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ي تصنيف جديد لمجلة فورتشن عن ’أفضل 
 
ي العالم‘ لعام ف

 
 2022أماكن العمل ف

ي العالم ديلويت تحتل المرتبة السابعة كأفضل مكان للعمل 
 
 ف

 
ي المرتبة السابعة عىل   –  2022 وفمب  ن 9

 إىل سجلها الحافل بحلولها ف 
ً
 جديدا

ً
أضافت ديلويت اليوم تكريما

ي العالم™ لعام قائمة 
(  Fortuneمجلة فورتشن ) وفق دراسة أجرتها كل من 2022أفضل أماكن العمل ف 

كة ’مكان العمل الرائع®‘ )  لمجموعة من الجوائز  ®Great Place to Workوشر
ً
ي هذا اإلنجاز تتويجا

(. يأت 
ي فازت بها ديلويت هذه السنة مثل 

ي أوروبا لعام المماثلة الت 
’أفضل أماكن العمل  ‘ و 2022’أفضل أماكن العمل ف 

ي أمريكا الالتينية لعام 
’أفضل قائمة أفضل أماكن العمل خاصة ببعض الدول منها  18‘ هذا باإلضافة إىل 2022ف 

ي اإلمارات العربية المتحدة لعام 
 ‘2022مكان للعمل ف 

 
 تكريم ديلويت من قبل 

ّ
ق األوسط: ”إن ، الرئيس التنفيذي لديلويت الشر ي

ي هذه المناسبة، قال معتصم الدجات 
ف 

كة  ي ديلويت، مّما يزيد من معت  هذا  مجلة فورتشن وشر
 انعكاس لرؤية وآراء موظف 

ّ
’مكان العمل الرائع‘ ما هو إّل

ق األوسط،   6,000موظف وموظفة حول العالم، بما فيهم نحو   400,000التكريم وأهميته. لدينا نحو  ي الشر
ف 

اهة والثقة والرفا  هذا العدد ونعمل جاهدين لتعزيز ثقافة عمل شاملة للجميع تتمحور حول الن  
ّ
ه. أنا فخور بأن

 ديلويت هي إحدى أمثل األماكن للعمل، ونحن  
ّ
عن أن الكبنر من الكفاءات عىل مستوى المنطقة والعالم يعّنّ

مه ديلويت." 
ّ
ي صلب كل ما تقد

هم ف 
ّ
 أن
ً
 نعلم جيدا

 
كة ’مكان العمل الرائع®‘ أن المؤسسات المدرجة عىل قائمة ي أجرتها، وجدت شر

مجلة فورتشن  وفق الدراسة الت 
ها من المؤسسات األخرى بتوفر تجربة عمل استثنائية للموظفير  لديها  ت عن غنر كأفضل أماكن العمل قد تمنر 
وفق المعاينر الدولية، وبناء عالقات معهم قائمة عىل درجة عالية من الثقة، باإلضافة إىل توفنر بيئة عمل تتسم  

. وقد ت م اختيار المؤسسات المدرجة عىل قائمة مجلة فورتشن من بير   بالعدالة والمساواة بير  جميع الموظفير 
كة ’مكان العمل الرائع®‘ الذي   ي استبيان الموظفير  الذي أجرته شر

ي كانت قد شاركت ف 
تلك المؤسسات الت 

كة ديلويت، فقد جاء   14.8شارك فيه  مليون موظف من كافة أنحاء العالم وعكس مختلف آرائهم. بالنسبة لشر
ي ا
ي ترتيبها ف 

ي مكاتبها ف 
دولة والذين شاركوا   35لمرتبة السابعة بناء عىل آراء عدد كبنر من المهنيير  العاملير  ف 

ي هذا االستبيان. 
 ف 
ً
 أيضا
 

 عىل 
ً
 أيضا

ً
 جيدا

ً
قائمة أفضل أماكن العمل عىل صعيد  18وتجدر اإلشارة إىل أن ديلويت كانت قد احتلت ترتيبا

