
 

 

 
 

 
 

 نشرة إخبارية
 للمراجعة: السيدة نادين الحسن

 المسؤولة عن العالقات العامة في ديلويت الشرق األوسط
  748444 1 961 + هاتف:
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 دول مجلس التعاون الخليجي ديلويت في إلىشركاء ومدراء رئيسيون ينتقلون من شبكة ديلويت العالمية 
 
عن انضمام عدد من الشركاء والمدراء الرئيسيين  2015في شهري سبتمبر وأكتوبر عام  ديلويتأعلنت شركة  – 2015نوفمبر  3

اتبها في المملكة العربية السعودية وباقي دول مجلس التعاون الخليجي. من شبكة ديلويت العالمية إلى ديلويت الشرق األوسط في مك
دعم خدماتها  قطاع األعمال في دول مجلس التعاون الخليجي، والتزام ديلويت في متانة و ةقوة االقتصاديالتعكس هذه التعيينات الجديدة 

 هذا السوق الحيوي.لعمالئها في 
 

، إلى فريق قيادة خدمات في أوروبا  في إحدى شركات ديلويت خدمات التدقيق الماليفي شريك في هذا اإلطار، إنضم بول ماندوكا، ال
وعمل المنطقة الشرقية في الظهران والدمام والخبر.  ديلويت في في المملكة العربية السعودية مع التركيز على عمالء ةالتدقيق المالي

معمقة في عدد من القطاعات المختلفة بما بخبرة وهو يتمتع يرلندا وتركيا، إتحدة ومالطا والمملكة الم فيعمالء لا من العديدمع ماندوكا 
العاملة في مجال التصنيع واالستيراد والتصدير، وتجارة التجزئة،  ىفي ذلك الخدمات المصرفية والمالية، والشركات العائلية الكبر

 والرعاية الصحية، وغيرها.
 

إلى ديلويت ، في أوروبافي إحدى شركات ديلويت  المخاطر للمؤسساتخدمات  فيريك نوموبولوس، الشوكيكما انضم ناسوس أو
نوموبولوس خبرة في سوق أمريكا وكيالتكنولوجيا في الرياض. يمتلك أوفي قطاع مخاطر المسؤول عن خدمات ليكون الالشرق األوسط 

نوموبولوس العديد من وكيأو ذلك، ترأسدمات المالية. كالشمالية وهو خبير في خدمات المخاطر والرقابة مع سجل عالمي في مجال الخ
رفيعة المستوى في إدارة مشاريع المجموعة واسعة من ال ا وكان مسؤوالً عنالفرق العالمية في المملكة المتحدة وأمريكا الشمالية وآسي

ثر بداية مسيرته إتقنية القاطاعات والخبرة ال ة اكتسبها في العديد منخبربين يجمع  وهو، للعمالء مخاطر التكنولوجيا واألمن اإللكتروني
 المهنية في خدمات المخاطر للمؤسسات في ديلويت اليونان ومن ثم ديلويت كندا.  

 
المخاطر إدارة عن مسؤول ، فينضم كشريك في أوروبافي إحدى شركات ديلويت  الخدمات الضريبيةفي غين، الشريك أما مكسيم شابلي

والضريبة لشركات، لفي ديلويت الشرق األوسط. لدى شابلينغين خبرة عميقة في مجال خدمات الضرائب  في قسم الخدمات الضريبية
، والمحاسبة، واالمتثال الضريبي، فضالً عن خبرته في إدارة المخاطرقوانين وممارسات و التعهيد أو التعاقد من الباطنعمليات على 

استخدام بيانات العمالء اإللكترونية في مشاريع المحاسبة. وقد عمل شابليغين مع العديد من الشركات في  قطاعات مختلفة تدقيق 
خدمات مخاطر الضرائب في  فيالمختصين من  اً واكتسب خبرة خاصة في قطاع االتصاالت واإلعالم والتكنولوجيا. وهو يعتبر واحد

 شبكة ديلويت العالمية. 
 

فاهوم، رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي في ديلويت الشرق األوسط، قائالً: "تؤكد هذه الق عمر وعلى أثر هذه التعيينات، علّ 
ودول مجلس التعاون الخليجي وفي تقديم  التعيينات القيادية على التزام ديلويت في خدمة العمالء واألسواق في المملكة العربية السعودية

، والحلول المناسبة للتحديات المعقدة، وتحقيق النمو المستدام. التي تقدمها أعلى مستوى من الجودة والتميز والثقة عبر األفكار المبتكرة
 لقراراتالثقة الالزمة التخاذ اتمكينهم بنعمل في ديلويت على دعم عمالئنا في كافة المجاالت وتلبية احتياجاتهم المتنوعة والتي تشمل 

 "المالية، والخبرة الالزمة في القضايا الضريبية المعقدة، والنمو االستراتيجي وتعزيز االبتكار. همالحاسمة، وتدقيق عالي الجودة  لبيانات
 

: "أنه لمن دواعي سروري أن قائالً فأضاف ، روبرت أوهانلون، الشريك المسؤول عن خدمات التدقيق في ديلويت الشرق األوسط أما
الجدد في فريق ديلويت في دول مجلس التعاون الخليجي. وأنا على يقين أن مهاراتهم العميقة وخبرتهم الموسعة مسؤولين بالأرحب 

ي نعمل ستساهم إلى حد كبير في دعم خططنا االستراتيجية لتوسيع نطاق خدماتنا وعروضنا بشكل يلبي احتياجات العمالء واألسواق الت
 بها."  

 
 - النهاية -
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 نبذة عن ديلويت

ُيستخَدم إسم "ديلويت" للداللة على واحدة أو أكثر من أعضاء ديلويت توش توهماتسو المحدودة، وهي شركة بريطانية خاصة محدودة بضمان 
يل حول الكيان القانوني لمجموعة ويتمتع كل من شركاتها األعضاء بشخصية قانونية مستقلة خاصة بها. للحصول على المزيد من التفاص

ديلويت توش توهماتسو المحدودة وشركاتها األعضاء، ُيرجى مراجعة موقعنا االلكتروني على العنوان التالي: 
www.deloitte.com/about 

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

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

هنية ذات جودة فريق ديلويت هي ثقافة موحدة ومبادئ مبنية على النزاهة واإللتزام بالعمل سوياً مع تنوع خبراتنا وثقافاتنا لتقديم خدمات م ما يجمع
نحرص على دعم بيئة داخلية من التعلم المستمر والتطور وتنمية الخبرات وتوفر الفرص المهنية المميزة.  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 
ديلويت أند توش (الشرق األوسط) هي عضو في "ديلويت توش توهماتسو المحدودة" وهي اول شركة خدمات مهنية اسست في منطقة الشرق 

 .في المنطقة ۱۹۲٦منذ سنة  األوسط ويمتد وجودها

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

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

 .والتطوير في الشرق األوسط من هيئة المحاسبين القانونيين في إنكلترا وويلز
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