
 

 

 
 

 
 

 نشرة إخبارية
 نادين الحسنللمراجعة: السيدة 

 في ديلويت الشرق األوسط عالقات العامةالالمسؤولة عن 
  748444 1 961 + هاتف:

 nelhassan@deloitte.comبريد إلكتروني: 
 

 
 ينجين رئيساً تنفيذياً جديداً لشبكة ديلويت العالميةتعيين رئيس مجلس ادارة ديلويت الواليات المتحدة بونيت ر

 
رئيس مجلس ادارة ديلويت الواليات المتحدة حاليا، رئيساً تنفيذياً جديداً  عن تعيين بونيت رينجن، ديلويتأعلنت  - 2015فبراير  22

شركة  47شبكة ديلويت العالمية من مع بداية السنة المالية الجديدة. وتتألف  2015يلويت العالمية ابتداًء من األول من يونيو لشبكة د
 شريكاً ومهنياً حول العالم. 210,000نحو دولة وتضم  150عضوة في أكثر من 

 
. إّنه المتياز حقيقي أن أكون جزء من مؤسسة توفر خدمات شبكة ديلويت العالميةل رئيساً تنفيذياً وقال رينجن: "يشّرفني أن  انتخب 

عالية الجودة وحلوالً مبتكرة ألفضل العمالء، وتعمل على تطوير قدرات مهنييها الذين يتمتعون بأفضل المهارات فتحولهم إلى قادة كما 
ابية وفاعلة مع كل األطراف التي ترك بصمة إيجتهدف الى توظف جهودها بهدف تحسين المجتمعات التي نعمل فيها. نحن مؤسسة 

نعمل معها. وسأبذل جهدي لدعم شبكة الشركات األعضاء من خالل المساعدة على تمكين قادتنا وموّظفينا من تحقيق أهدافهم واحداث 
 ." يشهد له  فارق

 
لى الهيئة االكاديمية لكلية األعمال ) لينضّم إ2015مايو  31ويأتي رينجن خلفاً لباري سالزبرغ الذي سيتقاعد مع نهاية العام المالي (

مدرجة في البورصة. ويأتي تعيين رينجن في   في جامعة كولومبيا. كذلك، يخّطط سالزبرغ ليصبح عضواُ في مجالس إدارة شركات
لويت هذا المنصب القيادي جزء من عملية ترشيح شاملة ودقيقة تتكّرر كل أربع سنوات وتشمل كافة الشركات األعضاء في شبكة دي

 العالمية.  
 

وفي هذا السياق، قال عمر الفاهوم، رئيس مجلس إدارة ديلويت الشرق األوسط ومديرها التنفيذي: "ال يمكن أن أفّكر بشخص أفضل من 
ثر التي تعتبر االكبر واألك –رينجين لقيادة ديلويت عالميا. مما ال شّك فيه أّن خبرته كرئيس مجلس ادارة ديلويت الواليات المتحدة 

كلها صفات  –قيم الجوهرية التي يتمتع بها باالضافة الى السنة مع ديلويت  28ومسيرته المهنية التي تمتد على  –تشعباً ضمن شبكتنا 
 تجعل منه الخيار المثالي لقيادة ديلويت عالميا." 

 
ه القيادي في ديلويت الواليات المتحدة، "باإلضافة إلى عمل :ويفيد ستيف ألموند، رئيس مجلس إدارة ديلويت توش توهماتسو المحدودة

يجلب رينجن خبرة عميقة في األسواق العالمية، بفضل مسيرة مهنية شملت ثقافات متعّددة. وأنا متحّمس للعمل معه مع مواصلة جهودنا 
كنولوجية، وتوفير جودة عالية كافة واستثمارنا الهاّم من اجل تفعيل كافة خدماتناالمهتية من استشارات وتدقيق ومشورة مالية وادارية وت

   المهنة بأكملها." معايير ونتائج مجدية لعمالئنا، لنرفع السقف بالنسبة إلى
 

ديلويت الواليات المتحدة، شغل رينجين منصب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس  رئيس مجلس ادارة وقبل أن يتولى منصبه الحالي 
. وخالل واليته هذه، شهدت  (Deloitte Consulting LLP)ي الواليات المتحدةالتنفيذي لشركة ديلويت المحدودة لالستشارات ف

جين لتصبح واحدة من أهم شركات االستشارات وفقاً الشركة نمّواً مذهالً بالرغم من فترة ركود األسواق المستمر، وقد ساعدها رين
لترتيب المحللين الرائدين. ويعتبر رينجن أيضاً من القياديين المعروفين في قطاع الدمج واالستحواذ، حيث قدم لعمالئه أفضل الخدمات 

از في إدارة االعمال من جامعة في كافة مستلزمات عمليات الدمج واالستحواذ. د ويحمل رينجن إجازة وشهادة ماجستير بدرجة امتي
 ويالميت في الواليات المتحدة. 

 
  http://deloi.tt/1E4TjRSيرجى الضغط هنا أو زيارة الرابط التالي للحصول على سيرة رينجين الذاتية كاملة:
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 –النهاية – 
 

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

 ويتمتع كل من شركاتها األعضاء بشخصية قانونية مستقلة خاصة بها. للحصول على المزيد من التفاصيل حول الكيان القانوني لمجموعة ديلويت
 www.deloitte.com/aboutعضاء، يُرجى مراجعة موقعنا االلكتروني على العنوان التالي: توش توهماتسو المحدودة وشركاتها األ

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

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

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

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

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

 .في المنطقة ۱۹۲٦منذ سنة  ويمتد وجودها

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

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

 .الشرق األوسط من هيئة المحاسبين القانونيين في إنكلترا وويلز
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