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 يل رواد المستشارين في قطاع الضرائب في العالمدلفي خبراء الضرائب في ديلويت الشرق األوسط تقدير 
  

 2018والية في دليلها للعام  54مهنياً من ديلويت في  176( Euromoney)مجلة يوروموني أدرجت  – 2018أكتوبر 09 
لتحل  من الرواد الواردة أسمائهم في الدليل  % من10استقطب مهنيو ديلويت نسبة استشارات الضرائب في العالمز وقد رواد ل

الضوء على رصانة الشبكة ومكانة   على التوالي. األمر الذي يسلط  الصدارة في الدليل للسنة الثامنة مركزبذلك شبكة ديلويت 
 .خدمات ديلويت وتميزها عالمياً في اإلختصاصات الضريبية الواسعة النطاق

  

ارات الضريبية والقانونية في ديلويت العالمية قائالً: إإلستشقطاع خدمات  عن، الشريك المسؤول دان النجق في هذا السياق، عل  
وتلتزم  ستشارات الضريبية على مستوى العالم. رواد االل 2018بالتقدير الذي ناله مهنيونا في دليل العام  ديلويت تفخر شبكة"

التي تشهد حلة من عدم ية بيئة ضريبستنيرة بكل ثقة في في إتخاذ قرارات م  ديلويت، على الصعيد العالمي، مساعدة عمالئها
ديلويت يفوق عدد مهني ِّي أي شركة أخرى مدرجة في الدليل، مما  التغيير السريع. كما أننا نعتز بأن عدد مهني ي شبكةاالستقرار و

 " لمتطورة باستمرار.ومدعومة رقمياً في السوق الضريبية ا يُظهر تركيز ديلويت على تقديم حلول متكاملة

  

وتشمل والية.  67( عملية بحث وانتقاء مكثفة عبر Euromoney)يوروموني  في الدليل ، تجري مجلة من شروط االدراج
، حلفائهامهنيي خدمات الضرائب والشبكة ول  ختبار مفصلالعملية تلقي ترشيحات بناء على توصيات، ومن ثم إجراء تحقيق وإ
 .لبحثحيث يتحقق مجموعة من كبار المستشارين الضريبيين من صحة هذا ا

  

من منطقة الشرق األوسط كالً من نعمان أحمد، الشريك المسؤول عن خدمات االستشارات الضريبية  2018وقد شمل دليل العام 
في ديلويت الشرق األوسط، وأليكس لو، الشريك المسؤول عن خدمات الضرائب الدولية وضرائب الدمج واالستحواذ 

 الشرق األوسط. ديلويت في

  

، 2018، علق  أليكس لو قائالً: " يُسعدني شمولي في دليل رواد المستشارين في قطاع الضرائب في العالم للعام في هذا السياق
وما هو إال اعتراف بشركة "ديلويت الشرق األوسط " وتأثيرها اإليجابي على عمالئها من خالل تقديم المشورة المناسبة لمواجهة 

 ها المشهد الضريبي المتغير باستمرار. "التحديات وحالة عدم االستقرار التي يشهد
 

هىانت -  - 

 

 نبذة عن ديلويت

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

صيل حول خاصة بها. ال تقدم ديلويت توش توهماتسو المحدودة والمشار إليها بـ"ديلويت العالمية" أي خدمات للعمالء. للحصول على المزيد من التفا المرتبطة بها بشخصية قانونية مستقلة

 www.deloitte.com/about الكيان القانوني لمجموعة ديلويت توش توهماتسو المحدودة وشركاتها األعضاء، يرجى مراجعة موقعنا اإللكتروني على العنوان التالي: 

لخاص في مجموعة واسعة من المجاالت تقدم ديلويت خدمات تدقيق الحسابات والضرائب واالستشارات اإلدارية والمشورة المالية وخدمات المخاطر إلى عمالء من القطاعين العام وا

 150شركة بفضل شبكة عالمية مترابطة من الشركات األعضاء في أكثر من  500رتشن العالمية ألفضل ها ألربع من بين خمس شركات على قائمة مجلة فواالقتصادية، وهي توفر خدمات

لمواجهة التحديات التي تعترض عملياتهم. دولة. حيث تقدم ديلويت من خالل مجموعة من المستشارين ذوي الكفاءات المتميزة خدمات عالية الجودة للعمالء، وذلك من خالل حلول فاعلة 

  وأثرهم اإليجابي في مختلف القطاعات، يرجى مراجعة مواقعنا اإللكترونية عبر وسائل التواصل االجتماعي التالية 245,000ل على المزيد من التفاصيل حول مهنيي ديلويت الـللحصو
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ألسواق أينما وجدوا. كما نية ذات جودة عالية للعمالء واما يجمع فريق ديلويت هو ثقافة موحدة ومبادىء مبنية على النزاهة وااللتزام بالعمل سوياً مع تنوع خبراتنا وثقافاتنا لتقديم خدمات مه

ية االجتماعية للشركة وبناء الثقة لدعم التنمية نحرص على دعم بيئة داخلية من التعلم المستمر والتطور وتنمية الخبرات وتوفر الفرص المهنية المميزة. ويؤمن فريق عمل ديلويت بالمسؤول

 المستدامة في المجتمعات التي ينتمون إليها.

 توش )الشرق األوسط(:نبذة عن ديلويت أند 

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

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

( ال تستطيع عة والخاصة بشركة ديلويت أند توش )الشرق األوسطالقانونية المستقلة والمرخص لها للقيام بالخدمات وفقاً للقوانين والمراسيم المرعية اإلجراء في البلد التابعة له. إن الشركات التاب

ط( تتعاقد مباشرة وبشكل مستقل مع العمالء أن تلزم بعضها البعض و/أو  شركة ديلويت أند توش )الشرق األوسط( ، كما أن كل شركة خاصة أو تابعة لشركة ديلويت أند توش )الشرق األوس

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

شريك  3,300ر في المؤسسات وتضم قرابة وتعتبر ديلويت من الشركات الرائدة التي تقوم بخدمات تدقيق الحسابات والضرائب واالستشارات اإلدارية والمشورة المالية وخدمات المخاط

على المستوى األول لالستشارات الضريبية في منطقة دول مجلس التعاون  2010بلداً. وقد حازت ديلويت أند توش )الشرق األوسط( عام  14مكتباً في  25ل ومدير وموظف يعملون من خال

خالل حفل توزيع  2016شركة استشارية لعام ، كما حصلت على عدة جوائز خالل السنوات األخيرة من بينها جائزة أفضل (ITR)الخليجي حسب تصنيف مجلة "إنترناشونال تاكس ريفيو" 

وسط" من هيئة المحاسبين القانونيين في إنكلترا جوائز المدراء الماليية في الشرق األوسط، وجائزة "أفضل رب عمل في الشرق األوسط"، وجائزة "التميز في التدريب والتطوير في الشرق األ

 لية االجتماعية".وويلز، وجائزة "أفضل شركة متكاملة في مجال المسؤو

 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.

 


