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 سطللطيران في الشرق األوها الستشارات قطاع ديلويت تعزز مركز

 
طيران في الشرق األوسط مع تعيين ثالث مدراء ال قطاع الستشاراتديلويت مؤخراً بتوسيع مركز  ديلويتقامت  – 2016مايو  9

والمساهمة في العميقة ريق المركز لتقديم خبراتهم هم توبي روبنسن، مايكل داودز، وحسن مالك. وينضم هؤالء الى فأخصائيين 
المحافظة على التزام ديلويت بتوفير خدماتها المتنوعة للمطارات وخطوط الطيران الحكومية وعمالء شركات الخدمات للمطارات في 

 منطقة الشرق االوسط وشمال أفريقيا. 
 

 نان في شبكة ديلويت العالمية قائالً: "نلتزم في ديلويت بتطوير مركزوفي هذا اإلطار، علّق غراهام بيكيت، المسؤول عن قطاع الطيرا
إلى عمالئنا في المنطقة. وإّن أكثر ما يساعدنا على تحقيق  استشارية ي الشرق األوسط بهدف تقديم خدماتف طيرانال ستشارات قطاعال

 فريق عملنا بشكل سريع." يحتم توسيعي المنطقة بشكل ف واالستثمارات نلقاه من عمالئنا واستمرار النموهذه المهمة هو الدعم الذي 
 

المملكة المتحدة خبرته الواسعة في مجال الطيران والنقل والبنى التحتية وفي تقديم في من ديلويت نقل يويقدم توبي روبنسن الذي 
لم. وفي هذا السياق، علّق روبنسن للعديد من المطارات والحكومات حول العا الضخمة التحتية البنى مشاريع فيالخدمات االستشارية 

الشرق األوسط والعمل على عدد من المشاريع التي يجرى تنفيذها في الوقت ديلويت في إلى فريق  لالنضمامقائالً: "إنني أتطلع قدماً 
 من الفرص الضخمة التي تقدمها الشراكات العامة والخاصة في قطاع المواصالت في المنطقة." واالستفادةالحالي 

 
في ديلويت المملكة المتحدة ولديه خبرة عشر سنوات في دعم العمالء في قطاع  االستشاريةما مايكل دوادز، فينضم من قسم الخدمات أ

عملت بعد أن والعمليات ومشاريع تطوير الشركات. وفي هذا السياق، علّق داودز قائالً: "  االستراتيجياتالطيران العالمي على تنفيذ 
ألوسط لفترة محدودة، أتطلع إلى االستقرار في هذه المنطقة فأكون على مقربة من كافة العمالء في خطوط الطيران في منطقة الشرق ا

 والمطارات والحكومات وأكثر قدرة على مساعدتهم في تحقيق النمو المرجو." 
 

في هذا القطاع على وضع  أما حسن مالك، فينضم إلى فريق استراتيجية الطيران في ديلويت بعد أن عمل لمدة خمس سنوات
في  في منطقة الشرق األوسطاستراتيجيات لتنمية إحدى أكبر شركات الطيران في المنطقة. وعلّق مالك على ذلك قائالً: "إن خبرتي 

 مساعدة خطوط الطيران العالمية على تنفيذ استراتيجيات النمو العضوي وغير العضوي تساعدني على معرفة الحلول القيمة والقادرة
 النمو المستدام لخطوط الطيران." على تحقيق

 
وفي ظل استمرار التحديات المتعلقة بتمويل عملية التوسع الهامة التي يشهدها قطاع الطيران، تشهد االتجاهات الحالية التي يسعى إليها 

ديلويت الواسعة في قطاع الطيران  العمالء والحكومات في هذا القطاع تنفيذ استراتيجيات تجارية مبتكرة وحلول تمويلية. فإّن خبرة
، ومراجعة وتنفيذ 5بعض أكبر المطارات المحورية في العالم مثل مطار هيثرو تمويل مساعدة العميل في العالمي تشمل نطاقات عدة ك

عمليات الدمج للمطارات وخطوط الطيران، وتقديم استراتيجيات تجريبية لتحويل المطارات الكبيرة، وتطوير القدرات الرقمية والتحليلية 
 في عدد من الشبكات.

 
ي ديلويت المملكة المتحدة والشرق األوسط قائالً: "تقدم ديلويت خدمات مهنية المطارات فقطاع وختم دوريان ريس، المسؤول عن 

 متميزة على المستوى العالمي. وإّننا نتطلع قدماً إلى توسيع وتطوير قدرات فريق الطيران اإلقليمي مما يدّل على التزامنا بتقديم أفضل
 المستقبل." الخدمات والخبرات إلى عمالئنا وحرصنا على تحقيق نمو إضافي في
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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 
ل الكيان القانوني لمجموعة ويتمتع كل من شركاتها األعضاء بشخصية قانونية مستقلة خاصة بها. للحصول على المزيد من التفاصيل حو
ديلويت توش توهماتسو المحدودة وشركاتها األعضاء، ُيرجى مراجعة موقعنا االلكتروني على العنوان التالي: 

www.deloitte.com/about 

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

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

ذات جودة ية ما يجمع فريق ديلويت هي ثقافة موحدة ومبادئ مبنية على النزاهة واإللتزام بالعمل سوياً مع تنوع خبراتنا وثقافاتنا لتقديم خدمات مهن
المميزة.  عالية للعمالء واألسواق أينما وجدوا. كما نحرص على دعم بيئة داخلية من التعلم المستمر والتطور وتنمية الخبرات وتوفر الفرص المهنية

 ويؤمن فريق عمل ديلويت بالمسؤولية االجتماعية للشركة لدعم التنمية المستدماة في المجتمعات التي ينتمون إليها.
 

 ديلويت أند توش (الشرق األوسط):عن نبذة 
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

والمشورة المالية وتضم قرابة  والضرائب واالستشارات اإلداريةيق الحسابات وتعتبر ديلويت من الشركات المهنية الرائدة التي تقوم بخدمات تدق
على المستوى  ۲۰۱۰بلداً. وقد حازت ديلويت أند توش (الشرق األوسط) منذ عام  ۱٥مكتباً في  ۲٦شريك ومدير وموظف يعملون من خالل  ۳۰۰۰

وقد حصلت أيًضا  .(ITR) "ب تصنيف مجلة "انترناشونال تاكس ريفيواألول لالستشارات الضريبية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي حس
وجائزة التميز في التدريب والتطوير  استشارية،أفضل شركة  ،األوسطتضم أفضل رب عمل في الشرق على عدة جوائز في السنوات األخيرة والتي 

 .في الشرق األوسط من هيئة المحاسبين القانونيين في إنكلترا وويلز
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