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طسؤول جديد ل��ستشارات المالية في ديلويت ال��ق ا��وسم ��يك  

 
إلدارة الجدید مسؤول الشریك ال ،واین توماسالشرق األوسط  عین قطاع اإلستشارات المالیة في دیلویت – 2016دیسمبر  12

السابق ھامفري ھاتون الذي انتقل لیتولى قیادة شركة دیلویت في  لشریك المسؤوللاالستشارات المالیة في الشرق األوسط وذلك خلفاً 
 تركیا. 

 
ھیكلة الشركات ستشارات الصفقات وإعادة إحیث شغل منصب رئیس قسم  2014تقل لدیلویت الشرق األوسط عام وكان واین قد ان

ً بذلك خبرتھ التي تزید عن  ً مع دیلویت كمتخصص  20متّوجا عمل خاللھا على إنجاز أبرز االستحواذات  باالستشارات المالیةعاما
خاصة، والشركات والمكاتب العائلیة. كما یتمتع واین بخبرة عالمیة واسعة اكتسبھا عبر الحدود والمشاریع المشتركة لعمالء األسھم ال
سنة في أوروبا والشرق األوسط وشمال أفریقیا   18عملھ خالل آخر باإلضافة إلى من عملھ في أسترالیا والمملكة المتحدة وروسیا 

 وقطاع البناء وتجارة التجزئة. ألدویة، العمالء في قطاعات متنوعة كالنفط والغاز، والرعایة الصحیة، وقطاع 
 

والجدیر بالذكر، أن قطاع االستشارات المالیة في الشرق األوسط یشكل جزءاً من دیلویت العالمیة لالستشارات المالیة حیث یتولى فریق 
ة، وزیادة رأس المال من المتخصصین تقدیم خدمات استشاریة متنوعة تتعلق بمعامالت الدمج واالستحواذ، وعملیات إعادة الھیكل

ً بقدرات وكفاءات في مجاالت النمذجة وتقییم  والتحقیقات القضائیة لعمالء دیلویت في الشرق األوسط. ویتمتع ھذا الفریق أیضا
 الشركات، والشراكات بین القطاعین العام والخاص، باإلضافة إلى االستشارات الخاصة بالبنیة التحتیة والعقارات. 

 
ً مسؤوالً لقطاع االستشارات المالیة في دیلویت وبمناسبة تولیھ  منصبھ الجدید، صّرح واین توماس قائالً: "إنني فخور بتعییني شریكا

ً یضم حوالي  ً لھامفري. لدینا فریق رائع حقا خبیر متخصص بتقدیم درجة عالیة من الخدمات االستشارات  300الشرق األوسط خلفا
المنتشرة في الشرق األوسط. لقد حقق ھامفري الكثیر من اإلنجازات خالل السنوات الخمس  المالیة إلى عمالئنا في جمیع مكاتبنا

األخیرة، وأنا مسرور لتولي ھذا المنصب حیث سأعمل على البناء على ما حققھ ھامفري من أجل تحقیق ھدفنا المشترك المتمثل بتنمیة 
لمشاریع في المنطقة. وسنواصل بذل الجھود واالستثمار في مسارنا فریق عمل من ذوي أفضل الكفاءات والقادرین على تنفیذ أصعب ا

 وعروض خدماتنا في كافة أنحاء المنطقة حتى نحقق القیمة المنشودة لكل من عمالئنا وموظفینا." 
 

من أن خبرتھ بدوره قال عمر الفاھوم، الرئیس التنفیذي لشركة دیلویت الشرق األوسط: "نعتبر واین إضافة قیّمة للشركة وأنا واثق 
 الواسعة ومعرفتھ وفھمھ العمیقین للمسائل التي تھم عمالئنا ستساعد على استمرار نجاح االستشارات المالیة في المنطقة." 

 
وفي الختام قال ھامفري ھاتون: "بعد أكثر من خمس سنوات في قیادة االستشارات المالیة في الشرق األوسط یسرني أن أسلّم دفة القیادة 

این الذي عملت معھ عن كثب. ولیس لدّي أدنى شك في أن فریق االستشارات المالیة في الشرق األوسط تحت قیادة واین إلى و
 سیواصل ریادتھ في السوق وتقدیمھ للعمالء أفضل الخدمات االستشاریة المتوفرة على مستوى العالم." 

 
 

 -النهاية  -

 
 نبذة عن ديلويت

لى واحدة أو أكثر من أعضاء ديلويت توش توهماتسو المحدودة، وهي ��كة ُيستخَدم إسم "ديلويت" للد��لة ع
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/aboutُيرجى مراجعة موقعنا ا��لكتروني على العنوان التالي: 

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

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. 

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

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

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

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

في "ديلويت توش توهماتسو المحدودة" وهي اول ��كة خدمات مهنية ديلويت أند توش (ال��ق ا��وسط) هي عضو 
 .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  ٢٦��يك ومدير وموظف يعملون من خ��ل  ٣٠٠٠ والمشورة المالية وتضم قرابة

المستوى ا��ول ل��ستشارات ال��يبية في منطقة دول مجلس التعاون  على ٢٠١٠أند توش (ال��ق ا��وسط) منذ عام 
وائز في السنوات وقد حصلت أيًضا على عدة ج .(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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