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التنقل واالغتراب  لموظفي  ن آند الیدن لتقدیم خدمات دیلویت المملكة المتحدة وشركة بیري أبلمااتفاق تعاون بین 
  لشركات العالمیةا

  
 
 

ما عدا الوالیات المتحدة  دول 8في  بیري أبلمان آند الیدن إل. إل. بي.العالمیة على فریق شركة دیلویت  تستحوذ شركة  •
 دولة 135في  1500إلى أكثر من  لدیھا عدد أخصائّيٍ الھجرةاألمیركیة لیصل 

 
 

عن ) BAL( دیلویت المملكة المتحدة وشركة بیري أبلمان آند الیدن إل. إل. بي. كل من الیوم أعلنت - 20 18یونیو 7
یجمع ھذا التحالف بین  .العالمیة في العالم لموظفي الشركات واالغتراب والھجرةأفضل خدمات التنقل  تعاونھما لتقدیم
، وبین خدمات الھجرة  وسكن الموظفین الوافدینیبة تنقل مالیة وضرالخدمات الائب ومنھا ضرالفي مجال  خبرة دیلویت

ومن شأن ھذا . BALالتي تختص بھا شركة والوالیات المتحدة  الحلول التكنولوجیة إلدارتھا في مالمتطورة واستخدا
لدولي وقوانین الھیئات االمتثال للقانون االتعاون أن یدعم الشركات لالستفادة من الخبرات والحلول إلدارة ھذه العملیات و

 .ة في مختلف بلدات العالمالناظم
 
 . 2018 من المتوقع أن یدخل ھذا التحالف حیّز التنفیذ وأن تكتمل الصفقة بین الفریقین خالل شھر یولیوو
 

خارج الوالیات المتحدة في  BAL وموظفي شركة عملیاتبعض تعتزم دیلویت العالمیة استحواذ ومن ضمن االتفاق كذلك، 
أسترالیا والبرازیل والصین والموزمبیق وسنغافورة وجنوب إفریقیا والمملكة المتحدة من خالل االمارات العربیة المتحدة و

ً  170، مما یضیف في شبكتھا العالمیة األعضاء دیلویت شركات ً مھنیا لیصل عدد أخصائّيٍ الھجرة  في ھذا المجالمختصا
 لماً أن دیلویت الوالیات المتحدة لیست طرفا في ھذا التحالف أو االستحواذ.دولة. ع 135في  1500لدیھا إلى أكثر من 

 
 :قائالً  ،كالفندر دیلون، المسؤول عن خدمات الھجرة في دیلویت العالمیة في ھذا السیاق، أفاد

 
الالزم لمواجھة مع تزاید الحاجة إلى رحالت العمل عبر الحدود، تدرك المنظمات العالمیة أھمیة أن تقدم الشركات الدعم "

على نقل المواھب  الشركاتإن قدرتنا على توفیر خدمات عالمیة متكاملة ستساعد للقوانین الدولیة والمحلیة. االمتثال  تحدیات
 ."حیثما تنشأ الحاجة وتعزز من التزامھم

 
 :قائالً    جیریمي فدج، الشریك المسؤول في شركة بیري أبلمان آند الیدن إل. إل. بي.لّق عكذلك، 

 
نقل المترتبة على ونوفر لھم الدعم في خدمات  ،یعتبر ھذا التحالف فرصة ھائلة سنقدم من خاللھا أفضل الخدمات للشركات"

 ".في جمیع أنحاء العالمالموظفین للعمل في الخارج 
 

 -النھایة  -
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Notes to editors: 
 

• BAL LLP is an immigration law firm that currently offers immigration expertise 
through 850 top-tier practitioners located across 18 offices, and has a proprietary 
global technology platform.  

 
• Deloitte Global currently employs over 1,300 immigration practitioners in 135 

countries and 6,000 professionals providing Global Employer Services worldwide.  
 

• In this press release: 
 

• References to Deloitte UK are references to Deloitte LLP.  
 
Deloitte LLP is a limited liability partnership registered in England and Wales 
with registered number OC303675 and its registered office at 2 New Street 
Square, London EC4A 3BZ, United Kingdom. 

 
• References to Deloitte Global are references to certain of the member firms 

of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by 
guarantee ("DTTL").  
 
DTTL and each of its member firms are legally separate and independent 
entities. DTTL does not provide services to clients.  
 
Please see www.deloitte.com/about to learn more about our global network 
of member firms. 

 
• Deloitte US does not provide immigration or legal services and is not a party to the 

alliance with BAL LLP nor is it a party to the acquisition of certain of BAL’s non-US 
assets. 
 

• The information contained in this press release is correct at the time of going to 
press. 

