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ي دولة 
 اإلمارات، لدعم أجندة االبتكار والتحول الرقمي لديلويت ف 

ي ديلويت  
 
، مستشارة أوىل عن التحّول الرقمي ف  رجاء المزروعي

 
التكنولوجيا   –  2021اكتوبر    13 ي مجال 

ف  أوىل   المزروعي بصفة مستشارة  رجاء  انضمام  عن  ديلويت  أعلنت 
ي  
ة العملية الواسعة الت   للخبر

ً
تتمتع بها كنائب  والتحول الرقمي لتشكل إضافة قّيمة إىل موارد ديلويت الحالية نظرا

ي المجلس االستشاري 
، وبفضل عضويتها ف  ي الماىلي العالمي ي مركز دبر

للرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا المالية ف 
ي اكتسبتها عبر مجاالت التكنولوجيا المالية واالبتكار 

تها المتنوعة الت  ، باإلضافة إىل خبر ي لالقتصاد الرقمي لغرفة دبر
ي مختلف مؤسسات القطاع ال

ي دولة االمارات العربية المتحدة. ف 
 عام والخاص ف 

 
ق األوسط عن بالغ رسوره بانضمام رجاء إىل   ي ديلويت الشر

وأعرب تيم بار، الرئيس التنفيذي لقطاع االستشارات ف 
ين من  ل محط ترحيب وتقدير كببر

ّ
: ”ال شك أن التحاق السيدة رجاء المزروعي بديلويت يشك

ً
أرسة ديلويت قائال

ي مجال التكنولوجيا قبل فريق  
ة الغنية والشغف الذي تتحىل به رجاء ف   للخبر

ً
وعمالء ديلويت عىل حٍد سواء نظرا

، والتحّول الرقمي واالبتكار، هذا باإلضافة إىل تركبر  اهتمامها عىل تعليم وتأهيل الجيل   الرقمية، والعمل الحكومي
ي قطاع األعمال. لذلك، فإننا نتطلع للعم

كة الجديد من القادة ف  ل مع رجاء من أجل تحقيق كل من تطلعاتنا المشب 
 باإلضافة إىل تطلعات دولة اإلمارات العربية المتحدة.“

 
يشكل تعيير  رجاء المزروعي خطوة أخرى من جانب ديلويت لتعزيز خدمات التحول الرقمي العمل يعد افتتاح 

ي وقت سابق من   (Deloitte Digital Studioاستديو ديلويت الرقمي )
ي بهدف تعزيز الحلول   ف  ي دبر

هذه السنة ف 
ي تعزيز طموحات دولة اإلمارات عىل تحقيق  

 عن المساهمة ف 
ً
ي دولة اإلمارات والمنطقة بشكل عام، فضال

الرقمية ف 
ي قيادة أجندة التحّول الرقمي الخاصة بها. 

 تطلعاتها ف 
 

ي    عن سعادتها بهذا العمل الجديد، وقالت:   المزروعي من جهتها، أعربت رجاء  
”لطالما كانت ديلويت السباقة ف 

ي دول المنطقة والعالم. وهو ما 
مجال االبتكار، والتكنولوجيا، والقدرات الرقمية وراعية رائدة للتنوع واالندماج ف 

ي صياغة وتحقيق األجندة الرقمية لدولة  
ي لالنضمام إىل فريق ديلويت النابض بالحيوية والطموح فنتعاون ف 

شجعت 
وخارجها  والتنوع اإلمارات  الشابة  المواهب  كبر  عىل 

الب  خاص عىل  بشكل  الجديدة  ي 
مهمت  ي 

ف  أحرص  . وسوف 

ورية إلعداد وتمكير  جيل القادة   والشمول من خالل استقطاب هذه المواهب، وتدريبها وتزويدها بالمهارات الض 
ي قطاعي االستشارات والتكنولوجيا.“

 ورواد أعمال المستقبل ف 
 

ي    المزروعي والجدير بالذكر أن رجاء   ي تبوء إمارة دبر
كانت أحدى المساهمير  الرئيسيير  الذين ُيعزى لهم الفضل ف 

ة تمتد ألكبر من عشر سنوات  ي العالم بعد أن تمكنت بعد خبر
مكانة بير  أفضل عشر محطات التكنلوجيا المالية ف 

التكنولوجيا   ي 
ف  األعمال  لرواد  مناسبة  منظومة  تطوير  من  المالية،  الخدمات  قطاع  ي 

تها ف  سبر وخالل  المالية. 
ي  كة الصكوك الوطنية وسلطة مركز دبر ي القابضة، ورسر ي كل من دبر

