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ابیلو" أكبر مقدم خدمات التعلیم للمرحلة المبكرة في دیلویت مستشار في دمج مجموعة " بلوسوم" في اإلمارات مع "ب
 أوروبا

         

في عملیة دمج  مجموعة حضانات "بلوسوم"، أكبر مقدمي الخدمات التعلیمیة  دیلویت  كمستشار عملت – 2017سبتمبر  18
وعة لخدمات تعلیم المراحل للمراحل المبكرة في دبي، مع شركة "بابیلو" في الشرق األوسط وشمال إفریقیا ، وھي أكبر مجم

 المبكرة وحضانات األطفال في أوروبا.

ً من موقع واحد  2009تأسست حضانات "بلوسوم" في دبي عام  ً سریعا من قبل زھرة حمیراني ورحیم ساجان، وحققت نموا
ى التقدیر من إلى ست مراكز في كافة أنحاء دبي، مع خطط لتأسیس فروع جدیدة في دبي وأبوظبي. وقد حازت المجموعة عل

جائزة مجتمعیة متعلقة بالقطاع، حیث أكدت تلك الجوائز جودة الخدمات التي تقدمھا، كما أن مجتمع األعمال  20خالل أكثر من 
ً بأنھا  أفضل مقدمي الحلول التعلیمیة ورعایة األطفال في دبي. وتجمع حضانات بلوسوم بین المنھج من المحلي یصفھا دائما

ودة، وبیئة التعلم اآلمنة والتحفیزیة، والطاقم المؤھل والمدّرب على أعلى المستویات، والھیكل المرن األكادیمي فائق الج
 للتسجیل، والعروض الممیزة المتطابقة في كافة مواقعھا.

على ید رودولف وإدوارد كارل، وھي تعد أكبر مؤسسة خاصة لحضانات  2003تأسست حضانة "بابیلو" في باریس عام 
شركة من جمیع األحجام،  1200ألف طفل  كل أسبوع، وتقدم خدماتھا ألكثر من  25یث تستقبل "بابیلو" أكثر من األطفال، ح

مركز لرعایة األطفال، بما في ذلك مراكز الرعایة النھاریة، ونوادي الحضانات،  520كما تملك المجموعة ما یزید عن 
مختص یكرسون جھودھم لتحقیق أعلى معاییر جودة التعلیم  آالف 6ومدارس الحضانات، حیث تضم تلك المراكز أكثر من 

على مستوى العالم. وقد حازت "بابیلو" كذلك على جوائز عدیدة في القطاع، بما في ذلك جائزة "أفضل مشروع للطفولة" عام 
ـ"إدارة العالقات العائ 2009من مؤسسة فرنسا، وجائزة "أفضل شركة واعدة" عام  2004 ، 2012لیة" عام ، وشھادة اآلیزو ل

ً جائزة " الشركة الفرنسیة الرائدة في النمو" من "لیكسبریس لینتربرایز" عام   .2014وأخیرا

ومن ناحیة عملیة الدمج, فقد عُینت دیلویت لتقدیم االستشارات لمساھمي مجموعة حضانات "بلوسوم" بخصوص خططھا للنمو 
راتیجیة أعمال المجموعة. وبسبب النمو الملموس الذي شھدتھ  حضانات اإلقلیمي، ولتقدیم الھیكل التمویلي األمثل لدعم است

ً لوجود فرص مھمة في قطاع تعلیم المرحلة المبكرة في المنطقة، أدركت "بلوسوم" أن علیھا االستعانة  "بلوسوم"، ونظرا
م المعاییر المطلوبة، ومن ثم بشریك قوي لتنفیذ خططھا التوسعیة، وقد أشارت دیلویت إلى عدة مستثمرین محتملین تنطبق علیھ

 قیّمت بواسطة عملیة منظمة مدى جاذبیة ھؤالء المستثمرین كشركاء للمجموعة.

دیلویت، الشرق األوسط: "إن ھذا االندماج بین بلوسوم، مجموعة في   االستشارات المالیةفي قسم  شریك الوقال عزیز الحق، 
للمراحل المبكرة، وبابیلو، المعروفة بقدراتھا الدولیة الرائدة، ھو االندماج الحضانات المحلیة التي تقدم أفضل خدمات التعلیم 

األمثل لمنشأتین رائدتین في مجالھما ویكمالن بعضھما البعض. وفي نھایة المطاف، فإن األھل وأطفالھم ھم المستفیدون من 
المبكرة." وأضاف " إن ھذا االندماج یدل  المقدمة للمراحل التعلیمیةو الحائزة على العدید من الجوائزالخدمات والحلول 

وقدرة الشركات المحلیة الناجحة على جذب اھتمام المجموعات الدولیة الساعیة  اإلماراتي بوضوح على قوة االقتصاد المحلي
 إلى توسیع الفرص في األسواق المتنامیة".

