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 شركة 45یجذب أكثر من  الشركات حول تقییم "ات المالیةستشارإلل مؤتمر دیلویت وشركة "أموال

االستثمار مجال تقییم وتمویل الشركات في دبي مجدداً للمشاركة في مؤتمر الخبیر العالمي في   البروفسور أسواث داموداران
 وتقییم الشركات 

ارة المحافظ االستثماریة " مؤتمراً حول إدات المالیةالستشارلبالتعاون مع شركة "أموال دیلویت  تستضافإ - 2017 كانون األول 24
 ، بحضور البروفسور أسواث داموداران احد أبرز خبراء العالم في ھذا المجال. أیام 3لمدة والتقییمات في دبي 

ً من  83وقد شارك  البروفسور الحضور الذي تعدى الـ في مجال التقییمات وتمویل شركة تجربتھ وخبراتھ العریقة  46مشاركا
 ثمارات، بما في ذلك: الشركات وإدارة االست

 ومضاعفات السوق؛ المخصومة تشمل نموذج التدفقات النقدیةالتي التقییم شائعة االستخدام وتقنیات  •
 ؛ بعملیات الضبطمسائل التقییم المتعلقة  •
 ، مثل براءات االختراع والموارد الطبیعیة؛اتالخیار عقود استخدام أسالیب تقییممن خالل  تقییم الفرص المستقبلیة •
 .الحجم والعسر المادي في المنطقة ةریصغالشریكة التقییم المخاطر المتعلقة ب •

من  ، بدالً المتخذ لقراراإلى المعلومات المتاحة والغرض من  یجب أن یستند اختیارك ألسالیب التقییم “كد البروفسور داموداران بأن وأ
 .أو نتائج مماثلة لھا " نفسھا لنتائجاتؤدي إلى أسالیب التقییم المختلفة علماً أن توفر النتائج. 

أضاف بن مور، الشریك في قسم تقییم الشركات في قطاع االستشارات المالیة في دیلویت الشرق األوسط بان "الرؤى التي قدمھا ذلك، ك
ن الخبراء والمسؤولین مفیدة جداُ للحضور مالبروفسور داموداران حول أسالیب التقییم المختلفة وكیفیة تجنب المخاطر المشتركة كانت 

". 

دد كبیر من حضر المؤتمر ع"  ,وصرح ناظم باشا، رئیس مجلس اإلدارة والرئیس التنفیذي لشركة أموال لالستشارات المالیة
من مصر واألردن وسوریا وجنوب أفریقیا وألمانیا. وإننا نفتخر باإلضافة إلى ممثلین المشاركین من دول مجلس التعاون الخلیجي، 

 ھذا الحدث التعلیمي العالمي في دبي، ونتطلع لمزید من ھذه الفعالیات في المستقبل."مثل م بتقدی

 -النھایة  -

 نبذة عن دیلویت
دودة، وھي شركة بریطانیة خاصة محدودة بضمان یُستخدَم إسم "دیلویت" للداللة على واحدة أو أكثر من أعضاء دیلویت توش توھماتسو المح

ویتمتع كل من شركاتھا األعضاء بشخصیة قانونیة مستقلة خاصة بھا. للحصول على المزید من التفاصیل حول الكیان القانوني لمجموعة 
ي: دیلویت توش توھماتسو المحدودة وشركاتھا األعضاء، یُرجى مراجعة موقعنا االلكتروني على العنوان التال
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 تقدم دیلویت بخدمات تدقیق الحسابات والضرائب واإلستشارات اإلداریة والمشورة المالیة إلى عمالء من القطاعین العام والخاص في مجموعة
دولة، تقدم دیلویت من خالل  150الشركات األعضاء في أكثر من  واسعة من المجاالت االقتصادیة. وبفضل شبكة عالمیة مترابطة من
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مجموعة من المستشارین ذوي الكفاءات المتمیزة خدمات عالیة الجودة للعمالء وذلك من خالل حلول فاعلة لمواجھة التحدیات التي تعترض 
 متیاز.مھنیاً، كلھم ملتزمین بأن یكونوا عنواناً لإل 200,000نحو  عملیاتھم. تضم دیلویت

ودة فریق دیلویت ھي ثقافة موحدة ومبادئ مبنیة على النزاھة واإللتزام بالعمل سویاً مع تنوع خبراتنا وثقافاتنا لتقدیم خدمات مھنیة ذات ج ما یجمع
الفرص المھنیة الممیزة. نحرص على دعم بیئة داخلیة من التعلم المستمر والتطور وتنمیة الخبرات وتوفر  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 
ات مھنیة اسست في منطقة الشرق دیلویت أند توش (الشرق األوسط) ھي عضو في "دیلویت توش توھماتسو المحدودة" وھي اول شركة خدم

 .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 ۲۰۱۰بلداً. وقد حازت دیلویت أند توش (الشرق األوسط) منذ عام  ۱٥ مكتباً 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
لشرق األوسط , أفضل شركة استشاریة, وجائزة التمیز في التدریب والتي تضم أفضل رب عمل في ا على عدة جوائز في السنوات األخیرة

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

 


