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 األوسط الشرق في لمالیةا االستشارات خدمات توسیع بھدف جدد مسؤولین تعین دیلویت
 

عملیات  أولي ساندرًز عن الشركات و الصفقات وإعادة ھیكلةاستشارات  واین توماس مدیراً مسؤوالً عندیلویت الشرق األوسط:  −
 القطاع العقاري في تقییمال

 
 مسؤولالمدیر الللعمالء من خالل تعیین واین توماس  استشاریةربوریت فاینانس لیمتید التزامھا بتوفیر خدمات كو دیلویت: عززت 2014 مارس 9

في تقییم ال عملیات عنفي الشرق األوسط وشمال أفریقیا، وأولي ساندرز  ھیكلة الشركاتالخاصة بالصفقات وإعادة االستشاریة الخدمات عن فریق 
 القطاع العقاري.

 
الخاصة االستشارات حیاتھ المھنیة في دیلویت أسترالیا وأمضى السنوات الستة عشرة األخیرة یعمل خبیراً في خدمات توماس بدأ واین وقد 

، قطاع النفط والغازمثل المتقلبة في مجموعة واسعة من القطاعات الصناعیة ال سیما  یقیا،بالصفقات في أوروبا ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفر
الشرق وعمالئھا في دیلویت فریق إلى  ومعرفة قیمةخبرة عالمیة  معھ حامالً  ،واألغذیة والمشروبات وتجارة التجزئةواألدویة والبناء  قطاع الصحةو

 .  األوسط
 

المتحدة فیتمتع بعشرین سنة من البریطانیة لكة القطاع العقاري في دیلویت الممفي تقییم عملیات العن  مسؤولعمل سابقاً كأما أولي ساندرز الذي 
خدمة العمالء في خبرة طویلة في لدیھ  كماوالبنى التحتیة.  القطاع العامالخبرة في مجموعة واسعة من أنواع الملكیة التجاریة السیما في تقییم أصول 

 مطاري دبي والمكتوم الدولیین.عقاري ل مؤخراً عملیة تقییم قادأوروبا والشرق األوسط وقد 
 

"یسّرنا الترحیب : قائالً ي الشرق األوسط وشمال أفریقیا فدیلویت كوربوریت فاینانس لیمتید وفي ھذا السیاق، صّرح ھامفري ھاتون الرئیس التنفیذي ل
لعمالئنا االستشارات لدینا، مما یساھم في تعزیز التزامنا بتوفیر أفضل خدمات فریق القیادة اللذین ینضمان الى  ساندرز أوليوتوماس  بكل من واین

. عالمیاً" نمواَ األكثر  مالیة ضمن شبكة شركات دیلویت العالمیةال االستشاراتفي المنطقة ویدعم طموحنا في أن نبقى إحدى شركات خدمات 
والذین یّوفرون حلوالً متخصصة وخدمات  المتعددة تخصصھم تفي مجاالوالمواھب أفضل الخبراء  جذب"لقد حققنا نجاحنا من خالل  :وأضاف

 "استثنائیة للعمالء.
 
 

-النھایة-  
 

 
 نبذة عن دیلویت

ركة بریطانیة خاصة محدودة بضمان ُیستخَدم إسم "دیلویت" للداللة على واحدة أو أكثر من أعضاء دیلویت توش توھماتسو المحدودة، وھي ش
ویتمتع كل من شركاتھا األعضاء بشخصیة قانونیة مستقلة خاصة بھا. للحصول على المزید من التفاصیل حول الكیان القانوني لمجموعة 

دیلویت توش توھماتسو المحدودة وشركاتھا األعضاء، ُیرجى مراجعة موقعنا االلكتروني على العنوان التالي: 
www.deloitte.com/about 

 تقدم دیلویت بخدمات تدقیق الحسابات والضرائب واإلستشارات اإلداریة والمشورة المالیة إلى عمالء من القطاعین العام والخاص في مجموعة
دولة، تقدم دیلویت من خالل  150عضاء في أكثر من واسعة من المجاالت االقتصادیة. وبفضل شبكة عالمیة مترابطة من الشركات األ

مجموعة من المستشارین ذوي الكفاءات المتمیزة خدمات عالیة الجودة للعمالء وذلك من خالل حلول فاعلة لمواجھة التحدیات التي تعترض 
 مھنیاً، كلھم ملتزمین بأن یكونوا عنواناً لإلمتیاز. 200,000نحو  عملیاتھم. تضم دیلویت
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ودة فریق دیلویت ھي ثقافة موحدة ومبادئ مبنیة على النزاھة واإللتزام بالعمل سویاً مع تنوع خبراتنا وثقافاتنا لتقدیم خدمات مھنیة ذات ج جمعما ی
یة الممیزة. نحرص على دعم بیئة داخلیة من التعلم المستمر والتطور وتنمیة الخبرات وتوفر الفرص المھن عالیة للعمالء واألسواق أینما وجدوا. كما

 لدعم التنمیة المستدماة في المجتمعات التي ینتمون إلیھا. دیلویت بالمسؤولیة االجتماعیة للشركة ویؤمن فریق عمل
 

 دیلویت أند توش (الشرق األوسط):نبذة عن 
ست في منطقة الشرق دیلویت أند توش (الشرق األوسط) ھي عضو في "دیلویت توش توھماتسو المحدودة" وھي اول شركة خدمات مھنیة اس

 .في المنطقة ۱۹۲٦منذ سنة  األوسط ویمتد وجودھا

م قرابة وتعتبر دیلویت من الشركات المھنیة الرائدة التي تقوم بخدمات تدقیق الحسابات و الضرائب و اإلستشارات اإلداریة والمشورة المالیة وتض
المستوى  على ۲۰۱۰وقد حازت دیلویت أند توش (الشرق األوسط) منذ عام بلداً.  ۱٥مكتباً في  ۲٦شریك ومدیر وموظف یعملون من خالل  ۳۰۰۰

وقد حصلت أیًضا  .(ITR) "األول لالستشارات الضریبیة في منطقة دول مجلس التعاون الخلیجي حسب تصنیف مجلة "انترناشونال تاكس ریفیو
, أفضل شركة استشاریة, وجائزة التمیز في التدریب  والتي تضم أفضل رب عمل في الشرق األوسط على عدة جوائز في السنوات األخیرة

 .والتطویر في الشرق األوسط من ھیئة المحاسبین القانونیین في إنكلترا وویلز

 

 


