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 طقة الشرق األوسط وشمال افريقيامنيزداد في طلب على إدارة استمرارية األعمال الديلويت: 
 

  4102 لعام في منطقة الشرق األوسط األعمالجائزة أفضل مزّود خدمات استمرارية  ديلويت تحصد -

 

تواجه الشركات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا تحدياً متزايداً في إدارة العمليات المعقّدة الناتجة عن التعامل مع  – 4102مايو  27

 ن والعمالء والمؤسسات المتعاقدة وكافة الجهات األخرى ومنها الشركات المنافسة في آن معاُ، كل ذلك في بيئة تواجه مخاطر أمنية وماليةالموردي

وأخرى متصلة بتطورات األسواق. ويعتبر وضع خطط لحسن التعاطي مع مخاطر تأثر عمليات الشركة واستمراريتها أمر حاسم لضمان استمرارية 

 وبناء ميزة تنافسية لها. الشركات

 

افريقيا، وتزداد الحاجة يوماً بعد يوم إلى برامج فاعلة للحد من مخاطر األعمال وإدارة استمراريتها لدى الشركات في منطقة الشرق األوسط وشمال 

الخدمات اإلقليمية التي تقدم الدعم  كما يزداد الطلب على مثل هذه البرامج. ونتيجة ذلك، توّسع هيئات المصادقة الدولية نطاق خدماتها لتشمل

للشركات العاملة في منطقة الشرق األوسط وشمال  (Business Continuity Management)والمشورة الخاصة إلدارة استمرارية األعمال 

 افريقيا.

 

 Business 4102الشرق األوسط على جائزة أفضل مزّود خدمات استمرارية األعمال لعام  ويتديلفي هذا االطار، حصلت شركة و

Continuity Provider of the Year 2014  من قبل معهد استمرارية األعمالBusiness Continuity Institute وهي منظمة ،

لعالم. وجرى حفل توزيع الجوائز في مطلع شهر أيار / مايو في دبي في العضوية والمصادقة الرائدة لمهنيي استمرارية األعمال في جميع أنحاء ا

( في الشرق األوسط وحفل توزيع الجوائز. وتعتبر جوائز معهد استمرارية األعمال BCIإطار المؤتمر االفتتاحي لمعهد استمرارية األعمال )

(BCIالشرق األوسط اعتراف دولي رفيع باإلنجازات والمساهمات في مجال إ ) دارة استمرارية األعمال في منطقة الشرق األوسط، وهي تشير الى

  المساهمة البارزة التي يقوم بها المهنيين والشركات الحاصلة على هذه الجوائز في مجال استمرارية األعمال في جميع أنحاء العالم.

 

تقدم مجموعة شاملة من الحلول المصممة لمساعدة عمالئها على  (: "إن المنظمة التي فازت بهذه الجائزةBCIونقالً عن معهد استمرارية األعمال )

خاطر. تقييم المخاطر التي يتعرضون لها، وتحديد أدنى المستويات المسموح بها من التعرض للمخاطر ومراقبة تطبيق الضوابط التي تحد من هذه الم

وإدارة المخاطر التشغيلية لعدد من العمالء وأعطت تعريف معيار  ، برعت ديلويت في تقديم حلول استمرارية األعمال والمرونة4102وطوال عام 

 التمّيز في مجال إدارة استمرارية األعمال للمنطقة" معنى جديداً".

 

 "إن تكريم شركة ديلويت الشرق األوسط كمزود خدمات ممتازة الدارة استمرارية األعمال هو فخر لنا، وشاهد حقيقي على الخبرة التي يقدمها

ون لدينا في مجال الخدمات المتعلقة بمخاطر المؤسسات بشكل عام وخدمات إدارة استمرارية األعمال بشكل خاص، إلى عمالئنا من القطاعين المهني

 العام والخاص في المنطقة،" يعلق عمر الفاهوم، رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي في شركة ديلويت الشرق األوسط.

 

في شركة ديلويت الشرق األوسط قائالً: "ُتعتبر إدارة استمرارية  خدمات مخاطر المؤسساتني، المسؤول عن قسم ومن جهته، علق فادي صيدا

تمرارية األعمال الخاصة بشركة ديلويت، والتي تّم تصميمها وفقاً إلطار شامل األعمال كجزء من إدارة المخاطر، وتستند إلى منهجية إدارة اس

حتياجات العمل الخاصة بكل عميل، لتحديد أطر إدارة استمرارية األعمال في والقابل للتطبيق في أجزاء مما يسمح لنا بتصميم خدماتنا وفقاً ال

