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  السعودیة عربیةالمملكة ال لخدمات الرقمیة فيا دیلویت تؤسس مركز
 

 المملكةفي یدعم المركز الجدید مبادرة التحول الرقمي  -
 المركز مئات فرص العمل والتدریب ألصحاب المھارات المتمیزة في مجال التكنولوجیا المتطورة  یوفر -

 2030 تتعاون دیلویت مع وزارة االتصاالت وتقنیة المعلومات لدعم رؤیة المملكة -
 
الیوم عن إنشاء  السعودیة، أعلنت دیلویت في المملكة العربیة م من وزارة االتصاالت وتقنیة المعلوماتبدع – 2018 مارس 4

في الریاض. إن ھذا االستثمار الھام لدیلویت من شأنھ أن  )Deloitte Digital Center –DDCمركز دیلویت الرقمي المتطور (
المتزایدة في المملكة وفي كافة أنحاء الشرق األوسط، من خالل  لقطاع العاموالدى اكتمالھ كافة المبادرات الرقمیة للشركات  یدعم

توفیر حلول رقمیة متكاملة ومبتكرة على نطاق واسع، بدءاً من التخطیط ووضع االستراتیجیة، وصوالً إلى مرحلة التنفیذ. كذلك، 
المواطنین السعودیین، وسیسھم في واطنات والمفرص العمل والتدریب لمئات )  DDC(في الریاض  سیوفر مركز دیلویت الرقمي

 استقطاب أفضل المواھب والمھارات في المجال الرقمي من الخارج.
 

، بحضور 2018مارس  4في الریاض في دیلویت و في المملكةوزارة االتصاالت وتقنیة المعلومات  وقد تم توقیع مذكرة تفاھم بین
االتصاالت وتقنیة نائب وزیر االتصاالت وتقنیة المعلومات، والدكتور أحمد الثنیان  معالي الوزیر عبد هللا ابن عامر السواحھ، وزیر

سبراول، الرئیس التنفیذي لدیلویت المملكة المتحدة  المعلومات، وبونیت رینجن، الرئیس التنفیذي لشبكة دیلویت العالمیة، ودایفید
 شریك في دیلویتالدیلویت الشرق األوسط، إلى جانب خالد السقا وشمال غرب أوروبا، إضافة إلى عمر الفاھوم، الرئیس التنفیذي ل

بشیر، الشریك المسؤول عن الخدمات االستشاریة  للقطاع العام في دیلویت الشرق  شداور ، في السعودیة المحدودة توش أند
  األوسط.

 
قائالً: "من  رئیس التنفیذي لدیلویت العالمیةال ، أفاد رینجنفي الریاضمركز دیلویت الرقمي المتطور التعاون وانشاء تعلیقاً على 

التكنولوجیا الرقمیة مثل الذكاء االصطناعي، وتحلیل البیانات، والحوسبة السحابیة، بامتیاز على نمط حیاتنا. ونحن  المؤكد أن تؤثر
، إلى اإلسھام في بناء اقتصاد یدوإنشاء المركز الرقمي الجدنسعى من خالل استثمارنا في البنیة الرقمیة للمملكة العربیة السعودیة 

 مزدھر، ومجتمع ینبض بالحیویة واالبتكار، إضافة إلى توفیر فرص عمل للكثیر من المواطنین السعودیین".
 
ً  في الریاض أول مركز رقمي للشركة سیكون مركز دیلویت للخدمات الرقمیةو في دعم  في المنطقة، وسیلعب دوراً رائداً وأساسیا

التكنولوجیا، باإلضافة إلى االرتقاء بالخدمات  مھارات الریادة في قطاعتعزیز رات الشباب السعودي الرقمیة، وعملیة تطویر مھا
 المشروعكما وتثبت دیلویت من خالل ھذا  االستشاریة المقدمة داخل حدود المملكة وعلى مستوى الشرق األوسط بالكامل.

 وبرنامج التحول الوطني.   2030على التزامھا بدعم رؤیة المملكة  ،الوطنیةوجھودھا الموظفة في برامج تنمیة المواھب 
 
 

على ما تقدم قائالً: " ستتمكن دیلویت الشرق  الرئیس التنفیذي لدیلویت المملكة المتحدة وشمال غرب أوروبا، أضاف سبراولكذلك، 
رب أوروبا، من تشكیل تحالفات استراتیجیة األوسط لالستشارات، بدعم من استثمارات وموارد دیلویت المملكة المتحدة وشمال غ

من ھداف االستراتیجیة الرئیسة التي وضعتھا المملكة نصب عینیھا. مع األ يللتماشمع الحكومة السعودیة والشركات في المملكة 
التي تحتاج طیة والشرق أوسخالل الجمع بین تجارب دیلویت عالمیاً في التحول الرقمي والتغییر، سنتمكن من دعم السوق السعودیة 

 أكثر فأكثر إلى الخبرة في تقدیم برامج تحول رقمي واسعة النطاق".
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 - 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، وشركاتھا المحدودة توھماتسو توش دیلویت لمجموعة القانوني الكیان حول التفاصیل من المزید على للحصول

 www.deloitte.com/about :التالي
 

 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 جھةلموا
 .Facebook ، LinkedIn ، Twitter التالیة االجتماعي التواصل وسائل عبر االلكترونیة مواقعنا

 
ً 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 ملع فریق ویؤمن ة.الممیز 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 لخدماتا تقدیم في الرائدة الشركات 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 تبالخدما للقیام لھا والمرخص المستقلة القانونیة بالشخصیة وتتمتع لھا التابعة
 دیلویت 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 )ألوسطا 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 التي 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 لالستشارات
 "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 
 


