبادرات لدعم المساواة الجندریةاألنظمة وخلق 
 . لمعالجتھا وإنشاء الشبكات الحلول وتنفیذ العربیة المرأة تواجھ التي الصعوبات تحدید على تعملوغیرھا من المنظمات التي بشؤون المرأة 

سلھب قائلة: "إن عدد خریجات الجامعات یفوق عدد الخریجین من الذكور في عدید من دول الشرق  رنا غندورعلقت وفي ھذه المناسبة، 
لوصول اتواجھ عوائق في كما  ،بتواجد المرأة في مراكز صنع القرار في الحقلین الخاص والعام ما یتعلق األوسط، إال أن العكس صحیح في

ة لمشاركة المرأة في مجتمعات االقتصادی جدوىسیتم تبعاً لل الجندريي أؤمن بأن تحقیق التكافؤ نولكن. تمویل المشاریع الریادیة مصادر إلى
وعلى الرغم من إحراز تقدم ملموس في مجال  .رغم أھمیتھا ودعمنا لھا فحسب حقوق االنسانولیس بناًء على  الشرق األوسط النامیة

اضافةَ الى العدید من التغیرات االجتماعیة واالقتصادیة التي ساھمت في دعم النساء  ،وسطاألالمرأة ومنحھا حقوقھا في الشرق دور النھوض ب
كقادة في مجال األعمال  ونحن، الفجوات في الحقوق والفرص بین المرأة والرجلمن  العربیات لدخول مجال العمل، ال یزال امامنا الكثیر

 "لین السیاسي واالقتصادي.افي المجالمراكز القیادیة  لتبوؤالمرأة العربیة وتقدمھا  دورا لدعم مجتمعاتنتجاه مسؤولون 
 

sLink to FT HERoes ranking: 2017 champions of women in businesLink to the FT ranking article  
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 نبذة عن دیلویت
ل من یُستخدَم إسم "دیلویت" للداللة على واحدة أو أكثر من أعضاء دیلویت توش توھماتسو المحدودة، وھي شركة بریطانیة خاصة محدودة ویتمتع ك

ني لمجموعة دیلویت توش توھماتسو شركاتھا األعضاء بشخصیة قانونیة مستقلة خاصة بھا. للحصول على المزید من التفاصیل حول الكیان القانو
 www.deloitte.com/aboutالمحدودة وشركاتھا األعضاء، یُرجى مراجعة موقعنا االلكتروني على العنوان التالي: 

یة إلى عمالء من القطاعین العام والخاص في مجموعة واسعة تقدّم دیلویت خدمات تدقیق الحسابات والضرائب واإلستشارات اإلداریة والمشورة المال
دولة، تضع دیلویت في خدمة عمالئھا مجموعة من  150 أكثر من من المجاالت اإلقتصادیة. وبفضل شبكة عالمیة مترابطة من الشركات األعضاء في

ً مھنیاً  220,000ا. وتضم مؤسسات دیلویت أكثر من كفاءات ذات المستوى العالمي وخبرة محلیة عمیقة لتساعدھم على النجاح أینما عملو موظفا
 ملتزمین بأن یكونوا عنواناً لإلمتیاز. 

 
 

 نبذة عن دیلویت أند توش (الشرق األوسط):
متد دیلویت أند توش (الشرق األوسط) ھي عضو في "دیلویت توش توھماتسو المحدودة" وھي اول شركة خدمات مھنیة اسست في منطقة الشرق األوسط وی

وتعتبر دیلویت من الشركات المھنیة الرائدة التي تقوم بخدمات تدقیق الحسابات و الضرائب و اإلستشارات  في المنطقة. 1926وجودھا بشكل مستمر منذ العام
ً في  26شریك ومدیر وموظف یعملون من خالل  3300اإلداریة والمشورة المالیة وتضم أكثر من  یت أند توش (الشرق بلداً. وقد حازت دیلو 15مكتبا

على المستوى األول لالستشارات الضریبیة في منطقة دول مجلس التعاون الخلیجي حسب تصنیف مجلة "انترناشونال تاكس  2010األوسط) منذ العام 
أفضل شركة أستشاریة، ) كما نالت العدید من الجوائز في السنوات القلیلة الماضیة والتي تشمل أفضل صاحب عمل في الشرق األوسط، وITRریفیو" (

المسؤولیة لق بوجائزة التمیز في التدریب والتطویر في الشرق األوسط من ھیئة المحاسبین القانونیین في إنكلترا وویلز، وأفضل منظمة متكاملة فیما یتع
  االجتماعیة للشركات.

 
About OUTstanding and HERoes:  
OUTstanding is a membership organisation for global businesses. It provides professional, peer‐to-peer 
connections for its members and helps businesses create diverse and inclusive work environments. To 
catalyse change, OUTstanding focuses on driving cultural change through authentic leadership.  
In 2017, OUTstanding launched HERoes, a gender equality focused initiative, celebrating female leaders 
and those working to support and encourage the female talent pipeline. https://www.out-standing.org/heroes/. 
 

http://www.deloitte.com/about
https://www.out-standing.org/heroes/

	شريكة في ديلويت الشرق الأوسط تتصدر قائمة فاينانشال تايمز وهيروز العالمية للقادة الداعمين للمرأة للعام 2017

