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 واالستحواذ لقطاع استشارات االندماج    مسؤول جديد 
  
ق األوسط   ف     ديلويت الشر

 
ق األوسط    أعلنت   –   2023يناير    12   ها إىل فريق عمل  السيد روهيت ماهيشواري عن انضمام  ديلويت الشر

يك مسؤول عن قطاع استشارات االندماج واالستحواذ  قيادة االستشارات المالية    كون ضمن فريقلي و  كشر
كة     شر

العملية اف  ته  ق األوسط بفضل خبر الشر لديلويت   روهيت قيمة مضافة 
ّ
لخدمات المهنية. وُيعد

من   ألكبر  االستثمارية   17الممتدة  المرصفية  الخدمات  مجال    
ف    سنة 

والت  آخره   ،  أكبر  كان  أحد    
ف  ا 

   المصارف العالمية
ق األوسط وشمال أفريقيا.   حيث رأس فيه الخدمات االستثمارية ف   منطقة الشر

 
المالية   كات والمؤسسات    مجال تقديم االستشارات للشر

المعرفية بشكل أساس  ف  ة روهيت  كز خبر تب 
ها من تعامالت األسواق   والحكومات اإلقليمية والدولية حول عمليات االندماج واالستحواذ المعقدة وغبر

 المالية. 
 
 عىل  روهيت  ال  وق

ً
  مجال  إىل فريق ديلويت ”  هانضماممعلقا

  نمو ديلويت ف 
أنا سعيد بفرصة المساهمة ف 

ىاستشارات   تحوالت كبر المنطقة  دول  أسواق  فيه  تشهد  الذي  الوقت    هذا 
ف  .  االندماج واالستحواذ 

ون  أعتقد أن ديلويت توفر منصة فريدة لتقديم خدماتها االستشارية إىل مختلف عمالئها بفضل المخز و 
  دول المنطقة 

  مختلف مكاتبها ف 
  تعمل ف 

 شبكة عالقاتها الدولية القوية.“ و الكثيف من المواهب الت 
 
  دول المنطقة، ودعمها القوي  و 

ق األوسط لزيادة استثماراتها ف    تعيير  روهيت ضمن سع  ديلويت الشر
يأت 

  هذه الدول، وتصميم حلول تتناسب  
  تجري فيها، باإلضافة إىل سعيها لزيادة حضورها ف 

للتحوالت الت 
ة روهيت  سق،  مع احتياجات أسواقها بما يتماسر مع الرؤية الوطنية لكل دولة. ضمن هذا السيا تساهم خبر

  تعزيز قدرات
    ف 

  المنطقة، وتلبية احتياجات مختلف    ديلويت ف 
قطاع استشارات االندماج واالستحواذ ف 

ات شيعة.    وقت تشهد فيه أسواق العمل تغيبر
 عمالئها بمستوى عاٍل من الكفاءة ف 

 
يك، ومسؤول قطاع  بهذه المناسبة،     ديلويت  رحب روبن باتريس، شر

االستشارات المالية المؤسسية ف 
ق أألوسط، بانضمام روهيت  سوق خدمات ”وقال:    الشر

ّ
  االندماج واالستحواذ ت  إن

ً
 شهد نموا

ً
ا ، األمر  كببر

  ا التأثبر اإليجاتر   و   عىل المساهمةالذي يساعدنا  
  نقدمها لمختلف عمالئنا ف 

تعزيز فريقنا    عبر   لخدمات الت 
ات   اسيما وأن تقوية قدر   ال   ، من حيث العدد والخبر

اتيجي ال  هذا   تنا ف    اسب 
 ف 
ً
 أساسيا

ً
 عنرصا

ّ
  تنا مجال ُيعد

   
ف  رائدة  استشارية  كة  مكانتنا كشر عىل  المحافظة  من  سيمكننا  روهيت  انضمام  أن  شك  وال  الشاملة. 
 
ً
  تلعب دورا

  تنفيذ صفقات االندماج واالستحواذ عالية التعقيد والقيمة الت 
  المنطقة، كما سيساعدنا ف 

فيها   المباشر  األجنتر   االستثمار   من 
ً
ق األوسط، وتعزز كال الشر   

ف  المحلية  االقتصاديات  تنمية    
ف   
ً
مهما

  األسواق الخارجية.“ 
 واستثماراتها ف 

 
 -  انته   -

 
 

ق األوسط(. جميع الحقوق محفوظة.  ٢٠٢٣©  ديلويت آند توش )الشر  
 

كة بريطانية خاصة   ، أي داللة إىل "ديلويت" تشير إىل واحدة أو أكير من ديلويت توش توهماتسو المحدودة، وهي شر ي
ي هذا البيان الصحف 

ف 
كات األعضاء المرخص لها بشخصية قانونية مستقلة خاصة. يرجى االطالع عىل   محدودة بضمان وتتمتع شبكتها من الشر

deloitte.com/about كات األعضاء فيها. إن للحصول عىل و   ي لـديلويت توش توهماتسو المحدودة والشر
صف مفصل للهيكل القانون 

