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 ي المملكة العربیة السعودیةدیلویت تعلن عن خطة لدعم تطویر المھارات الرقمیة ف
 

 یناقش مھارات الثورة الصناعیة الرابعة مع طالب الجامعات السعودیة ةالعالمی دیلویت التنفیذي لشركة رئیسال
 

 القوى العاملة في المملكةالمھارات الرقمیة لدى لدعم تطویر  ھاأعلنت دیلویت الشرق األوسط ودیلویت السعودیة عن خطط - 2018آذار  26
تسلمھم إستعداداً ل للطالبالعمل والتدریب  ر فرصیتوفستتمكن دیلویت من لتعاون الوثیق مع مدارس وجامعات في المملكة با .عربیة السعودیةال
لن عنھ عأالمعلومات، الذي قنیة في الریاض بالتعاون مع وزارة االتصاالت وت الرقمي المتطوردیلویت  إنشاء مركزویاتي . یةالمستقبل ھمظائفو
 .السعودیینوالمواطنات فرص العمل للمواطنین  یوفر مئاتوخطوة الھامة لیعزز ھذه ال الحالي ي وقت سابق من الشھرف
 

عن ھذه االستثمارات  2018مملكة العربیة السعودیة في مارس لل خالل زیارتھ دیلویت العالمیة كةبالرئیس التنفیذي لشت رینجن، یبون نلعأ وقد
ورة الث الشباب والشابات السعودیات لمھن إعدادتثقیف وو مملكةفي الالتنمیة االقتصادیة تجاه  دیلویت لتزام شركةشھادة على ا التي تمثل

 الرابعة. صناعیةال
 

، حیث ناقش مع مارس 5حدثًا طالبیًا في جامعة الفیصل في الریاض یوم كذلك الرئیس التنفیذي لشركة دیلویت العالمیة جدول أعمال وتضمن 
ول، الرئیس التنفیذي لشركة دیلویت المملكة المتحدة وشمال غرب أوروبا، وعمر ایفید سبرادكل من;إلى جانب  أعضاء ھیئة التدریسالطالب و

عبما في یضاالریاض، العدید من المودیلویت المسؤول في شریك الوإحسان مخدوم،  ،ھوم، الرئیس التنفیذي لشركة دیلویت الشرق األوسطافال
في ھذا الحدث  شاركوقد في العالم، واالتجاھات العالمیة واإلقلیمیة والوطنیة. ) disruptive technologies( التخریبیةات ذلك أحدث التقنی

 .السعودیة  دیلویت موظفو شركةأیضاً وتواصلوا مع الطالب 
 

لما یتمتعون بھ من ، والمثیرة لإلعجاب ملكةفي الم النابغة العقولا  بعض من طالب جامعة الفیصلیمثل : "قائالً رینجین أفاد في ھذا السیاق،
أنھم ی ثقةإنني على و ،االقتصاد العالمي من الثورة الصناعیة الثالثة إلى الرابعة أثناء انتقاللقیادة مجتمع األعمال  اورؤی اتموھبة وقدر

 " .  2030ة والرؤیالمملكة بما یتماشى مع خطة التحول الوطني الخطط الرقمیة والمشاریع ذات الصلة في  نفذونسی
 

 على المدى الطویل بالنجاح االقتصادي للمملكةتلتزم شركة دیلویت الشرق األوسط المسؤول في دیلویت الریاض أن مخدوم، الشریك وعلّق 
من  اً جزءالتي تشكل، الكبیرة دیلویتواستثمارات ن مبادرات أضافأو. يوطنحول التالبرامج تفعیل من خالل تطویر مواھب الشباب السعودي و

 .2030 التحقیق رؤیضروریة تتماشى مع العناصر الرئیسة ال ،أكبر شبكة خدمات مھنیة في العالم
 