خالل سعینا للحصول على شریك استراتیجي ": حمیراني، المؤسس والرئیس التنفیذي لمجموعة حضانات بلوسوم زھرةوقالت 
 ولدیھا رؤیة لبلوسوم، كان تفضیلنا لمجموعة دولیة لھا سجل حافل في تقدیم أعلى مستویات الجودة في التعلیم للسنوات المبكرة

ُ . نمو قویة ویوفر منصة مثالیة لالستفادة من الفرص الھائلة في  قیم مجموعتنا یشاركناوكان من المھم بالنسبة لنا أن نجد شریكا
وأعتقد أننا وجدنا ھذه الصفات في بابیلو وال یسعنا االنتظار للبدء في خطة عملنا . قطاع التعلیم للسنوات المبكرة في المنطقة
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ت اللتزامھ وجھوده لتقدیم إلتمام ھذا االندماج، وإلى فریق دیلویالمثالي  نھجھاوأود أن أشكر جمیع األطراف على  .المشتركة
 ".لبلوسوم  ةناجح ولحل

 
 أعماالً  حضانات بلوسوم مساھمو أسسلقد : "االستشارات المالیة، دیلویت، الشرق األوسط في قسم  مدیرالوقال مارك تایلور، 

د جمیع األطراف وكانت جھو. للغایة في فترة قصیرة من الزمن، ونتمنى لھم كل النجاح في رحلتھم إلى جانب بابیلو ناجحةً 
ً القتصاد . مدة وجیزةاستثنائیة إلبرام ھذه الصفقة في  ً رائعا في دولة  الشركات المتوسطة الحجم وتعتبر ھذه الصفقة داعما

 ". أو الدولیةما زال یجذب المستثمرین بشدة، سواء من المجموعات المحلیة  ھو قطاعاإلمارات العربیة المتحدة، و

منصة رائدة في السوق في مجال التعلیم  الشرق األوسط وشمال إفریقیاندماج بین بلوسوم وبابیلو اال یُنشئومن المتوقع أن 
 .للمراحل المبكرة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة

 
 النهاية

 
 نبذة عن دیلویت

ركة بریطانیة خاصة محدودة بضمان یُستخدَم إسم "دیلویت" للداللة على واحدة أو أكثر من أعضاء دیلویت توش توھماتسو المحدودة، وھي ش
ویتمتع كل من شركاتھا األعضاء بشخصیة قانونیة مستقلة خاصة بھا. للحصول على المزید من التفاصیل حول الكیان القانوني لمجموعة 

دیلویت توش توھماتسو المحدودة وشركاتھا األعضاء، یُرجى مراجعة موقعنا االلكتروني على العنوان التالي: 
www.deloitte.com/about 

 تقدم دیلویت بخدمات تدقیق الحسابات والضرائب واإلستشارات اإلداریة والمشورة المالیة إلى عمالء من القطاعین العام والخاص في مجموعة
دولة، تقدم دیلویت من خالل  150عضاء في أكثر من واسعة من المجاالت االقتصادیة. وبفضل شبكة عالمیة مترابطة من الشركات األ

مجموعة من المستشارین ذوي الكفاءات المتمیزة خدمات عالیة الجودة للعمالء وذلك من خالل حلول فاعلة لمواجھة التحدیات التي تعترض 
 مھنیاً، كلھم ملتزمین بأن یكونوا عنواناً لإلمتیاز. 200,000نحو  عملیاتھم. تضم دیلویت

ودة فریق دیلویت ھي ثقافة موحدة ومبادئ مبنیة على النزاھة واإللتزام بالعمل سویاً مع تنوع خبراتنا وثقافاتنا لتقدیم خدمات مھنیة ذات ج جمعما ی
یة الممیزة. نحرص على دعم بیئة داخلیة من التعلم المستمر والتطور وتنمیة الخبرات وتوفر الفرص المھن عالیة للعمالء واألسواق أینما وجدوا. كما

 لدعم التنمیة المستدماة في المجتمعات التي ینتمون إلیھا. دیلویت بالمسؤولیة االجتماعیة للشركة ویؤمن فریق عمل
 

 دیلویت أند توش (الشرق األوسط):نبذة عن 
ست في منطقة الشرق دیلویت أند توش (الشرق األوسط) ھي عضو في "دیلویت توش توھماتسو المحدودة" وھي اول شركة خدمات مھنیة اس

 .في المنطقة ۱۹۲٦منذ سنة  األوسط ویمتد وجودھا

م قرابة وتعتبر دیلویت من الشركات المھنیة الرائدة التي تقوم بخدمات تدقیق الحسابات و الضرائب و اإلستشارات اإلداریة والمشورة المالیة وتض
ً في  ۲٦شریك ومدیر وموظف یعملون من خالل  ۳۰۰۰ المستوى  على ۲۰۱۰وقد حازت دیلویت أند توش (الشرق األوسط) منذ عام بلداً.  ۱٥مكتبا

وقد حصلت أیضًا  .(ITR) "األول لالستشارات الضریبیة في منطقة دول مجلس التعاون الخلیجي حسب تصنیف مجلة "انترناشونال تاكس ریفیو
, أفضل شركة استشاریة, وجائزة التمیز في التدریب  والتي تضم أفضل رب عمل في الشرق األوسط على عدة جوائز في السنوات األخیرة

 .والتطویر في الشرق األوسط من ھیئة المحاسبین القانونیین في إنكلترا وویلز
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