ي لبعض الدول، 
كية وهولندا واإلمارات العربية عربية المتحدة و ومنها المملكة الالوطت  الواليات المتحدة األمنر

ها. باإلضافة إىل هذه القوائم الوطنية، احتلت ديلويت مراتب جيدة عىل قوائم فئات خاصة   المتحدة وغنر
ي 
ي الخدمات االستشارية   5إضافية مثل قائمة ’أفضل مكان عمل للمرأة‘ ف 

دول؛ وقائمة ’أفضل مكان عمل ف 
ي 
‘؛ وقائمة ’أفضل مكان عمل لجيل األلفية  4والمهنية‘ ف  دول؛ وقائمة أفضل مكان عمل للوالدين العاملير 

ي حققتها 
 لإلنجازات الت 

ً
ي هذه األلقاب تتويجا

‘. وتأت  الثالثة‘؛ وقائمة ’أفضل مكان عمل لرفاهية الموظفير 
ي ا
كة ’مكان العمل الرائع‘ حيث جاءت ف  ي قائمة شر

 ف 
ً
 .  2020كأفضل مكان للعمل لعام   22لمرتبة ديلويت سابقا

 
ق األوسط: ”تواضب  ي ديلويت الشر

يكة ومسؤولة المواهب والتواصل ف  من جهتها، قالت رنا غندور سلهب، شر
كز جميعها عىل إضافة القيمة لموظفيها  ي تن 

ي سعيها لتحقيق جملة من األهداف الت 
ق األوسط ف  ديلويت الشر

 عىل تعزيز بيئة عمل شاملة يحظ  فيها كل من منسوبيننا وعمالئها 
ً
ي تعمل فيها. ونحرص دائما

والمجتمعات الت 
ّ  والنمو لتحقيق طموحاتهم.“  الرجال والنساء عىل فرص مساوية للتمنر

 
 - انتىه  -

 
ي العالم Fortuneلمحة عامة عن استبيان مجلة )

 
 ( ألفضل مكان عمل ف

كة )  ي العالم من خالل استبيان شي شمل ®Great Place to Workاختارت شر
 14.8( أفضل أماكن العمل ف 

ي جميع أنحاء العالم، حيث قامت  
كات ومؤسسات معتمدة كأفضل مكان للعمل ف  ي شر

مليون موظف يعملون ف 

كات لتوفنر بيئة عمل مريحة  بجمع إجاباتهم عىل أسئلة هذا االستبيان وتحليلها بهدف تقييم جهود هذه الشر
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كة عىل  ولها تأ طت الشر ي تعمل وسطها. واشن 
ثنر إيجاّتي عىل الموظفير  العالمير  فيها وعىل المجتمعات الت 

ي 
كات المرشحة لهذا التقييم أن تكون قد تم إدراجها عىل األقل ف  ي قارة آسيا  5الشر

قوائم ألفضل أماكن عمل ف 

اليا خالل ، وأن يكون 2022وأوائل العام   2021العام  وأوروبا وأمريكا الالتينية وأفريقيا وأمريكا الشمالية وأسن 

. 40موظف يعمل  5,000الحد األدت  لعدد العاملير  فيها  ي موطنها األصىلي
 % منهم خارج مكاتبها الرئيسية ف 

كات، ُيرّج النقر عىل هذا   الرابط لالطالع عىل المنهجية الكاملة الختيار الشر

 
كات استخدام  شح، يجب عىل جميع الشر . يجب عىل  مؤشر الثقة لمكان العمل الرائع’استبيان من أجل الن 

شح لوجودها عىل قائمة السنة القادمة أن   كات الراغبة بالن   تبدأ من هنا. الشر
 
 

كة )  (®Great Place to Workلمحة عن شر
 

كة بمثابة الهيئة العالمية المهتمة بقياس ثقافة مكان العمل. منذ عام  عتّن هذه الشر
ُ
  1992ت

