
 

 

 

 

 
 

 نشرة إخبارية
 نادين الحسنللمراجعة: السيدة 

 في ديلويت الشرق األوسط عالقات العامةالالمسؤولة عن 

  748444 1 961 + هاتف:

 nelhassan@deloitte.comبريد إلكتروني: 

 

 

في الشرق األوسط ديلويت تعّين بروس آالن مسؤواًل عن التقييمات العقارية   
 

التقييمات عن تعيين بروس آالن مسؤوال عن  الشرق األوسط مؤّخرا   ديلويتفي  خدمات االستشارات الماليةأعلن قسم  – 4102 سبتمبر 10

 وذلك اعتبارا  من األول من سبتمبر.  العقارية
 

في قطاعات الرعاية الصحية،  مهارات تقييم متخصصة معسنة من الخبرة الشاملة  52كثر من متخذا  مقرا  لعمله في دبي، يحمل آالن في جعبته أ
 .   التنمويةتقييمات ال ووالتربية، واللوجستيات، 

 
دد خدمات رائدة في مجال التقييم لعالشركة ويتمتع قسم خدمات االستشارات المالية في ديلويت الشرق األوسط بسجل عريق في المنطقة حيث قدمت 

الذي تم تطبيقه بالتعاون مع المؤسسة الى االمارات ومن العمالء الدوليين والمحليين. ويأتي تعيين آالن عقب إدخال تنظيم "تسجيل المقّيم" الجديد 
اعتماد الملكية للمساحين المسجلين لكي يتمكن األعضاء من مساندة الحكومة في عملها على التوصل إلى سوق ملكية شفاف ومستدام من خالل 

 المعايير الدولية والممارسات الفضلى.
  

ديلويت في لتقييم العقاري اوقال روبن ويليامسون، مسؤول القطاع العقاري في ديلويت الشرق األوسط: "يسّرني أّن بروس قد وافق على ادارة فريق 

التقييم المتخصصة، وال شّك في أّن خبرة  بتقديم خدماتعمالئنا على مدى السنوات وخصوصا  في ما يتعلّق  احتياجات تضاعفتالشرق األوسط. وقد 

 هي أساسية لتأمين خدمة ممّيزة في هذا المجال."   الطويلة بروس 
 

 –النهاية  -

 

 نبذة عن ديلويت

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

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

 www.deloitte.com/aboutتوش توهماتسو المحدودة وشركاتها األعضاء، يُرجى مراجعة موقعنا االلكتروني على العنوان التالي: 

 تقدم ديلويت بخدمات تدقيق الحسابات والضرائب واإلستشارات اإلدارية والمشورة المالية إلى عمالء من القطاعين العام والخاص في مجموعة

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

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

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

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

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

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

 

 ديلويت أند توش )الشرق األوسط(:نبذة عن 

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

 .في المنطقة ٦٢٩١منذ سنة  ويمتد وجودها

م قرابة وتعتبر ديلويت من الشركات المهنية الرائدة التي تقوم بخدمات تدقيق الحسابات و الضرائب و اإلستشارات اإلدارية والمشورة المالية وتض

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

وقد حصلت أيًضا على  .(ITR) "األول لالستشارات الضريبية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي حسب تصنيف مجلة "انترناشونال تاكس ريفيو
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ية, وجائزة التميز في التدريب والتطوير في والتي تضم أفضل رب عمل في الشرق األوسط , أفضل شركة استشار  عدة جوائز في السنوات األخيرة

 .الشرق األوسط من هيئة المحاسبين القانونيين في إنكلترا وويلز

 


