نبذة مختصرة عن الشركة
تمتلك مجموعة دلتا لالستشارات مجموعة من الخبراء الذين يقدمون بشكل منتظم حلولا مبتكرة
للتحديات اإلنشائية والتشغيلية والمالية والقضائية ،فضالا عن تقديم الفرص المتاحة لعمالئها من
كافة دول العالم.

تعد مجموعة دلتا لالستشارات إحدى الشركات العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات
االستشارية حيث تتسم بوجود العديد من الخبراء من ذوي التخصصات المختلفة مثل الهندسة
والمحاسبة واإلنشاءات وإدارة المشروعات .تقدم دلتا المساعدة لعمالهئها منذ بداية تسسي
المشروع أو في األثناء الصعبة التي يواجهها المشروع لمساعدة العمالء على تحقيق النجاح.
نظرا لقدرةخبراهئنا المحنكين على فهم كافة زوايا المشروع فإنه يكون باستطاعتهم اكتشاف
الحقاهئق سريعا وتزويد العمالء بالمعلومات بالغة األهمية والتي تتسم بالحساسية من حيث
التوقيت والتي تمكنهم من إدراك المخاطر التي قد يتعرضون لها فضال عن الفرص المتاحة
لديهم .نحن نفتخر دوما بسننا نقدم لعمالهئنا خدمات استشارية تتسم بالدقة واالبتكار قاهئمة على
الخبرة والعمل الجاد الذي "يصنع الفارق".

تتضمن الخدمات الرهئيسية التي تقدمها
مجموعة دلتا ما يلي:
إدارة البرامج  /تقديم خدمات استشارية خاصة بالبرامج كما
يلي:
 oإدارة المخاطر
 oتقييم المشروعات
 oإعداد دراسات الجدوى
 oاستعراض التكامل االنشاهئي
 oتقدير التكلفة  /إعداد الموازنة
 oالتخطيط الزمني للمشروعات
 oإدارة المشروعات  /اإلنشاءات
 oتحليل إنتاجية العمل
 oضبط ومراقبة الجودة
 oإنقاذ المشروعات المتعثرة  /تسوية الديون
 oالعقارات

يلجس العمالء ومستشاريهم القانونيون إلى دلتا من أجل الحصول على المشورة السديدة
والعملية لتحسين عمليات التشغيل وأداء المشروعات الخاصة بهم فضال عن تجنب النزاعات
والحصول على حلول إبداعية مبتكرة لمواجهة تحديات العمل بالغة الحساسية .يستطيع
خبراؤنا تلبية متطلبات العمالء في الوقت المناسب وبتكلفة تتسم بالفعالية سواء أكانت المشورة
التي يطلبونها تتعلق بإدارة المشروعات ،أو تقييم مطالبات التسخير ،أو مطالبات التعويض عن
األضرار ،أو التقييم المحاسبي الدقيق (وفقا للمبادئ المحاسبية المقبولة بصفة عامة) أو تدقيق
الحسابات (وفقا لقواعد التدقيق المتعارف عليها) التي يدعى بوقوع مخالفات بها في الدعاوى
الجماعية أمام القضاء.

الخدمات االستشارية المالية  /اإلدارية
 oالتخطيط االستراتيجي
 oالتحليل المالي  /العناية الواجبة
 oتقييم عمليات التشغيل
 oتقييم األسواق والتنافسية
 oتحليل األثر المالي /االقتصادي
تجنب النزاعات  /الدعاوي القضاهئية
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

إدارة الوثاهئق واإلجراءات المستندية
شهادات الخبراء
العيوب الهندسية /الهندسة التحقيقية
القيا الكمي لألضرار
تحليل أسباب التسخير واإلنقطاع
أعمال المحاسبة القانونية
الدعاوى الجماعية والدعاوى الخاصة باألوراق المالية
تقديم الدعم في الدعاوى القضاهئية
الرسوم البيانية /ثالثية األبعاد /المتحركة
الوساطة  /التحكيم

بينما تقدم مجموعة دلتا مجموعة متكاملة من الخدمات لعمالهئها في العديد من الصناعات،
فإنها تعد األفضل بال منازع في الخدمات االستشارية التي تقدمها في مجال فض النزاعات
واإلشراف على البرامج/المشاريع اإلنشاهئية والخدمات االستشارية المحاسبية .نظرا لما يتسم
به خبراؤنا من خبرات واسعة تمتد على مدى عقود فإنه يتم االستعانة بهم من أجل تقديم
شهادات خبرة وإعداد تقارير الخبرة في قضايا التحكيم والوساطة ومفاوضات التسوية
والمحاكمات حول العالم.
واشنطن
 4330طريق االمير ويليام 301#
وودبريدج ،فيرجينيا 22192
703.580.80

كاليفورنيا – سان فرانسيسكو
 2010كرو كانيون  100#سان رومان،
كاليفورنيا 94583
925.359.213

كولورادو – دنفر
 26غرب داهئرة دراي كريك 600#
ليتلتون ،سي أو 80120
720.74.8176

الخدمات االستشارية المتعلقة بالضمانات والكفاالت
 oالمطالبات المتعلقة بضمانات حسن األداء
 oالمطالبات المتعلقة بضمانات الدفع
 oالتعويضات
فلوريدا – اورالندو
 37جادة اورنج  500#أورالندو
فلوريدا 32801
407.992.9210

www.DELTA-CGI.com

فلوريدا – تامبا
 100اشلي درايف  ،600 #تابا،
فلوريدا 33602
913.397.3901