 - انتھى -
 

 دیلویت عن نبذة
 

 شركاتھا من كل ویتمتع بضمان محدودة خاصة بریطانیة شركة وھي المحدودة، توھماتسو توش دیلویت أعضاء من أكثر أو واحدة على للداللةت" دیلوی" اسم یُستخدَم
ء. للعمال خدمات أي "العالمیة دیلویتـ "ب إلیھا والمشار المحدودة توھماتسو توش دیلویت تقدم الا. بھ خاصة مستقلة قانونیة بشخصیة بھا المرتبطة والشركات األعضاء
 العنوان على االلكتروني موقعنا مراجعة یُرجى األعضاء، ھاوشركات المحدودة توھماتسو توش دیلویت لمجموعة القانوني الكیان حول التفاصیل من المزید على للحصول
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 من واسعة مجموعة في والخاص العام القطاعین من عمالء إلى المخاطر وخدمات المالیة والمشورة اإلداریة واالستشارات والضرائب الحسابات تدقیق خدمات دیلویت تقدم
 الشركات من مترابطة عالمیة شبكة بفضل شركة ٥۰۰ ألفضل العالمیة فورتشن مجلة قائمة على شركات خمس بین من ألربع خدماتھا توفر وھية. االقتصادی المجاالت
 فاعلة حلول خالل من وذلك للعمالء الجودة عالیة خدمات المتمیزة الكفاءات ذوي المستشارین من مجموعة خالل من دیلویت تقدم حیث دولة، ۱٥۰ من أكثر في األعضاء
 مراجعة یُرجى القطاعات، مختلف في اإلیجابي وأثرھم �������الـ دیلویت مھنیي حول التفاصیل من المزید على للحصولم. عملیاتھ تعترض التي التحدیات لمواجھة
 .Facebook ، LinkedIn ، Twitter التالیة االجتماعي التواصل وسائل عبر االلكترونیة مواقعنا
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ً سوی بالعمل وااللتزام النزاھة على مبنیة ومبادئ موحدة ثقافة ھي دیلویت فریق یجمع ما  أینما واألسواق للعمالء عالیة جودة ذات مھنیة خدمات لتقدیم وثقافاتنا خبراتنا تنوع مع ا
 االجتماعیة بالمسؤولیة دیلویت عمل فریق ویؤمن ة.لممیزا المھنیة الفرص وتوفر الخبرات وتنمیة والتطور المستمر التعلم من داخلیة بیئة دعم على نحرص كما .وجدوا

 .إلیھا ینتمون التي المجتمعات في مةاالمستد التنمیة لدعم الثقة وبناء للشركة
 

 )األوسط الشرق( توش أند دیلویت عن نبذة
 

 في تأسست وقد االستشاریة المھنیة الخدمات تقدیم في الرائدة تالشركا من واحدة وھي ة"المحدود توھماتسو توش یلویت"د في عضو ھي )األوسط الشرق( توش أند دیلویت
 الشركات خالل من مكرس األوسط الشرق منطقة في )األوسط الشرق( توش أند دیلویت شركة تواجد إن ة.المنطق في ۱۹۲٦ سنة منذ وجودھا ویمتد األوسط الشرق منطقة
 والخاصة التابعة الشركات نھ. إل التابعة البلد في االجراء المرعیة والمراسیم للقوانین ا وفق بالخدمات للقیام لھا صوالمرخ المستقلة القانونیة بالشخصیة وتتمتع لھا التابعة
 ویتدیل لشركة تابعة أو خاصة شركة كل أن كما)، األوسط الشرق( توش أند دیلویت شركة أو/و البعض بعضھا تلزم أن تستطیع ال )األوسط الشرق( توش أند دیلویت بشركة

 الشركات تقصیر أو أفعال عن ولیس ا،تقصیرھ أو أفعالھا عن فقط مسؤولة تكون والتي بھا الخاصین العمالء مع مستقل وبشكل مباشرة تتعاقد )األوسط الشرق( توش أند
 ). األوسط الشرق( توش أند دیلویت بشركة والخاصة التابعة األخرى
 وتضم المؤسسات في المخاطر وخدمات المالیة والمشورة اإلداریة واالستشارات والضرائب الحسابات تدقیق بخدمات تقوم تيال الرائدة المھنیة الشركات من دیلویت وتعتبر
 األول المستوى على ۲۰۱۰ عامال منذ  )األوسط الشرق( توش أند دیلویت حازت وقدبلداً.  ۱٤ في مكتبا ۲٥ خالل من یعملون وموظف ومدیر شریك ��۳٬۳ قرابة

 األخیرة السنوات خالل جوائز عدة على حصلت كما). ITRو" (ریفی تاكس نترناشونالة " امجل تصنیف حسب الخلیجي التعاون مجلس دول منطقة في الضریبیة اتلالستشار
 "وجائزة ،"األوسط الشرق في عمل رب أفضل"ة جائز و األوسط، الشرق في المالیین المدراء جوائز توزیع حفل خالل ۲۰۱٦" لعام استشاریة شركة أفضل" جائزة بینھا من

 .االجتماعیة" المسؤولیة مجال في متكاملة شركة أفضلة "وجائز وویلز، إنكلترا في القانونیین المحاسبین ھیئة من  "األوسط الشرق في والتطویر التدریب في التمیز
 .صدورھا وقت في صحیحة اإلخباریة النشرة ھذه في الواردة المعلومات إنّ 
 
 برید إلى المرسل. كلمة "إلغاء االشتراك" في موضوع الي أیة رسائل إلكترونیة، یرجى توجیھ برید الكتروني یحمل لمنع تلق 
 

 


