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 للسنة الثامنة على التوالي قوي نمو دیلویت تعلن عن 
 

 والتحالفات االستراتیجیة وعملیات االستحواذالعضوي شركات وقطاعات والمناطق التي تتواجد فیھا دیلویت بفضل النمو نمو  •
 منھم فقط في الشرق األوسط 800موظف جدید،  70000توظیف ما یقارب  •

         
 

ً شركة دیلویت العالمیة  شھدت – 2017 اكتوبر 8 مایو  31للسنة المالیة المنتھیة في لعائداتھا  للسنة الثامنة على التوالي نمو رصینا
 .)2017(السنة المالیة  2017

 
 یبقى، أوالً  أساسیین ھما: بونیت رینجن، الرئیس التنفیذي لشركة دیلویت العالمیة: "یُعزى نمو إیرادات دیلویت إلى عاملین وأوضح
ً . صات مصدراً للقوة التنافسیةاصتخاإل ةمتعددالأعمالنت نموذج  بنسبة یختارون دیلویت أمامھم، وھم  خیاراتال ؤنا، یملك عمالثانیا
 لتغییر وإعادة تطویر أنفسھم في بیئة تجاریة عالمیة تتطور باستمرار".تخطي مناخ المساعدتھم على متزایدة 

 
دیلویت تواجد ل ینوالتسع ةالتنفیذي لشركة دیلویت الشرق األوسط: "یصادف ھذا العام الذكرى الحادی رئیسفاھوم، الالعمر  كذلك، أفاد

في في نمو قطاع الخدمات المھنیة  دور حیويبتأدیة دیلویت تستمر . وبشكل دائم وغیر متقطع 1926منذ العام في الشرق األوسط  
، شعبناخدمة في التزامنا . ونحن نبقى على موظف جدید 800 ـال یقاربما خالل العام الماضي فقط ھذه المنطقة حیث أضافت 

ھام  أثرحداث ؤویتنا ال وما زلنا مستمرین فيال تتزعزع لكل قطاع.  قةمعممعرفة بعلى معاییر المھارات ووفقاً أل ناومجتمع ا،ئنوعمال
 ". في كافة القطاعات

 
 والمناطقھام في كافة المجاالت والقطاعات نمو 

 
، حققت التي تقدم فیھا خدماتھامناطق الاطق الجغرافیة وفي جمیع المنبتركیزھا المستمر لتقدم الخدمات ذات الثاثیر النوعي على عمالئھا 
االستشارات، واالستشارات المالیة، واستشارات المخاطر، خدمات دیلویت نمواً في مجاالت عملھا الخمسة والتي تتمثل بالتدقیق، و

 .واالستشارات الضریبیة والقانونیة
 
خالل التي أدت إلى نمو شركة دیلویت أكثر القطاعات ستھالكیة والصناعیة والمنتجات اال ،واالتصاالت ،واإلعالم ،التكنولوجیاشكلت و

 .لعملة المحلیةبا %9 ـكل منھا عائدات تفوق ال سجلت، حیث 2017السنة المالیة 
 

، تلتھا أوروبا والشرق األوسط وأفریقیا %9ألسرع بین المناطق بنسبة النمو اإیرادات منطقة آسیا والمحیط الھادئ  سجلت •
 .بالعملة المحلیة % 5.6واألمیرکتان بنسبة  % 8.6 ةبنسب

 
 التماشي مع التحدیات المستقبلیة

 
لكن دیلویت وبفضل . إلى خلق تحدیات وفرص غیر مسبوقة للعمالءالمضطرد  التغییرووالتعقید عدم االستقرار  ارتفاع نسبة لقد أدى 

مساعدة  منمكنت ت قدالتخصصات المھنیة، في مختلف واسعة خبراتھا ال إلى باإلضافةقدراتھا ورؤیتھا االستراتیجیة في كل القطاعات 
 .مواجھة ھذه التحدیات وتأثیراتھا المستبقلیة بكل ثقة وفاعلیة ىعمالئھا عل

 
 

mailto:nelhassan@deloitte.com


 
 

 ،تحالفات مع أبرز المبتكرین الرقمیین، بما في ذلك خدمات أمازون ویبالالنظم اإلیكولوجیة وبناء إدارة قدرة دیلویت على إن 
 على تقدیم حلول شاملة تعالج أصعب انیات دیلویت، كلھا عوامل عززت من امك SAP وساب ،وأوراكل ،و إتش بي ،سبوكایوف

