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 ت للعمالء في منطقة الشرق األوسطمسؤولين من كبار االستشاريين الماليين لدعم خطط ديلوي 4
 

ال شّك في أّن الشركات الكبرى تضطلع بدور أساسي في إطالق عجلة االستثمار في القطاع التجاري. وبشكل عام، تشهد  – 4104يونيو  26
تعاون الخليجي، وهوما يتجلى في منطقة الشرق األوسط مؤشرات إيجابية تنبىء بعودة التفاؤل إلي قطاعاتها على غرار قطاع البناء في دول مجلس ال

قدرات البناء: هلتعافى قطاع البناء في دول مجلس التعاون الخليجي في تقرير ديلويت الجديد حول قطاع البناء في دول مجلس التعاون الخليجي: "
 ؟"4102العام 

 
. وأتت 4102يونيو  0ت ديلويت ترقية أربعة مدراء منتدبين جدد، باإلضافة إلى مدير مشارك، وذلك اعتباراً من وتماشياً مع هذه المؤشرات، أعلن

 التعيينات على الشكل التالي: 
 

سنة في  01ة منطلقاً من المكتب اإلقليمي لالستشارات المالية في دبي يدعم حميد خان العمالء لتقديم خبراته في المنطقة وهو يتمّتع بخبر :حميد خان
 ، ومتخصص في خدمة االستشارات للقروض. وقد نجح مؤّخراً في ادارة وتقديم الخدمات االستشارية لعملية إعادةاالستشارات المالية للشركات

 ووهما صفقتان محوريتان بالنسبة إلى االسواق في المنطقة. IMG World of Adventuresو GEMS Educationتمويل 
 

كما هو متخصص في تقييم الشركات وقاد  خدمات التقييم والنمذجة للشركاتسنة في مجال  01يتمّتع مونيش بخبرة أكثر من  :مونيش موهندرو
 الكثير من هذه العمليات في الشرق األوسط. 

 
بهدف تطوير خدمات التحريات واالستقصاءات المالية كما حاالت االختالس والمنازعات لدعم  4104انضم إلى ديلويت في العام : رالف ستوبواسر

 ن والدوليين في الشرق األوسط.عمالئنا المحليي
 

، حامالً في جعبته خبرة تفوق العشر سنوات في الجريمة اإللكترونية، 4104انضم ريك الى فريق ديلويت في الشرق األوسط في العام : ريك باركر
بية، واالستكشاف اإللكتروني، والتحليالت وقد وضع منّذ ذلك الوقت مجموعة متكاملة من خدمات التكنولوجيا االستقصائية، بما فيها الجنائيات الحاسو

 البيانية. 
 

أرّحب بكل من حميد ومونيش في الشرق األوسط قائالً: "يسّرني أن  ديلويت كوربوريت فاينانس ليميتدوعلّق همفري هاتون، الرئيس التنفيذي في 
 411نات في دعم خطّط التوّسع الطموحة لشركتنا، التي باتت تضّم أكثر من ورالف وريك في القيادة العليا لشركتنا في المنطقة. وتساهم هذه التعيي

 استشاري مالي مختص، كما في اإلضاءة على التزامنا بتعزيز نطاق وعمق الخبرة التي نقّدمها لعمالئنا في الشرق األوسط ."
 

بات والضرائب واإلستشارات اإلدارية والمشورة المالية من خالل وتعتبر ديلويت من الشركات المهنية الرائدة التي تقوم بتقديم خدمات تدقيق الحسا
 الف في العالم. ٦٣٣شريك ومدير وموظف في المنطقة و ٠٣٣٣بلداً وتضم قرابة  ٥١مكتباً في  ٦٢
 

و والعائدات المالية في وختم هاتون قائالً: "إّن استثمارنا في المواهب اليوم يساعدنا على دعم عمالئنا في تحقيق أهدافهم وتحسين معدالت النم
 شركاتهم".

 

 –النهاية  -
 

 نبذة عن ديلويت

يُستخَدم إسم "ديلويت" للداللة على واحدة أو أكثر من أعضاء ديلويت توش توهماتسو المحدودة، وهي شركة بريطانية خاصة محدودة بضمان 

لمزيد من التفاصيل حول الكيان القانوني لمجموعة ديلويت ويتمتع كل من شركاتها األعضاء بشخصية قانونية مستقلة خاصة بها. للحصول على ا

 www.deloitte.com/aboutتوش توهماتسو المحدودة وشركاتها األعضاء، يُرجى مراجعة موقعنا االلكتروني على العنوان التالي: 
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واإلستشارات اإلدارية والمشورة المالية إلى عمالء من القطاعين العام والخاص في مجموعة تقدم ديلويت بخدمات تدقيق الحسابات والضرائب 

دولة، تقدم ديلويت من خالل مجموعة  051واسعة من المجاالت االقتصادية. وبفضل شبكة عالمية مترابطة من الشركات األعضاء في أكثر من 

جودة للعمالء وذلك من خالل حلول فاعلة لمواجهة التحديات التي تعترض عملياتهم. من المستشارين ذوي الكفاءات المتميزة خدمات عالية ال

 مهنياً، كلهم ملتزمين بأن يكونوا عنواناً لإلمتياز. 011,111نحو  تضم ديلويت

ا لتقديم خدمات مهنية ذات جودة فريق ديلويت هي ثقافة موحدة ومبادئ مبنية على النزاهة واإللتزام بالعمل سوياً مع تنوع خبراتنا وثقافاتن  ما يجمع

نحرص على دعم بيئة داخلية من التعلم المستمر والتطور وتنمية الخبرات وتوفر الفرص المهنية المميزة.   عالية للعمالء واألسواق أينما وجدوا. كما

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

 

 ديلويت أند توش )الشرق األوسط(:نبذة عن 

ديلويت أند توش )الشرق األوسط( هي عضو في "ديلويت توش توهماتسو المحدودة" وهي اول شركة خدمات مهنية اسست في منطقة الشرق األوسط 

 .في المنطقة ٦٢٩١منذ سنة  ويمتد وجودها

ئدة التي تقوم بخدمات تدقيق الحسابات و الضرائب و اإلستشارات اإلدارية والمشورة المالية وتضم قرابة وتعتبر ديلويت من الشركات المهنية الرا

المستوى   على ٩٣٦٣بلداً. وقد حازت ديلويت أند توش )الشرق األوسط( منذ عام  ٦١مكتباً في  ٩١شريك ومدير وموظف يعملون من خالل  ٠٣٣٣

وقد حصلت أيًضا على  .(ITR) "دول مجلس التعاون الخليجي حسب تصنيف مجلة "انترناشونال تاكس ريفيواألول لالستشارات الضريبية في منطقة 

والتي تضم أفضل رب عمل في الشرق األوسط , أفضل شركة استشارية, وجائزة التميز في التدريب والتطوير في   عدة جوائز في السنوات األخيرة

 .يين في إنكلترا وويلزالشرق األوسط من هيئة المحاسبين القانون

 


