
 

 

 

 

 

 نشرة إخبارية
 للمراجعة: السيدة نادين الحسن

 المسؤولة عن العالقات العامة في ديلويت الشرق األوسط
  748444 1 961 + هاتف:
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  األوسط الشرقائي بمنطقة بضمها اخص يالعقار االستشارات في القطاع فريق عززت ديلويت

 

متخذاً ، عقاريةالخدمات االستشارات في قسم تنفيذياً  مديراً  نيك ويتيمؤخراً الشرق األوسط  ديلويتعّينت  – 4102 سبتمبر 22

وسيقوم  وجيزة قضاها في المملكة المتحدة.بعد فترة ،  على أسواق كل من البحرين والكويت وقطر للتركيز مقراً لعمله في قطر

في جميع مراحل المشاريع العقارية من  العمالء مساعدةلفي منطقة الشرق األوسط االستشارات العقارية خدمات بادارة ويتي 

.كما سيعمل ويتني وفريقه على دعم االستشارات تسليمهاإدارة المشاريع و، والبحث عن مصادر التمويلووتثمين ، قييمتدراسة و

 العقارية الحالية في بلدان المنطقة.

 

القيام إدارة المنشآت/الممتلكات، وارة الشركات العقارية واد في ال سيماعقاري في القطاع ال سنة 52تفوق الـيتمّتع نيك بخبرة و

بعدها في جّدة ثّم  عمل ، وقد أمضى حوالى نصف مسيرته المهنية في الشرق األوسط، حيث والتقييم للعقاراتاالستثمار بدراسات 

 الدوحة ً.  في  مؤّخرا

 

الشرق  في  اً بلدخمس عشرة  في المتواجدة  وعشرين ثنيناال ديلويت مراكزوالتعاون مع على التواصل مع الزبائن  ويتي وسيعمل

    لعمالء.لالخدمات العقارية كامل مجموعة  تقديم، بهدف االوسط 

 

ويتي من ب نرّحب يسعدني أن"قائالُ:  القطاع العقاري في ديلويت الشرق األوسطعن مسؤول الشريك الروبن ويليامسون،  وعلق
يشّكل انعكاساً مباشراً  هالشرق األوسط وعليه فإّن تعيين العقارات في ألسواق ةغير مسبوق برةخبجديد في المنطقة، ألّنه يتمّتع 

    من أسواق قطر، والكويت والبحرين."للطلبات المتزايدة التي نتلقاها من المستثمرين، والمطّورين، والشاغلين 
 

 

 -انتهى  -
 

 نبذة عن ديلويت 
 CLOركة محدودة بالحصص ومسّجلة في مركز دبي المالي العالمي وتحمل رقم التسجيل إّن شركة ديلويت المالية المحدودة هي ش

في المركز الرئيسي للشركة الواقع في وهي مرّخصة بموجب أنظمة سلطة دبي للخدمات المالية. وتتوافر الئحة باألعضاء  748
 ، مركز دبي المالي العالمي.1دار الفتان للعمالت، المبنى 

  4700 506 4 (0) 971+هاتف:  
    .3637 327 4 (0) 971+ :فاكس 

ديلويت توش توهماتسو ل في المملكة المتحدة والشرق األوسط عضاءاأل الشركات واحدة منهي  المالية المحدودةإّن شركة ديلويت 
المحدودة، وهي شركة بريطانية خاصة محدودة بضمان ويتمتع كل من شركاتها األعضاء بشخصية قانونية مستقلة خاصة بها. 
للحصول على المزيد من التفاصيل حول الكيان القانوني لمجموعة ديلويت توش توهماتسو المحدودة وشركاتها األعضاء، ُيرجى 
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قدم ديلويت بخدمات تدقيق الحسابات والضرائب واإلستشارات اإلدارية والمشورة المالية إلى عمالء من القطاعين العام والخاص في ت
دولة، تقدم  151ل شبكة عالمية مترابطة من الشركات األعضاء في أكثر من مجموعة واسعة من المجاالت االقتصادية. وبفض

ديلويت من خالل مجموعة من المستشارين ذوي الكفاءات المتميزة خدمات عالية الجودة للعمالء وذلك من خالل حلول فاعلة 
 بأن يكونوا عنوانًا لإلمتياز.مهني، كلهم ملتزمين  011,111نحو  لمواجهة التحديات التي تعترض عملياتهم. تضم ديلويت

فريق ديلويت هي ثقافة موحدة ومبادئ مبنية على النزاهة واإللتزام بالعمل سويًا مع تنوع خبراتنا وثقافاتنا لتقديم خدمات   ما يجمع
ر وتنمية مهنية ذات جودة عالية للعمالء واألسواق أينما وجدوا. كما نحرص على دعم بيئة داخلية من التعلم المستمر والتطو 

الخبرات وتوفر الفرص المهنية المميزة. ويؤمن فريق عمل ديلويت بالمسؤولية االجتماعية للشركة وبناء الثقة العامة وتحقيق تأثير 
 إيجابي في المجتمعات التي ينتمون إليها.

 
 ديلويت أند توش )الشرق األوسط(:نبذة عن 

توش توهماتسو المحدودة" وهي اول شركة خدمات مهنية اسست في ديلويت أند توش )الشرق األوسط( هي عضو في "ديلويت 
 .في المنطقة ٦٢٩١منذ سنة  منطقة الشرق األوسط ويمتد وجودها

وتعتبر ديلويت من الشركات المهنية الرائدة التي تقوم بخدمات تدقيق الحسابات و الضرائب و اإلستشارات اإلدارية والمشورة المالية 
بلدًا. وقد حازت ديلويت أند توش )الشرق األوسط(  ٦١مكتبًا في  ٩١ومدير وموظف يعملون من خالل شريك  ٠٣٣٣وتضم قرابة 

المستوى األول لالستشارات الضريبية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي حسب تصنيف مجلة   على ٩٣٦٣منذ عام 
والتي تضم أفضل رب عمل في الشرق   سنوات األخيرةوقد حصلت أيًضا على عدة جوائز في ال .(ITR) ""انترناشونال تاكس ريفيو

األوسط , أفضل شركة استشارية, وجائزة التميز في التدريب والتطوير في الشرق األوسط من هيئة المحاسبين القانونيين في إنكلترا 
 .وويلز

 
 