 لعوائقعلى تحدید ا ھامن خالل ھذه النظم اإلیكولوجیة، تساعد دیلویت عمالء. ةالتكنولوجی تحدیاتوال الشركات التي تواجھھا  التغیرات 
الخدمات الجدیدة والمنتجات ونماذج األعمال  للشركات من حیثتحول خطة الق وتنفیذ ائمعالجة ھذه العوضع استراتیجیات لتالمحتملة، و

 .واألسواق
 

 عمقة والجودة التي یطلبھا ویستحقھاالمواسعة وھا التقدیم خبراتبھدف  ھاتاقدرللبناء على دیلویت باستمرار تعمل "  ضاف رینجینوأ
 ".في مساعدة العمالء على التكیف واالزدھار في اقتصاد عالمي تنافسي  وادمن الر دیلویت دتع. لذلك، عمالؤنا

 
 االستثمار في التحول

 
خدماتھا في مختف القطاعات في دمج التقنیات التحویلیة وتحلیالت البیانات في حلولھا وفي استثماراتھا االستراتیجیة  دیلویتتستمر 
 :ما یلي 2017ى ھذه االستثمارات في السنة المالیة للعمالء. ومن األمثلة علالجودة الفضلى لتقدیم 

 
بما في ذلك ماغنیا (منصة التدقیق)، وإیلومنیا (منصة التحلیالت)، وكوغنیا (بوابة  ،حلول عالمیة في مجال التدقیق  تطبیق •

الذكاء كترونیة وھج لالستفادة من التحدیثات في السحابة اإللمناتجھیز المھنیین في التدقیق والتوكید بأدوات مبتكرة و
 .والتعلم اآللي االصطناعي

 
جودة والمركز العالمي للتمیز لجودة التدقیق. وتوصیل مناھج التعلم التعزیز جودة التدقیق من خالل برنامج مراقبة وقیاس  •

 .مھني في مجال التدقیق والتوكید حول العالم 70000العالمیة المحدثة إلى أكثر من 
 

ھم أل الخدمات المقدمةئیسة لتعزیز شبكة مكاتب دیلویت العالمیة ومراكز تقدیم التكنولوجیا لتطویر االستثمار في األسواق الر •
 .ینوالمحلی ینعمالء االستشارات العالمی

 
المالیة لدعم ات الجرائم المالیة في االستشارومنصات تحلیل  3D Discoveryو  iDealو  ValueDمنصات اعتماد  •

 .في شركاتھم مساعدتھم على حل المشاكل المعقدةو ات الفضلىالخبر تقدیموطریقة أفضل العمالء ب
 

ات قطاع تدعم تعتمد على الحلول حلول تكنولوجیة مبتكرةإطالق التواصل بین عمالء الضرائب والتشریعات من خالل عزیز ت •
 .لتفعیل العالقات ة من خالل منصة رقمیة جدیدةات كافالخدم

 
البیانات التشریعات من خالل ستة مشاریع مشتركة مع شركات التشغیل اآللي والمعرفي وة ویالضریب مةنظاالتوسیع نطاق   •

أتمتة العملیات الروبوتیة  سة اتفاقات استراتیجیة مع بائعین) خمBPS( وقد أبرمت حلول العملیات التجاریة. المتسلسلة
شركة ذي تعاونت دیلویت مع قد و .RPA Center of Excellence للتمیز أتمتة العملیات الروبوتیة وأنشأت مركز

األعمال التجاریة والعمالء مع آالف الشركات  لربط.The Bakery Worldwide Ltd بیكري ورلد واید المحدودة 
 .التكنولوجیة الناشئة

 
 بناء القوى العاملة المستقبلیة بدءاً من الیوم

زیادة وھي  مھني جدید،  70000، مع ما یقارب القطاعاتناطق وجمیع الم في 2017السنة المالیة قواھا العاملة خالل عززت دیلویت 
نمو الدقائق. وتصدرت منطقة آسیا والمحیط الھادئ معدل  8ما یعادل توظیف شخص واحد كل  أي- 2016عن السنة المالیة  %8بنسبة 

 .%13على  نموا یزیدا ممنھ االستشارات وخدمات المخاطر، حیث حقق كل قطاعي  من كلّ تصدر القائمة كما ، %10.4بنسبة ھذا 

