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تقییم حول االستثمار وفي مؤتمر  سور أسواث دامودارانالبروفدیلویت وشركة "أموال" لإلستشارات المالیة تستضیفان 
 الشركات 

 
الشرق األوسط أنھ سیستضیف مؤتمراً حول إدارة المحافظ  قطاع اإلستشارات المالیة في دیلویتأعلن  – 2016دیسمبر  6

ي مركز دبي المالي العالمي بإمارة االستثماریة والتقییمات بالتعاون مع شركة "أموال االستشاریة" وذلك في مركز المؤتمرات الكائن ف
في ھذا المؤتمر البروفسور أسواث داموداران للسنة الثانیة . ومن المقرر أن یتحدث 2017ینایر  17إلى  15دبي خالل الفترة من 

تقییمات وتمویل على التوالي رغبة من القائمین على المؤتمر إلتاحة الفرصة أمام المشاركین االستفادة من خبرتھ العریقة في مجال ال
 الشركات وإدارة االستثمارات.

 
ذا وتعلیقاً على ھذا المؤتمر، صّرح البروفسور داموداران قائالً: "من الحقائق المعروفة عن األسواق المالیة أنھ ال یمكن التنبؤ بھا. وھ

ً ما یستدعي من المستثمرین في عالمنا الیوم التحلي بالشجاعة التخاذ أفضل قراراتھم في مواج  ھة انعدام الیقین ھذا، وأن یتحلوا أیضا
ر بسبالتواضع لمراجعة تلك القرارات عندما یكتشفون أي خطأ فیھا. في ھذا المؤتمر، آمل أن أطلعكم على تجربتي الشخصیة في 

 أغوار األسواق وكیفیة بناء الثقة في االستثمارات والتقییم." 
 

لتنفیذیین، والمدراء المالیین، ومحللي األبحاث، ومسؤولي تمویل الشركات ومدراء یشكل ھذا المؤتمر فرصة للمشاركین من الرؤساء ا
المحافظ االستثماریة لالطالع على مختلف أنواع وأسالیب وتطبیقات تقییم الشركات، حیث ستركز مناقشات الیوم األول على فلسفة 

ستعراض أسالیب التقییم وطریقة تطبیقھا باإلضافة إلى ورشة واستراتیجیة االستثمار، بینما سیتم تخصیص الیومین الثاني والثالث ال
 عمل وجلسة أسئلة وأجوبة مع البروفسور داموداران.

 
في ھذا الصدد، تحدّث بن مور، الشریك في قسم النمذجة وتقییم الشركات في قطاع االستشارات المالیة في دیلویت الشرق األوسط، 

قییم الشركات، فھم یفكرون تلقائیاَ بالبروفسور داموداران. وعلى خلفیة نجاح ھذا المؤتمر  حیث قال: "عندما یتناول العالم موضوع ت
 العام الماضي، یسّرنا أن نرّحب مجدداً بالبروفسور داموداران ھذا العام." 

 
المضیف للمؤتمر قائالَ: بدوره، أفاد ناظم باشا، رئیس مجلس اإلدارة والرئیس التنفیذي لشركة "أموال" لالستشارات المالیة والشریك 

"للبروفسور داموداران سمعة عالمیة، وھو رمز من رموز  االستثمارات وتقییم الشركات، ویشھد على ذلك نجاح مؤتمر العام الماضي 
 واآلراء التي وردت حولھ." 

 
، أو الحصول على المزید من المعلومات عنھ، یُرجى التواصل مع صوفي حیث المقاعد محدودة إذا رغبتم بالمشاركة في ھذا المؤتمر 

  smahon@deloitte.comماھون عبر البرید اإللكتروني على العنوان التالي: 
 

 -النهاية  -

 
 نبذة عن ديلويت

اء ديلويت توش توهماتسو المحدودة، وهي ��كة ُيستخَدم إسم "ديلويت" للد��لة على واحدة أو أكثر من أعض
بريطانية خاصة محدودة بضمان ويتمتع كل من ��كاتها ا��عضاء بشخصية قانونية مستقلة خاصة بها. للحصول 
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على المزيد من التفاصيل حول الكيان القانوني لمجموعة ديلويت توش توهماتسو المحدودة و��كاتها ا��عضاء، 
 www.deloitte.com/about��لكتروني على العنوان التالي: ُيرجى مراجعة موقعنا ا

تقدم ديلويت بخدمات تدقيق الحسابات وال��ائب وا��ستشارات ا��دارية والمشورة المالية إلى عم��ء من 
بفضل شبكة عالمية مترابطة من القطاعين العام والخاص في مجموعة واسعة من المجا��ت ا��قتصادية. و

دولة، تقدم ديلويت من خ��ل مجموعة من المستشارين ذوي الكفاءات  150ال��كات ا��عضاء في أكثر من 
المتميزة خدمات عالية الجودة للعم��ء وذلك من خ��ل حلول فاعلة لمواجهة التحديات التي تعترض عملياتهم. 

 زمين بأن يكونوا عنواناً ل��متياز.مهنياً، كلهم ملت 200,000نحو  تضم ديلويت

فريق ديلويت هي ثقافة موحدة ومبادئ مبنية على النزاهة وا��لتزام بالعمل سوياً مع تنوع خبراتنا وثقافاتنا  ما يجمع
نحرص على دعم بيئة داخلية من التعلم  لتقديم خدمات مهنية ذات جودة عالية للعم��ء وا��سواق أينما وجدوا. كما

ديلويت بالمسؤولية ا��جتماعية  لتطور وتنمية الخبرات وتوفر الفرص المهنية المميزة. ويؤمن فريق عملالمستمر وا
 لدعم التنمية المستدماة في المجتمعات التي ينتمون إليها. لل��كة

 
 ديلويت أند توش (ال��ق ا��وسط):نبذة عن 

المحدودة" وهي اول ��كة خدمات مهنية  ديلويت أند توش (ال��ق ا��وسط) هي عضو في "ديلويت توش توهماتسو
 .في المنطقة ١٩٢٦منذ سنة  اسست في منطقة ال��ق ا��وسط ويمتد وجودها

وتعتبر ديلويت من ال��كات المهنية الرائدة التي تقوم بخدمات تدقيق الحسابات و ال��ائب و ا��ستشارات ا��دارية 
بلداً. وقد حازت ديلويت  ١٥مكتباً في  ٢٦يعملون من خ��ل ��يك ومدير وموظف  ٣٠٠٠والمشورة المالية وتضم قرابة 

المستوى ا��ول ل��ستشارات ال��يبية في منطقة دول مجلس التعاون  على ٢٠١٠أند توش (ال��ق ا��وسط) منذ عام 
وقد حصلت أيًضا على عدة جوائز في السنوات  .(ITR) "الخليجي حسب تصنيف مجلة "انترناشونال تاكس ريفيو

والتي تضم أفضل رب عمل في ال��ق ا��وسط , أفضل ��كة استشارية, وجائزة التميز في التدريب والتطوير  ا��خيرة
 .في ال��ق ا��وسط من هيئة المحاسبين القانونيين في إنكلترا وويلز
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