ي صحيحة إىل حير  التوجه إىل الصحافة
ي هذا البيان الصحف 

.  \ المعلومات الواردة ف  النشر  
 

اكة ذات مسؤولية محدودة:  ق األوسط( شر  عن ديلويت آند توش )الشر
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اك  ق األوسط( شر اكة ذات  ديلويت آند توش )الشر كة تابعة لديلويت شمال جنوب أوروبا شر ة ذات مسؤولية محدودة )د إم إي( هي شر
ص ق األوسط وقيى كة مرخص لها من قبل ديلويت توش مسؤولية محدودة )ن س إي( بالنسبة لمنطقة الشر . وديلويت ن س إي هي شر

كة بريطانية خاصة محدودة بضمان.   توهماتسو المحدودة، وهي شر
ق األوسط ويمتد وجودها منذ  د إم إي هي   ي منطقة الشر

ي تقديم الخدمات المهنية اإلستشارية وقد تأسست ف 
كات الرائدة ف  واحدة من الشر

ي المنطقة من خالل  ٦۲١٩سنة 
ي   26ف 

 وتضم قرابة  14مكتبا" ف 
ً
ي منطقة   ٥,٠٠٠بلدا

كة د إم إي ف  يك ومدير وموظف. إن وجود شر شر
ص مكّرس من  ق األوسط وقيى ي البلد الشر

 للقوانير  والمراسيم المرعية اإلجراء ف 
ً
كات الحائزة عىل ترخيص لتقديم الخدمات وفقا خالل الشر
كات والكيانات المرخصة من كة د   التابعة له وتتمتع بالشخصية القانونية المستقلة. ال تستطيع الشر قبلها إلزام بعضها البعض و/أو إلزام شر

كات والكيانات مسؤولة  إم إي. وعند تقديم الخدمات، تتعاق كة أو كيان بشكل مستقل مع العمالء الخاصير  بهم وتكون هذه الشر د كل شر
ها.   فقط عن أفعالها أو تقصير

  
 :عن ديلويت 

  
ي شبكتها العالمية باإلضافة إىل  

كات األعضاء ف  كات ديلويت توش توهماتسو المحدودة، والشر ييشير اسم ”ديلويت“ إىل واحدة أو أكير من شر
 ”ديلويت غلوبال“ا

ً
عتيى ديلويت توش توهماتسو المحدودة )ُيشار إليها أيضا

ُ
كة ديلويت“(. ت (  لجهات المرتبطة بها )ُيشار إليها مجتمعة ”شر

القانونية   بالشخصية  منها  ويتمتع كل  البعض،  بعضها  منفصلة عن  بها كيانات  المرتبطة  والجهات  فيها  األعضاء  كات  الشر من  واحدة  وكل 
، كما ال يتحمل كل كيان منها المسؤولية  واالستقالل ي ، ال يستطيع أي كيان منها إلزام أو إجبار الكيانات األخرى تجاه أي طرف خارجى ية. وبالتاىلي

عن أفعال وحاالت اإلهمال الخاصة بالكيانات األخرى، بل يتحمل المسؤولية عن أعماله وخاالت اإلهمال الخاصة به فقط. ال تقدم ديلويت 
ق األوسط أي خدمات للعمالء. للمزيد من المعلومات، ُيرجى  توش توهمات سو المحدودة، وال ديلويت شمال جنوب أوروبا، وال ديلويت الشر

 : ي عىل العنوان التاىلي
ون   www.deloitte.com/about زيارة موقعنا اإللكير

  
ائب والشؤون القانونية، واالستشارات  تقدم ديلويت مجموعة من   ي مجال تخصصها، وهي خدمات التدقيق والضمان، الض 

الخدمات الرائدة ف 
ي مجلة فورتشن غلوبال  ٩٠العامة، واالستشارات المالية، باإلضافة إىل استشارات المخاطر إىل حواىلي  

كات العالمية المدرجة ف  % من أفضل الشر
كات٥٠٠ ي تحقق نتائج قابلة للقياس، ومستدامة،    ، باإلضافة إىل آالف الشر

ي العالم. يقدم المهنيون العاملون لدينا خدماتهم التر
الخاصة ف 

ن عمالءنا من التطور واالزدهار، وتمهد الطريق نحو بناء اقتصاد أكير صالبة، ومجت
ّ
مع  وتساعد عىل تعزيز الثقة العامة بأسواق المال، وتمك

ي أكير من  ١٧٥تفخر ديلويت بإرثها العريق الممتد ألكير من  أكير مساواة وعالم أكير استدامة.  
ة ف  دولة ومنطقة    ١٥٠سنة، ومكاتبها المنتشر

ي يعمل فيها حواىلي  
ي ديلويت إحداث األثر المنشود  ٤١٥,٠٠٠جغرافية والتر

ي واستشاري.. لمعرفة المزيد حول كيف يستطيع العاملون ف 
مهت 

:  الذي يحقق القيمة المستدامة، ُيرجى زيارة ي عىل العنوان التاىلي
ون   www.deloitte.com موقعنا اإللكير

  
ونية، يرجى إرسال رسالة رد إىل المرسل تحمل عبارة "  ي الرسائل اإللكير

ي خانة الموضوع. Unsubscribeللتوقف عن تلفر
 " ف 
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