 للمھنیین، ومنھا: یةعم التطویر الوظیفي وتوفیر الرفاھإلى دعدداً من المبادرات التي تھدف  2017السنة المالیة خالل كما قدمت دیلویت 

سیا جامعة دیلویت الشمالیة (تورنتو، كندا) وجامعة دیلویت في آ–الخامس والسادس  جامعة دیلویتت دیلویت مركزي حتفتا •
في برامج تطویر القیادة في جامعة من دیلویت  مھني 65,000 ةشاركم 2017نة كما شھدت سوالمحیط الھادئ (سنغافورة). 

 دیلویت.
انطالقاً من الشخصیة والمھنیة، ة مھنییھا بین حیاخلق وتحقیق التوازن ل اتھااإلجازة العائلیة عبر شبك مددت دیلویت سیاسات  •

 جھودھاحیث تكرس دیلویت عائالت. واالحتیاجات المتنوعة للاألسریة الرعایة  المتغیرات الحیویة  الت تشھدھا مبدأ  فھم
منح إجازة األمثلة على ذلك،  جمیع أنحاء العالم. ومن فاعلة فيسیاسات إجازة عائلیة تكون الرائدة في دعم موظفیھا وتوفیر ل

آلباء واألمھات المؤھلین خیار تقاسم فترة إجازة األمومة وفر لة المتحدة، والتي تالمملك-األمومة واألبوة المشتركة في دیلویت
 16مدفوعة بالكامل لتصل إلى السیاسة اإلجازة العائلیة نطاق الوالیات المتحدة -دیلویتكما مددت أو التبني مع شریك حیاتھم. 



 
 

ً للموظفین المؤھلین من الذكور واإلناث،  طفل  والدةسر كاالحتفال باأل تشھدھا كافة لحیاتیة التي التشجیع المناسبات أسبوعا
 جدید، أو رعایة زوج أو شریك أو أخ أو والد مسن.

(مما یمنح أعضاء الفریق شعوراً  تطویر القدراتتستند على التي جدیدة الالقدرات على  المرتكز األداءخبرة إدارة إطالق   •
األفراد التي تحفز التطور توفیر فرص و تلقي ردود الفعل بطریقة مستمرة ل باإلبداع واالبتكار والبصیرة النافذة) من خال

 والفرق.
ال تعكس  بیئة عمل شاملة ومتنوعةوتتوفیر خلق إذ أن . ثقافة الشمولمع استمرار نموھا، تركز دیلویت بقوة على خلق ودعم  •

ً تفضي العالم الذي نعیش فیھ، ال بل  فقط فریدة من نوعھا، مما الخبرات النظر والوجھات تشجع المشاركة في ثقافة  الى أیضا
ً مجتمعی اً ترك أثری، واستبقائھالمواھب ویستقطب اقدم خدمات أقوى لمختلف العمالء، ویحسن نتائج األعمال وی ً إیجابی ا  .ا
 

 ة من ذوي الخبرات الحیاتیأفضل المواھب  وھم المستقبلیة ةملاالع ىقوال: "یمثل المھنیون في دیلویت قائالً  رینجینفي ھذ السیاق، أفاد 
التأثیر على نحث موظفینا على فإننا ، بأھداف واضحة ". وأضاف: "عند خلق ثقافة شاملة تعاونیةالمتنوعة ووجھات النظر والمھارات

 ".ككل المجتمع وعلىالمتنوعة والمتطورة  ئناقاعدة عمالوعلى  بعضھم البعض

 
 جائزة لینكیدیننالتھا كمن خالل جوائز ي مستوى العالمالعلى  شركةضل تصدرھا كأف 2017عام الوتواصل شركة دیلویت في 

LinkedIn  ألفضل رب عمل، وجائزة التایمزTimes  لمرأة، وجائزة ینیفیرسما شركة تشجع توظیف 50ألفضل Universum  لرب
 من بین جوائز أخرى. العمل األكثر جاذبیة في العالم"

 

 ثر االجتماعيلأل Worldclass عالميالحل مبادرة ال

لنجاح ا ركائزتدرك دیلویت أن أكبر تحد للنمو االقتصادي العالمي واالزدھار والتقدم االجتماعي ھو انعدام إمكانیة الوصول إلى 
 .ي الرئیسیةالشخصي والمھن

