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ن تحدي االبتكار االجتماعي اتضيفست (Leaders of Tomorrow) "قادة الغد"و D2internationalديلويت 

 انالرائد في عمّ 
 
 

 مالةبرنامج الز - D2internationalبالتعاون مع  )Leaders of Tomorrow( "قادة الغد"نظمت جمعية  – 2015أغسطس  9
في هذا . واً مميزاً إجتماعي اَ إحداث أثروالذي يهدف الى  من نوعه في الشرق األوسط األول "تحدي االبتكار االجتماعي" ديلويتفي 

 تطوير حلول مجتمعية خالقة.لردني مشاركا من الشباب األ 30األردن،  –االطار استضافت عّمان 
 

في الواليات المتحدة  يتفي ديلو االستشاراتخدمات في قسم  من قبل مجموعة من جيل األلفية D2internationalتم إنشاء ولقد 
في االفضلى ممارسات البهدف تطوير  للتحديات االجتماعية حول العالم  إيجاد حلول ، بحيث تركز المجموعة جهودها على األميركية

 األثرتوسيع نطاق بناء القدرات وفي المنظمات الدولية الرائدة للمساعدة  احدىمع  سنوياتعمل  اذ، ةاالجتماعياطار المسؤولية 
 اإلجتماعي.

 
منذ انطالقها  D2i عملت: "D2internationalالمسؤولة عن برنامج االستشارية في ديلويت ووفي هذا اإلطار، علقت كايت وارتن، 

رار في مجال األعمال من جهة أخرى، بحيث تقوم مبدأ العالقة الوثيقة بين احداث الفرق في المجتمع من جهة والنجاح واالستم وفق
ن بالقدرة على اإلبتكار وعلى ترجمة والمحلي نا. كما يتحلى شركاؤالفضلى األعمالممارسات ر والثقافات وتبادل األفكا نشاطاتها على

 نمو مجتمعي مباشر."جتماعية واالنسانية لتحقيق التزامات ديلويت اال
 
تجاه في المبادرات المجتمعية  يعمليقودها شباب أردني  ؤسسة، وهي م"قادة الغد"مع  ا العامهذ D2internationalتعاونت لقد و

التمكين  ومبادئ فلسفة "قادة الغد". وتتبنى عامةوالمنطقة العربية  خاصة محافظات المملكة كافةفي  فئات المجتمع التي تحتاج للدعم
 الفرص للشباب.  فيروتوتعزيز االنخراط في المجتمع المدني وتركز على 

 
النقدي، وتحويل األفكار إلى أفعال، ومساعدة الشباب  " على بناء مهارات التحليلقادة الغد"و D2internationalركز التعاون بين وي

من ديلويت لمناقشة  خبراءجنبا إلى جنب مع  أعضاء هذه الجمعيةعمل  على اكتشاف مواهبهم إلحداث تغيير إيجابي. وفي هذا الصدد،
 في مجتمعاتهم المحلية. فعالة اتخاذ إجراءاتكات الخبرات بهدف التركيز على مشارو نظرة شاملةالتحديات المجتمعية وتطوير 

 
مع تحدي االبتكار االجتماعي في بناء حلول اجتماعية  "قادة الغد" قائالً: "تستمر "قادة الغد"سامي حوراني، مدير ومؤسس د.  وختم
ز نموذج مشاريع الريادة االجتماعية من أجل تحقيق يتعزلفي األشهر المقبلة، ستطلق المنظمة رؤيتها الجديدة والطموحة وورائدة.  فريدة

 ."أوسعأثر على نطاق 
 

 - النهاية -
 

 
 نبذة عن ديلويت
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ُيستخَدم إسم "ديلويت" للداللة على واحدة أو أكثر من أعضاء ديلويت توش توهماتسو المحدودة، وهي شركة بريطانية خاصة محدودة بضمان 
قانونية مستقلة خاصة بها. للحصول على المزيد من التفاصيل حول الكيان القانوني لمجموعة  ويتمتع كل من شركاتها األعضاء بشخصية

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

ديلويت بخدمات تدقيق الحسابات والضرائب واإلستشارات اإلدارية والمشورة المالية إلى عمالء من القطاعين العام والخاص في مجموعة تقدم 
دولة، تقدم ديلويت من خالل  150واسعة من المجاالت االقتصادية. وبفضل شبكة عالمية مترابطة من الشركات األعضاء في أكثر من 

ن ذوي الكفاءات المتميزة خدمات عالية الجودة للعمالء وذلك من خالل حلول فاعلة لمواجهة التحديات التي تعترض مجموعة من المستشاري
 مهنياً، كلهم ملتزمين بأن يكونوا عنواناً لإلمتياز. 200,000نحو  عملياتهم. تضم ديلويت

بالعمل سوياً مع تنوع خبراتنا وثقافاتنا لتقديم خدمات مهنية ذات جودة فريق ديلويت هي ثقافة موحدة ومبادئ مبنية على النزاهة واإللتزام  ما يجمع
نحرص على دعم بيئة داخلية من التعلم المستمر والتطور وتنمية الخبرات وتوفر الفرص المهنية المميزة.  عالية للعمالء واألسواق أينما وجدوا. كما

 م التنمية المستدماة في المجتمعات التي ينتمون إليها.لدع ديلويت بالمسؤولية االجتماعية للشركة ويؤمن فريق عمل
 

 ديلويت أند توش (الشرق األوسط):نبذة عن 
ديلويت أند توش (الشرق األوسط) هي عضو في "ديلويت توش توهماتسو المحدودة" وهي اول شركة خدمات مهنية اسست في منطقة الشرق 

 .في المنطقة ۱۹۲٦منذ سنة  األوسط ويمتد وجودها

رابة تبر ديلويت من الشركات المهنية الرائدة التي تقوم بخدمات تدقيق الحسابات و الضرائب و اإلستشارات اإلدارية والمشورة المالية وتضم قوتع
المستوى  على ۲۰۱۰بلداً. وقد حازت ديلويت أند توش (الشرق األوسط) منذ عام  ۱٥مكتباً في  ۲٦شريك ومدير وموظف يعملون من خالل  ۳۰۰۰

وقد حصلت أيًضا  .(ITR) "ول لالستشارات الضريبية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي حسب تصنيف مجلة "انترناشونال تاكس ريفيواأل
والتي تضم أفضل رب عمل في الشرق األوسط , أفضل شركة استشارية, وجائزة التميز في التدريب  على عدة جوائز في السنوات األخيرة

 .األوسط من هيئة المحاسبين القانونيين في إنكلترا وويلزوالتطوير في الشرق 
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