لمخاطر قد الشركات وتوّفير الحلول ااالزمة للتهديدات الداخلية والخارجية التي قد تتعرض لها الشركات في ظل بيئة أعمال متغيرة باستمرار.وهذه ا

 حتى متعلقة بالموردين."  تكون استرتيجية أو تشغيلية أو ادارية أو تكنولوجية أو
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قبل في وأضاف صيداني معلقاً: "لقد عملنا ونعمل كل يوم مع العمالء في جميع أنحاء المنطقة لمساعدتهم على مواجهة التحديات والتطلع الى المست

يات التي يقومون بها، ال سيما في مجاالت ادارة المخاطر وادارة استمرارية األعمال بشكل أفضل، مساهمين في تطوير األنظمة التشغيلية والعمل

 ادارة ومراقبة المخاطر لتعزيز موثوقية النظم والعمليات في جميع أنحاء المؤسسة ".

 

في شركة ديلويت الشرق األوسط قائالً: "إن قدرتنا المميزة على توفير  خدمات المعلومات والتكنولوجياوعلق طارق أجمل، المسؤول عن قسم 

مهني محترف  42خدمات متطورة في مجاالت ادارة المخاطر وادارة استمرارية األعمال المتطورة تستمد من عمل جماعي فعال يقوم به أكثر من 

 ISO22301وشهادات األيزو – Certificate of the BCI (CBCI)معهد استمرارية األعمال ومدرب حائزين على شهادات خاصة من 

L.I. مهني في مجال المخاطر". وختم قائالً: "لقد شارك فريقنا في تقييم وتنفيذ  411(، وهم يعملون مع فريق مختص اقليمي مكون من اكثر من

 لشرق األوسط وعالمياَ".العديد من مشاريع إدارة استمرارية األعمال في منطقة ا

 

 

 –النهاية  -
 

 نبذة عن ديلويت

يُستخَدم إسم "ديلويت" للداللة على واحدة أو أكثر من أعضاء ديلويت توش توهماتسو المحدودة، وهي شركة بريطانية خاصة محدودة بضمان 

التفاصيل حول الكيان القانوني لمجموعة ديلويت ويتمتع كل من شركاتها األعضاء بشخصية قانونية مستقلة خاصة بها. للحصول على المزيد من 

 www.deloitte.com/aboutتوش توهماتسو المحدودة وشركاتها األعضاء، يُرجى مراجعة موقعنا االلكتروني على العنوان التالي: 

ات اإلدارية والمشورة المالية إلى عمالء من القطاعين العام والخاص في مجموعة تقدم ديلويت بخدمات تدقيق الحسابات والضرائب واإلستشار

دولة، تقدم ديلويت من خالل مجموعة  051واسعة من المجاالت االقتصادية. وبفضل شبكة عالمية مترابطة من الشركات األعضاء في أكثر من 

الء وذلك من خالل حلول فاعلة لمواجهة التحديات التي تعترض عملياتهم. من المستشارين ذوي الكفاءات المتميزة خدمات عالية الجودة للعم

 مهنياً، كلهم ملتزمين بأن يكونوا عنواناً لإلمتياز. 011,111نحو  تضم ديلويت

دمات مهنية ذات جودة فريق ديلويت هي ثقافة موحدة ومبادئ مبنية على النزاهة واإللتزام بالعمل سوياً مع تنوع خبراتنا وثقافاتنا لتقديم خ ما يجمع

نحرص على دعم بيئة داخلية من التعلم المستمر والتطور وتنمية الخبرات وتوفر الفرص المهنية المميزة.  عالية للعمالء واألسواق أينما وجدوا. كما

 يها.لدعم التنمية المستدماة في المجتمعات التي ينتمون إل 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 األوسط 

 .في المنطقة ٦٢٩١منذ سنة  ويمتد وجودها

بخدمات تدقيق الحسابات و الضرائب و اإلستشارات اإلدارية والمشورة المالية وتضم قرابة  وتعتبر ديلويت من الشركات المهنية الرائدة التي تقوم

المستوى  على ٩٣٦٣بلداً. وقد حازت ديلويت أند توش )الشرق األوسط( منذ عام  ٦١مكتباً في  ٩١شريك ومدير وموظف يعملون من خالل  ٠٣٣٣

وقد حصلت أيًضا على  .(ITR) "ون الخليجي حسب تصنيف مجلة "انترناشونال تاكس ريفيواألول لالستشارات الضريبية في منطقة دول مجلس التعا

وجائزة التميز في التدريب والتطوير في  ،أفضل شركة استشارية ،والتي تضم أفضل رب عمل في الشرق األوسط عدة جوائز في السنوات األخيرة

 .ويلزالشرق األوسط من هيئة المحاسبين القانونيين في إنكلترا و
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