مسیرة مھنیة  إلى فرص بناء تیسیر الوصوللذلك، كثفت دیلویت جھودھا ھذا العام للمساعدة على مواجھة ھذا التحدي عن طریق 
  .فترة التحول إلى الثورة الصناعیة الرابعةخالل  لواھمأللمجتمعات واألفراد الذین 

ً جھداً عالمیاً جدیداً مصمم Worldclassمبادرة الحل العالمي عد ت  موظفیھاإعداد بلتطبیق مھارات دیلویت وخبرتھا وحجمھا والتزامھا  ا
 .ي الجدید من خالل تعلیمھم وتدریبھمالستفادة من االقتصاد العالمھم من اوتمكین

دیلویت حول العالم  ومتطلبات االقتصاد العالمي الجدید. یبذل مھنیمواجھة یزال مالیین األشخاص غیر مؤھلین ل مارینجین " أضافو
 فرصلى خلق ععلى جھودھم ومساعدتھم  البناء على Wordclassتعمل مبادرة دعم التعلیم وتنمیة المھارات، وبھدف ھائلة  اً جھود

 لألفراد لتحقیق تطلعاتھم الشخصیة والمھنیة."

" أنلیشفي المملكة المتحدة، ومبادرة " One Million Futuresملیون مستقبل  على نجاح مبادرة " Worldclassمبادرة  عتمدت
Unleash " یجري في جمیع الذي تطوعي العمل الوم ی"، إمباكت ديفي الدنمارك لدعم أھداف األمم المتحدة للتنمیة المستدامة، ومبادرة
ملیون ساعة في خدمة مجتمعاتھم  1.2أكثر من  2017مھنیو دیلویت خالل السنة المالیة قد أمضى مبادرات أخرى. ومن بین أنحاء العالم 

الیة في القضایا دیلویت اإلجم اتثلث ھذه الساعات في التركیز على التعلیم وبناء المھارات. وتقدر مساھموقد خصصوا والتطوع فیھا، 
 .ملیون دوالر أمریكي 200االجتماعیة والمجتمعیة بأكثر من 

 
 :مالحظات.

 بالعملة المحلیة، ما لم یذكر خالف ذلك.ه النشرة اإلخباریة ھي ھذبالواردة في جمیع معدالت النمو • 

 
 

 النهاية
 

 نبذة عن دیلویت
اء دیلویت توش توھماتسو المحدودة، وھي شركة بریطانیة خاصة محدودة بضمان یُستخدَم إسم "دیلویت" للداللة على واحدة أو أكثر من أعض

ویتمتع كل من شركاتھا األعضاء بشخصیة قانونیة مستقلة خاصة بھا. للحصول على المزید من التفاصیل حول الكیان القانوني لمجموعة 
اللكتروني على العنوان التالي: دیلویت توش توھماتسو المحدودة وشركاتھا األعضاء، یُرجى مراجعة موقعنا ا
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 تقدم دیلویت بخدمات تدقیق الحسابات والضرائب واإلستشارات اإلداریة والمشورة المالیة إلى عمالء من القطاعین العام والخاص في مجموعة
دولة، تقدم دیلویت من خالل  150بفضل شبكة عالمیة مترابطة من الشركات األعضاء في أكثر من واسعة من المجاالت االقتصادیة. و

مجموعة من المستشارین ذوي الكفاءات المتمیزة خدمات عالیة الجودة للعمالء وذلك من خالل حلول فاعلة لمواجھة التحدیات التي تعترض 
 زمین بأن یكونوا عنواناً لإلمتیاز.مھنیاً، كلھم ملت 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 ما یجمع
لتطور وتنمیة الخبرات وتوفر الفرص المھنیة الممیزة. نحرص على دعم بیئة داخلیة من التعلم المستمر وا 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 
المحدودة" وھي اول شركة خدمات مھنیة اسست في منطقة الشرق  دیلویت أند توش (الشرق األوسط) ھي عضو في "دیلویت توش توھماتسو

 .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
المستوى  على ۲۰۱۰بلداً. وقد حازت دیلویت أند توش (الشرق األوسط) منذ عام  ۱٥مكتباً في  ۲٦یعملون من خالل شریك ومدیر وموظف  ۳۰۰۰

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

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

 


