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ديلويت الشرق األوسط تعين أندرو بيملوت شريكا وتعلن عن ترقية اثنين من الشركاء الجدد في خدمات االستشارات
المالية التي تشهد توسعا في الشرق األوسط
 01اكتوبر  - 2017في إطار توسيع خدمات االستشارات المالية في الشرق األوسط ،أعلنت ديلويت الشرق االوسط عن تعيين أندرو
بيملوت شريكا مسؤوال عن التكنولوجيا الجنائية ،وترقية كال من سكوت واالن في دبي ،الخبير في خدمات التقييم والنمذجة للشركات ،
وأزهر حسين في الرياض ،الخبير في خدمات االستشارات الخاصة بالصفقات اللذين انضما إلى الشراكة في ديلويت الشرق األوسط.
أندرو بيملوت متخصص في االكتشاف االلكتروني ،والجريمة اإللكترونية ،وتحليل البيانات .ترأس العديد من التحقيقات القائمة على
البيانات بما في ذلك التحقيقات في االحتيال ،والعقوبات ،ومكافحة غسل األموال ،وحل النزاعات ،في أكثر من عشر اجتهادات قانونية بما
في ذلك الواليات المتحدة ،وأفريقيا ،والشرق األوسط ،وأوروبا.
سيتولى أندرو في دبي قيادة قسم خدمات التكنولوجيا الجنائية التابعة لالستشارات المالية في الشرق األوسط ،والذي يضم فريقا من
المختصين ذوي الخبرة والمؤهالت العالية والفاحصين المعتمدين في "إن كيس" ) ، (EnCaseوهي التكنولوجيا المشتركة ضمن مجموعة
من خدمات التحقيق الرقمية ،ومستخدَمي برنامج برين سبيس ( )Brainspaceالمعتمدين ،والمشرفين على برنامج ريالتفتي
( (Relativityالمعتمدين بما في ذلك برمجيات ( )Relativity Masterالتي تشكل منصة عالمية تمنح الشركات والحكومات
والمؤسسات القانونية أدوات إلدارة التقاضي والتحقيقات الداخلية واالستفسارات التنظيمية ،وحوكمة المعلومات.
في هذا السياق ،علق نيل هارجريفز ،الشريك المسؤول عن التكنولوجيا الجنائية في ديلويت الشرق األوسط ،قائال" :يسرني أن أرحب
بأندرو في ديلويت الشرق األوسط رئيسا لقسم التكنولوجيا الجنائية اإلقليمية في منطقة الشرق األوسط ،حيث أنه يمتلك خبرات واسعة
ستعود بالفائدة على فريق عملنا وعمالئنا في المنطقة" .
أما أندرو بيملوت ،فأفاد قائال "يشرفني أن أتولى قيادة فريق التكنولوجيا الجنائية اإلقليمية التابع لالستشارات المالية التي تتمتع بسمعة
رائدة في المنطقة ،وأن أسهم في تحقيق النجاح في المستقبل".
كذلك ،أفاد السيد واين توماس ،المدير المسؤول عن االستشارات المالية وإعادة هيكلة الشركات " :نستمر في توظيف واستثمار جهودنا
في االستشارات المالية في الشرق األوسط ،ونتشرف بانضمام أندرو إلينا ،كما ونفخر بترقية كل من سكوت واالن وأزهر حسين
كشريكين في ديلويت الشرق األوسط .هذه التعيينات ما هي إال إشارة الى التزامنا بالتميز وتطوير القادة لدينا ،كما وإلى سعينا نحو
استقطاب أفضل المواهب في السوق ،لتقديم أفضل الخدمات لعمالئنا ،ولنبرهن عن مدى التزامنا تجاه المنطقة ".

النهاية
نبذة عن ديلويت
يُستخدَم إسم " ديلويت" للداللة على واحدة أو أكثر من أعضاء ديلويت توش توهماتسو المحدودة ،وهي شركة بريطانية خاصة محدودة بضمان
ويتمتع كل من شركاتها األعضاء بشخصية قانونية مستقلة خاصة بها .للحصول على المزيد من التفاصيل حول الكيان القانوني لمجموعة
ديلويت توش توهماتسو المحدودة وشركاتها األعضاء ،يُرجى مراجعة موقعنا االلكتروني على العنوان التالي:
www.deloitte.com/about

تقدم ديلويت بخدمات تدقيق الحسابات والضرائب واإلستشارات اإلدارية والمشورة المالية إلى عمالء من القطاعين العام والخاص في مجموعة
واسعة من المجاالت االقتصادية .وبفضل شبكة عالمية مترابطة من الشركات األعضاء في أكثر من  150دولة ،تقدم ديلويت من خالل
مجموعة من المستشارين ذوي الكفاءات المتميزة خدمات عالية الجودة للعمالء وذلك من خالل حلول فاعلة لمواجهة التحديات التي تعترض
عملياتهم .تضم ديلويت نحو  200,000مهنياً ،كلهم ملتزمين بأن يكونوا عنوانا ً لإلمتياز.
ما يجمع فريق ديلويت هي ثقافة موحدة ومبادئ مبنية على النزاهة واإللتزام بالعمل سويا ً مع تنوع خبراتنا وثقافاتنا لتقديم خدمات مهنية ذات جودة
عالية للعمالء واألسواق أينما وجدوا .كما نحرص على دعم بيئة داخلية من التعلم المستمر والتطور وتنمية الخبرات وتوفر الفرص المهنية المميزة.
ويؤمن فريق عمل ديلويت بالمسؤولية االجتماعية للشركة لدعم التنمية المستدماة في المجتمعات التي ينتمون إليها.

نبذة عن ديلويت أند توش (الشرق األوسط):
ديلويت أند توش (الشرق األوسط) هي عضو في "ديلويت توش توهماتسو المحدودة" وهي اول شركة خدمات مهنية اسست في منطقة الشرق
األوسط ويمتد وجودها منذ سنة  ١٩٢٦في المنطقة.
وتعتبر ديلويت من الشركات المهنية الرائدة التي تقوم بخدمات تدقيق الحسابات و الضرائب و اإلستشارات اإلدارية والمشورة المالية وتضم قرابة
 ٣٠٠٠شريك ومدير وموظف يعملون من خالل  ٢٦مكتبا ً في  ١٥بلداً .وقد حازت ديلويت أند توش (الشرق األوسط) منذ عام  ٢٠١٠على المستوى
األول لالستشارات الضريبية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي حسب تصنيف مجلة "انترناشونال تاكس ريفيو " (ITR).وقد حصلت أيضًا
على عدة جوائز في السنوات األخيرة والتي تضم أفضل رب عمل في الشرق األوسط  ,أفضل شركة استشارية ,وجائزة التميز في التدريب
والتطوير في الشرق األوسط من هيئة المحاسبين القانونيين في إنكلترا وويلز.

