
 
 
 
 
 

تعيين نادر حفار رئيسًا لمجلس إدارتها في الشرق األوسط   نعل ت  كي بي إم جي 
 وجنوب آسيا 

 
 

لعربية )اإلمارات ا  ففيذي لشركة كي بي إم جي لوار جل، منصب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنحاليًا نادر حفار  يشغل
 2018العام   مان( منذ المتحدة وسلطنة ع  

 
( MESAالشرق األوسط وجنوب آسيا )كي بي إم جي    أعلن مجلس إدارة   :2021أكتوبر    6االمارات العربية المتحدة؛    ،دبي

منطقة  ،  من خالل هذا المنصب. سوف يمثل نادر،  2021أكتوبر    1ا من  اعتبارً   لمجلس اإلدارةنادر حفار رئيًسا    عن تعيين
العالمية،في  الشرق األوسط وجنوب آسيا     إدارة   كي بي إم جي أوروبا، ومجلس ومجلس إدارة    مجلس إدارة "كي بي إم جي" 

   وأفريقيا.الشرق األوسط  
 

حفار  يشغل المتحدة   نادر  العربية  )اإلمارات  جلف  لوار  جي  إم  بي  كي  لشركة  التنفيذي  والرئيس  اإلدارة  مجلس  رئيس  حالًيا 
لدى للشركات األعضاء    قسم االستشارات اإلدارية  قيادة  ،قبل توليه هذا المنصب،  شغل نادر.  2018عام  مان( منذ  وسلطنة ع  

 والمملكة العربية السعودية.األدنى  الخليج  منطقة  في    " كي بي إم جي"
 

العديد من المبادرات بما في  عبر  في تحول القسم  بدور محوري  نادر، بصفته رئيس مجلس إدارة كي بي إم جي لوار جلف،    قام
التركيز الجودة،    الدقيق  ذلك  القدرات  على  المواهب.  وتكثيف  بصفته  نادر،    طبقكما  االستشارية والضريبية، وتوظيف أفضل 

منطقة    فيعلى مدى السنوات الثالث الماضية، قيادته ومرونته  الشرق األوسط وجنوب آسيا  كي بي إم جي  عضو مجلس إدارة  
 للمساعدة في تعزيز قدرات الخدمات المهنية في المنطقة.  الشرق األوسط وجنوب آسيا

 
الشرق األوسط وجنوب شركة كي بي إم جي  لمجس إدارة    يشرفني أن يتم انتخابي رئيًسانادر حفار: "صرح  تعليًقا على تعيينه،  

،  وتمكين التغيير،  الثقة  لترسيخ  نسعى جاهديننحن  .  مؤسسة تتميز بالجودةة لمواصلة بناء  آسيا ويسعدني أن تتاح لي الفرص
ومجتمعاتنا.    واحداث  وموظفينا  لعمالئنا  إيجابي  القويةإلى  نجاحنا    يستند تأثير  وقيمنا  من هدفنا  العديد  في  تنعكس  والتي   ،

، وسياسات النطاق  الواسع للشركات    المجتمعيةبرنامج المسؤولية    بما في ذلك ،  تم تطبيقها على مستوى المنطقةالمبادرات التي  
تعقيدات التحول الرقمي  التعامل مع  من الخدمات والحلول مثل    كبيرةمجموعة  من خالل  دعم عمالئنا  و الموارد البشرية الشاملة،  

لدعم عمالئنا  المتميزنني أتطلع إلى العمل مع فريق كي بي إم جي . إ(ESG) وحوكمة الشركاتوالحوكمة البيئية واالجتماعية 
وهنا، أود أن أشكر رياز ميهوالر، رئيس    الذي تشهده الشركة.  زخم النمو واالستفادة من  في كافة أنحاء المنطقة لتنفيذ مهامنا  

 ". على مدى العقدين الماضيين  آسيا  وجنوب ، على مساهمته الممتازة في منطقة الشرق األوسط  السابقاإلدارة  مجلس  



 
 
 
 
 

 
للشركات  جي  إم  بي  كي  شبكة  ضمن  نمًوا  الفرعية  المناطق  وأسرع  أكبر  إحدى  آسيا  وجنوب  األوسط  الشرق  منطقة  تعد 

تشمل البحرين وبنغالديش ومصر والعراق ، و دولة وإقليم   15مكتبًا على مستوى    25حيث تمتلك الشركة أكثر من    ،األعضاء
واألردن والكويت ولبنان وجزر المالديف وسلطنة عمان وباكستان وفلسطين وقطر والمملكة العربية السعودية وسريالنكا ودولة 

، بما في ذلك أكثر من متخصص واستشاري   8,000المواهب تتجاوز  مجموعة من    وتضم الشركة اإلمارات العربية المتحدة.  
الشرق األوسط وجنوب آسيا، مجموعة واسعة من  –الشركات األعضاء في كي بي إم جي    تقدم  كما  .تنفيذي  شريك ومدير  500

 خدمات التدقيق والضرائب واالستشارات.
 

 انتهى 
 
 
 

 انترناشيونال"نبذة عن "كى بي إم جي 
التي تقدم خدمات التدقيق والضرائب واالستشارات. إننا   المستقلة  إن "كي بي إم جي" شبكة عالمية من شركات الخدمات المهنية

موظف يعملون  227,000أصبح لدينا ما يقارب   2020وفي السنة المالية  حول العالم    ومنطقةدولة   146نقدم خدماتنا في  
وتصف منفصاًل ومستقاًل بذاته  ًا قانونيًا  كل شركة من شركات كي بي إم جي تمثل كيانالعالم.  حول  لدى الشركات األعضاء  

انترناشيونال ال تقدم كي بي إم جي   ليمتد، شركة إنجليزية خاصة محدودة بالضمان.  كي بي إم جي انترناشيونال  نفسها بذلك.  
 ليمتد أو أي من شركاتها ذات الصلة خدمات للعمالء. 

 
 لالستفسارات اإلعالمية، يرجى التواصل مع: 

 
 مارا كاربينكيو

+971 4 506 5555 
kpmgpr@bpggroup.com  
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