المهنية، شغلت رجاء عدة مناصب إدارية عليا ف 
 .  الماىلي العالمي

 
ي منطقة ، وهي  كما أن رجاء خريجة تنفيذية من كلية هارفارد لألعمال

الكلية ف  المجلس االستشاري لهذه  عضو 
ق األوسط وشمال أف ريقيا، كما أنها عضو مجلس األمناء لكلية محمد بن راشد لإلدارة الحكومية. إضافة لذلك،  الشر

( المالية  للتكنولوجيا  ز  فانتشر فينتك  ي  دبر من  كل  ي 
ف  إدارة  مجلس  عضو  منصب   

ً
حاليا  FinTechتشغل 
Ventures)( ز كة أفكار فينتشر ي لالستثمار ( Afkar Ventures، ورسر  والتجارة الخارجية. والمضف العربر

 
يطانية غبر الربحية ) ي قائمة ”أفضل  Innovate Financeوكانت المؤسسة البر

امرأة   100( قد وضعت رجاء ف 
ي التكنولوجيا المالية“، واختارتها محطة األخبار المالية التابعة لمؤرسر داو جونز بير  ”أكبر 

امرأة مؤثرة  50عاملة ف 
األوسط ق  الشر ي 

ف  الماىلي  القطاع  ي 
”أفضل  ف  بير   فوربس  مجلس  اختارها  ق   100“ كما  الشر ي 

ف  أعمال   سيدة 
 . ي ي العالم العربر

ي كإحدى النساء المؤثرة ف  ي دبر
 مجلة األعمال العربية الصادرة ف 

ً
 األوسط“. كما اختارتها مؤخرا

 
 

 - انتىه  -
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كة بريطانية خاصة   ، أي داللة إىل "ديلويت" تشبر إىل واحدة أو أكبر من ديلويت توش توهماتسو المحدودة، وهي رسر ي
ي هذا البيان الصحف 

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

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

ي صحيحة إىل حير  التوجه إىل الصحافة
ي هذا البيان الصحف 

.  \ المعلومات الواردة ف   النشر

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

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

كة بريطانية خاصة محدودة بضمان.   توهماتسو المحدودة، وهي رسر

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  .رسر ي منطقة  د إم إي إن وجود رسر

ف 
ق األوسط  ص الشر  مكروقبر

ّ
كات الحائزة عىل ترخيصّ ي البلد  س من خالل الشر

 للقوانير  والمراسيم المرعية اإلجراء ف 
ً
لتقديم الخدمات وفقا

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

ها.   فقط عن أفعالها أو تقصبر

 عن ديلويت 

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

كات األعضاء المرخص لها، والكيانات المرتبطة بها كات المرخص لها بشخصية قانونية اتتمتع  .مجموعة عالمية من رسر ة وكل من الشر ألخبر
كات والكيانات المرخصة من قبلها إلزام بعضها البعضو  مستقلة خاصة بها.  كة وعند تقديم الخدمات، تتعاقد  . ال تستطيع الشر أو  كل رسر

ها. ا، بشكل مستقل مع العمالء الخاصير  بهكيان  كات والكيانات مسؤولة فقط عن أفعالها أو تقصبر تقدم ديلويت توش   ال  وتكون هذه الشر
:  .أي خدمات للعمالءأو ديلويت ن س إي أو د إم إي توهماتسو المحدودة  ي عىل العنوان التاىلي

وب    ُيرجر مراجعة موقعنا االلكب 
www.deloitte.com/about  

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

ائب والخدمات المتعلقة بها. وهي توفر خدماتها ألربــع من بير  خمس   كات عىل قائمة مجلة فورتشن العالمية ألفضل الض  كة،   ٥٠٠رسر رسر
ي أكبر من 

كات األعضاء المرخص لها ف  ابطة من رسر ي   ١٥٠بفضل شبكة عالمية مب  دولة. للحصول عىل المزيد من التفاصيل حول مهنتر
ي عىل ا ٣٠٠٠٠٠ديلويت الـ 

وب  ي مختلف القطاعات، ُيرجر مراجعة موقعنا االلكب 
ي ف  : وأثرهم اإليجابر  . www.deloitte.comلعنوان التاىلي

ي وقت 
ي صحيحة ف 

ي هذا البيان الصحف 
 .للصحافةإرسالها المعلومات الواردة ف 

 
ونية، يرجر إرسال رسالة رد إىل المرسل تحمل عبارة "  ي الرسائل اإللكب 

ي خانة الموضوع. Unsubscribeللتوقف عن تلف 
 " ف 

 

 

Nadine El Hassan 

Senior Manager l Brand & Communications  

Deloitte & Touche (M.E.)  

Gefinor Center - Block D 
Clemenceau Street 
Beirut, P.O. Box 113 - 5144 
Lebanon  

D: +9611748444  

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

