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ي مرص  
 
كة جديدة ف  ديلويت تعلن تأسيس شر

 
 من   –  2022أكتوبر    20

ً
العربية لتكون جزءا ي جمهورية مرص 

كة جديدة ف  تعلن ديلويت أنها بصدد تأسيس شر
ي هذا اإلعالن بعد أن

ق األوسط. ويأت  مع  مكتب صالح وبرسوم وعبد العزيز    توصلت ديلويت   شبكة ديلويت الشر
ي مرص   لقرار 

. ويشمل االتفاق انتقال عدد من عمالء مكتب    فك ارتباطهما ف  ك بي   الطرفي   بموجب اتفاق مشت 
كة ديلويت الجديدة،  ائب إىل شر ي قسم التدقيق والرص 

صالح وبرسوم وعبد العزيز وبعض الموظفي   فيها العاملي   ف 
ق األوسط.  ي منطقة الشر

ي مكتب    وتنسجم هذه الخطوات مع جهود ديلويت المتواصلة لتعزيز حضورها ف 
فيما يبق 

 صالح برسوم وعبد العزيز عىل معظم أعماله وعمالئه وموظفيه. 
 

ي ديلويت   األوسط: ”ستلب  ق  الشر لديلويت  التنفيذي  الرئيس   ، ي
الدجات  قال معتصم  الموضوع   عىل هذا 

ً
وتعليقا

التكنولوجيا، وال ي مجاالت 
ي مرص وتقدم لها خدماتها ف 

النمو ف  بيئة األعمال متسارعة  ،  احتياجات  الرقمي تحول 
يبيةو  ورية اليوم أكتر من أي وقت مض  ال   ، واالستدامة. االستشارات المتصلة باألنظمة الرص  وهذه الخدمات ض 

ةنهضة عمرانية  تشهد  سيما وأن مرص   ي تعتمد    كبت 
الب  الجديدة  الذكية  المدن  ل  الحلولمن خالل  لبيئة األمثل 

 “. المستدامة
 

ي وختم  
ي إال أن أشكر قادة  مكتب صالح وبرسوم وعبد العزيز عىل   الدجات 

: ”بهذه المناسبة، ال يسعب 
ً
حديثه قائال

ي  مشاريعهم المستقبلية. لقد وضعنا  
ي مرص، وأتمب  لهم التوفيق ف 

ي خدمة عمالئنا ف 
ة طويلة ف  تعاونهما معنا لفت 

االنتقال   تضمن  ي 
الب  المناسبة  الخطة   

ً
والمشاري    السلس  معا وإننا للعمالء   ، الحاىلي العام  أواخر  ي 

ف  والموظفي    ع 
 بمستقبل مرص وبقدرتنا عىل تعزيز حضورنا 

ً
 .“ لعمالئنا خدماتنا و متفائلون جدا

 
 - انتىه  -
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كة بريطانية خاصة   ، أي داللة إىل "ديلويت" تشت  إىل واحدة أو أكتر من ديلويت توش توهماتسو المحدودة، وهي شر ي
ي هذا البيان الصحق 

ف 
كات األعضاء  . يرج  االطالع عىل  المرخص لها بشخصية قانونية مستقلة خاصةمحدودة بضمان وتتمتع شبكتها من الشر

deloitte.com/about  كات األعضاء فيها. إن للحصول عىل و ي ل ديلويت توش توهماتسو المحدودة والشر
صف مفصل للهيكل القانوت 

ي صحيحة إىل حي   التوجه إىل الصحافة
ي هذا البيان الصحق 

.  \ المعلومات الواردة ف   النشر

اكة ذات مسؤولية محدودة:  ق األوسط( شر  عن ديلويت آند توش )الشر

اكة  ق األوسط( شر اكة ذات   ديلويت آند توش )الشر كة تابعة لديلويت شمال جنوب أوروبا شر ذات مسؤولية محدودة )د إم إي( هي شر
كة مرخص لها من قبل ديلويت توش  ص. وديلويت ن س إي هي شر ق األوسط وقت  مسؤولية محدودة )ن س إي( بالنسبة لمنطقة الشر

كة بريطانية خاصة محدودة بضمان.   توهماتسو المحدودة، وهي شر

ي تقديم الخدمات المهنية اإل هي د إم إي  
كات الرائدة ف  ق األوسط ويمتد وجودها منذ واحدة من الشر ي منطقة الشر