 
 
 
 

 دیلویت عن ةنبذ

 شركاتھا من كل ویتمتع بضمان محدودة خاصة بریطانیة شركة وھي المحدودة، توھماتسو توش دیلویت أعضاء من أكثر أو واحدة على للداللة "دیلویت" اسم یُستخدَم
 .للعمالء خدمات أي العالمیة بدیلویت إلیھا المشارو المحدودة توھماتسو توش دیلویت تقدم ال .بھا خاصة مستقلة قانونیة بشخصیة بھا المرتبطة والشركات األعضاء
 على االلكتروني موقعنا مراجعة یُرجى األعضاء، وشركاتھا المحدودة توھماتسو توش دیلویت لمجموعة القانوني الكیان حول التفاصیل من المزید على للحصول

 www.deloitte.com/aboutالتالي العنوان

 مجموعة في والخاص العام القطاعین من عمالء إلى المخاطر وخدمات المالیة والمشورة اإلداریة واالستشارات والضرائب الحسابات تدقیق خدمات دیلویت تقدم
 مترابطة عالمیة شبكة بفضل شركة ٥۰۰ ألفضل العالمیة فورتشن مجلة قائمة على شركات خمس بین من ألربع خدماتھا توفر وھي .االقتصادیة المجاالت من واسعة

 من وذلك للعمالء الجودة عالیة خدمات المتمیزة الكفاءات ذوي المستشارین من مجموعة خالل من دیلویت تقدم حیث دولة، ۱٥۰ من أكثر في األعضاء الشركات من
 مختلف في اإلیجابي أثرھمو 245,000 ال دیلویت مھنیي حول التفاصیل من المزید على للحصول .عملیاتھم تعترض التي التحدیات لمواجھة فاعلة حلول خالل

 Facebook، LinkedIn، Twitter التالیة االجتماعي التواصل وسائل عبر االلكترونیة مواقعنا مراجعة یُرجى القطاعات،

 للعمالء عالیة جودة ذات ةمھنی خدمات لتقدیم وثقافاتنا خبراتنا تنوع مع سویا بالعمل وااللتزام النزاھة على مبنیة ومبادئ موحدة ثقافة ھي دیلویت فریق یجمع ما
 دیلویت عمل فریق ویؤمن .الممیزة المھنیة الفرص وتوفر الخبرات وتنمیة والتطور المستمر التعلم من داخلیة بیئة دعم على نحرص كما .وجدوا أینما واألسواق

 .إلیھا ینتمون التي المجتمعات في المستدامة لدعم التنمیة الثقة وبناء للشركة االجتماعیة بالمسؤولیة

 

 ) األوسط الشرق (توش أند دیلویت عن نبذة

 وقد االستشاریة المھنیة الخدمات تقدیم في الرائدة الشركات من واحدة وھي "المحدودة توھماتسو توش دیلویت" في عضو ھي) األوسط الشرق (توش أند دیلویت
 من مكرس األوسط الشرق منطقة في) األوسط الشرق (توش أند دیلویت شركة تواجد إن .المنطقة في ۱۹۲٦ سنة منذ وجودھا ویمتد األوسط الشرق منطقة في تأسست

 الشركات ان .لھ التابعة البلد في االجراء المرعیة والمراسیم القوانین وفق بالخدمات للقیام لھا والمرخص المستقلة القانونیة بالشخصیة وتتمتع لھا التابعة الشركات خالل
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 خاصة شركة كل أن كما ،) األوسط الشرق (توش أند دیلویت شركة أو\و البعض بعضھا تلزم أن تستطیع ال) األوسط الشرق (توش أند ویتدیل بشركة والخاصة التابعة
 عن ولیس ،تقصیرھا أو أفعالھا عن فقط مسؤولة تكون والتي بھا الخاصین العمالء مع مستقل وبشكل مباشرة تتعاقد) األوسط الشرق (توش أند دیلویت لشركة تابعة أو

 .) األوسط الشرق (توش أند دیلویت بشركة والخاصة التابعة األخرى الشركات تقصیر أو أفعال

 المؤسسات في المخاطر وخدمات المالیة والمشورة اإلداریة واالستشارات والضرائب الحسابات تدقیق بخدمات تقوم التي الرائدة المھنیة الشركات من دیلویت وتعتبر
 األول المستوى على ۲۰۱۰ عام) األوسط الشرق (توش أند دیلویت حازت وقد .بلداً  ۱٤ في مكتبا ۲٥ خالل من یعملون وموظف ومدیر شریك 3,300 قرابة وتضم

 واتالسن خالل جوائز عدة على حصلت كما .") ITR (ریفیو تاكس انترناشونال" مجلة تصنیف حسب الخلیجي التعاون مجلس منطقة دول في الضریبیة لالستشارات
 الشرق في عمل رب أفضل“ األوسط، وجائزة الشرق في المالیین المدراء جوائز توزیع حفل خالل ۲۰۱٦لعام استشاریة شركة أفضل جائزة بینھا من األخیرة
 مجال في متكاملة شركة فضلأ" وجائزة وویلز، إنكلترا في القانونیین ھیئة المحاسبین من "األوسط الشرق في والتطویر التدریب في التمیز جائزة"و ،"األوسط

 .المشرق في للشركات االجتماعیة المسؤولیة شركة قبل من "االجتماعیة المسؤولیة

 

 صدورھا وقت في صحیحة اإلخباریة النشرة ھذه في الواردة المعلومات إنّ 


