
 

 

 
 

 
 

 نشرة إخبارية
 نادين الحسنللمراجعة: السيدة 

 في ديلويت الشرق األوسط عالقات العامةالالمسؤولة عن 
  748444 1 961 + هاتف:

 nelhassan@deloitte.comبريد إلكتروني: 
 
 

  السعودية العربية المملكة في يقات الماليةالتحقاالستشارات و ات لخدم تنفيذياً  مديراً  عّينت ديلويت
 

 دفع يساعد في للرأسمال مهم مصدر إلى هاوتحول السعودية العربية للمملكة االقتصادية المكانة تزايد مع – 2015 أبريل 9
 هيئات الناظمةال باالضافة الى متطلبات العالميةالمحلية و  الشركاتالتطور السريع الذي شهدته  ىأدّ  العالمي، االقتصادعجلة 

 .في المملكة المالية اإلستشارات خدماتمجموعة واسعة من على  الطلب تزايد إلى
  

 مديراً  شاكر فريد بن عبداهللا تعيين إلى المحدودة المالية ديلويت شركة بادرت خدمات،هذه ال على الطلب زيادة مع وتجاوباً 
 .السعودية العربية المملكة الرياض، فيحقيقات المالية التو  اإلستشارات لخدمات تنفيذياً 

  
 بعبداهللا أرحب أن يسعدني: "األوسط الشرق في المحدودة ةالمالي لديلويت التنفيذي الرئيس هاتون، همفري قالفي هذا االطار، 

 اإلستشارات خدمات بتقديم المتزايد اهتمامنا تعكس الخطوة هذه أنّ  حيث السعودية، العربية المملكة في عملنا فريق ضمن
 سيما ال عاماَ  17 عن تزيد بخبرة يتمّتع عبداهللا فإنّ  وبالفعل. تحديداً  السعودية العربية المملكة وفي األوسط الشرق في المالية

 وقد. السعودية العربية المملكة في الخدمات المصرفية االستثماريةقطاع  في االمتثالالمطابقة و و  القانونية الشؤون مجال في
 من عدد في وٕادارية قيادية مناصب تولي إلى باإلضافةالسعودية  المالية السوق هيئة في التفتيش مهام تولى أن أيضاً  له سبق

 . العالمية الشركات
 

 المحاسبة في ماجستير شهادة إلى باإلضافة )المالية األسواق هيكلة علوم(المالية الدراسات في ماجستير شهادة عبداهللا ويحمل
 خدماتال نطاق في الجديد منصبه ضمن هللاعبد وسيعمل .م2004 عام إيلينوي ةجامع من )التحقيقات المالية خدمات(

 اإلحتيال مخاطر تقويم خدماتباالضافة الى  النزاعات،خدمات تسوية و  المالي التحقيقو  والتنظيميةالمالية اإلستشارية 
 ."البيانات في البحثو  اإللكترونية، المراجعات وخدمات المالي،

 
 المالية اإلستشارات خدمات في الجودة مستويات أعلى تقديم إلىالشرق األوسط  ديلويت في المالية اتاالستشار  قسم ويهدف

 إلى بالنسبة العالم في نمّواً  األسرع المالية االستشارات خدمات شركات من واحدة وهي، الخليجالمملكة العربية السعودية و  في
 . المالية اإلستشارات مجال في خبير 200أكثر من  يشمل مختص فريق ديلويت مع
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 نبذة عن ديلويت

يُستخَدم إسم "ديلويت" للداللة على واحدة أو أكثر من أعضاء ديلويت توش توهماتسو المحدودة، وهي شركة بريطانية خاصة محدودة بضمان 
د من التفاصيل حول الكيان القانوني لمجموعة ديلويت ويتمتع كل من شركاتها األعضاء بشخصية قانونية مستقلة خاصة بها. للحصول على المزي

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

ستشارات اإلدارية والمشورة المالية إلى عمالء من القطاعين العام والخاص في مجموعة تقدم ديلويت بخدمات تدقيق الحسابات والضرائب واإل
دولة، تقدم ديلويت من خالل مجموعة  150واسعة من المجاالت االقتصادية. وبفضل شبكة عالمية مترابطة من الشركات األعضاء في أكثر من 

للعمالء وذلك من خالل حلول فاعلة لمواجهة التحديات التي تعترض عملياتهم.  من المستشارين ذوي الكفاءات المتميزة خدمات عالية الجودة
 مهنياً، كلهم ملتزمين بأن يكونوا عنواناً لإلمتياز. 200,000نحو  تضم ديلويت

قديم خدمات مهنية ذات جودة فريق ديلويت هي ثقافة موحدة ومبادئ مبنية على النزاهة واإللتزام بالعمل سوياً مع تنوع خبراتنا وثقافاتنا لت  ما يجمع
نحرص على دعم بيئة داخلية من التعلم المستمر والتطور وتنمية الخبرات وتوفر الفرص المهنية المميزة.   عالية للعمالء واألسواق أينما وجدوا. كما

 ينتمون إليها.لدعم التنمية المستدماة في المجتمعات التي   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 ۱۹۲٦منذ سنة  ويمتد وجودها

التي تقوم بخدمات تدقيق الحسابات و الضرائب و اإلستشارات اإلدارية والمشورة المالية وتضم قرابة وتعتبر ديلويت من الشركات المهنية الرائدة 
المستوى   على ۲۰۱۰بلداً. وقد حازت ديلويت أند توش (الشرق األوسط) منذ عام  ۱٥مكتباً في  ۲٦شريك ومدير وموظف يعملون من خالل  ۳۰۰۰

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

 .في إنكلترا وويلزالشرق األوسط من هيئة المحاسبين القانونيين 
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