ستشارية وقد تأسست ف 
ي المنطقة ١٩۲٦سنة 

ي   26من خالل  ف 
 وتضم  14مكتبا" ف 

ً
يك ومدير وموظف ٥,٠٠٠قرابة بلدا كة  .شر ي منطقة  د إم إي إن وجود شر

ف 
ق األوسط  ص الشر  مكروقت 

 
كات الحائزة عىل ترخيصس من خالّ ي البلد  ل الشر

 للقواني   والمراسيم المرعية اإلجراء ف 
ً
لتقديم الخدمات وفقا

كة كات والكيانات المرخصة من قبلها إلزام بعضها البعض و/أو إلزام شر د   التابعة له وتتمتع بالشخصية القانونية المستقلة. ال تستطيع الشر
كة وعند تقديم الخدمات، تتعاقد كإم إي.  كات والكيانات مسؤولة   مبشكل مستقل مع العمالء الخاصي   بهأو كيان ل شر وتكون هذه الشر

ها.   فقط عن أفعالها أو تقصت 

 عن ديلويت 

م اسم "ديلويت" للداللة عىل واحدة أو أكتر من 
َ
كات األعضاء المرخص لها من قبل ديلويت توش توهماتسو المحدودة، وهي  ال ُيستخد شر

كات األعضاء المرخص لها، والكيانات المرتبطة بهامجموعة عالمية م كات المرخص لها بشخصية قانونية اتتمتع  .ن شر ة وكل من الشر ألخت 
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كات والكيانات المرخصة من قبلها إلزام بعضها البعضو  مستقلة خاصة بها.  كة . ال تستطيع الشر أو  وعند تقديم الخدمات، تتعاقد كل شر
ها. ا، بشكل مستقل مع العمالء الخاصي   بهكيان  كات والكيانات مسؤولة فقط عن أفعالها أو تقصت  تقدم ديلويت توش   ال  وتكون هذه الشر

ي عىل .أي خدمات للعمالءأو ديلويت ن س إي أو د إم إي توهماتسو المحدودة 
وت  : ُيرج  مراجعة موقعنا االلكت     العنوان التاىلي

www.deloitte.com/about  

ي مجال التدقيق والمراجعة، واإل  
كة عالمية رائدة ف  ستشارات المخاطر، خدمات  إستشارات اإلدارية والمالية، وخدمات تعتت  ديلويت شر

ائب والخدمات المتعلقة بها. وهي توفر خدماتها  كات عىل قائمة مجلة فورتشن العالمية ألفضل  الرص  كة،   ٥٠٠ألرب  ع من بي   خمس شر شر
ي أكتر من 

كات األعضاء المرخص لها ف  ابطة من شر ي   ١٥٠بفضل شبكة عالمية مت  دولة. للحصول عىل المزيد من التفاصيل حول مهنب 
ي مختلف القطاعات، ُيرج  مراجعة موقعن ٣٠٠٠٠٠ديلويت ال  

ي ف  : وأثرهم اإليجات  ي عىل العنوان التاىلي
وت   . www.deloitte.comا االلكت 

ي وقت 
ي صحيحة ف 

ي هذا البيان الصحق 
 .للصحافةإرسالها المعلومات الواردة ف 

 
ونية، يرج  إرسال رسالة رد إىل المرسل تحمل عبارة "  ي الرسائل اإللكت 

ي خانة الموضوع. Unsubscribeللتوقف عن تلق 
 " ف 

 

 

Nadine El Hassan 

Senior Manager l Brand & Communications  

Deloitte & Touche (M.E.)  

D: +971 (0)2 408 2424 

nelhassan@deloitte.com | www.deloitte.com  

          

 

 

 

http://www.deloitte.com/about
http://www.deloitte.com/
mailto:nelhassan@deloitte.com?subject=Unsubscribe
mailto:nelhassan@deloitte.com
file:///C:/Users/adimashkieh/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.deloitte.com
https://twitter.com/DeloitteME
http://www.linkedin.com/company/deloittemiddleeast
http://instagram.com/deloittemiddleeast
http://www.facebook.com/deloittemiddleeast
http://www.youtube.com/deloittemiddleeast