ً
ا  كبنر

ً
، أجرت عددا

يون موظف من أنحاء العالم، واستخدمت الرؤى مل  100من االستبيانات بلغ مجموع من شملتهم أكنر من 
كة  : الثقة. وتوفر الشر ي تمنر  أفضل أماكن العمل، وهي

المستخلصة من إجابات الموظفير  لتحديد الخصائص الت 
كات من المالحظات   ي تجري  ها عىل المنصة الخاصة بها حت  يستفيد مدراء هذه الشر

نتائج االستبيانات الت 
ها  . وتقوم  والتقارير الفورية وغنر من الرؤى المستخلصة لالستناد إليها عند اتخاذ قراراتهم المتعلقة بالموظفير 

كة أو  كة بجميع أنشطتها مدفوعة برسالة تريد تحقيقها وهي بناء عالم أفضل من خالل مساعدة كل شر هذه الشر
 .  مؤسسة أن تصبح أفضل مكان للعمل لجميع الموظفير 

 
كة، ُيرّج زيارة موقعها عىل الروابط التالية:  لالطالع عىل مزيد من المعلومات عن  هذه الشر

greatplacetowork.com 
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كة بريطانية خاصة   ، أي داللة إىل "ديلويت" تشنر إىل واحدة أو أكنر من ديلويت توش توهماتسو المحدودة، وهي شر ي
ي هذا البيان الصحف 

ف 
كات األعضاء  . يرّج االطالع عىل  المرخص لها بشخصية قانونية مستقلة خاصةمحدودة بضمان وتتمتع شبكتها من الشر

deloitte.com/about  كات األعضاء فيها. إن للحصول عىل و ي ل ديلويت توش توهماتسو المحدودة والشر
صف مفصل للهيكل القانوت 

ي صحيحة إىل حير  التوجه إىل الصحافة
ي هذا البيان الصحف 

.  \ المعلومات الواردة ف   النشر

اكة ذات مسؤولية محدودة:  ق األوسط( شر  عن ديلويت آند توش )الشر

اكة  ق األوسط( شر اكة ذات   ديلويت آند توش )الشر كة تابعة لديلويت شمال جنوب أوروبا شر ذات مسؤولية محدودة )د إم إي( هي شر
كة مرخص لها من قبل ديلويت توش  ق األوسط وقّنص. وديلويت ن س إي هي شر مسؤولية محدودة )ن س إي( بالنسبة لمنطقة الشر

كة بريطانية خاصة محدودة بضمان.   توهماتسو المحدودة، وهي شر

ي تقديم الخدمات المهنية اإل هي د إم إي  
كات الرائدة ف  ق األوسط ويمتد وجودها منذ واحدة من الشر ي منطقة الشر

ستشارية وقد تأسست ف 
ي المنطقة ١٩۲٦سنة 

ي   26من خالل  ف 
 وتضم  14مكتبا" ف 

ً
يك ومدير وموظف ٥,٠٠٠قرابة بلدا كة  .شر ي منطقة  د إم إي إن وجود شر

ف 
ق األوسط   مكروقّنص الشر

ّ
كات الحائزة عىل ترخيصّ ي البلد  س من خالل الشر

 للقوانير  والمراسيم المرعية اإلجراء ف 
ً
لتقديم الخدمات وفقا

كات والكيانات المرخصة من قبلها إلزام بعضها البعض و/أو إلزام شر  د  كة التابعة له وتتمتع بالشخصية القانونية المستقلة. ال تستطيع الشر
كة إم إي.  كات والكيانات مسؤولة   مبشكل مستقل مع العمالء الخاصير  بهأو كيان وعند تقديم الخدمات، تتعاقد كل شر وتكون هذه الشر

ها.   فقط عن أفعالها أو تقصنر

 عن ديلويت 

م اسم "ديلويت" للداللة عىل واحدة أو أكنر من 
َ
كات األعضاء المرخص لها من قبل ديلويت تو ال ُيستخد ش توهماتسو المحدودة، وهي  شر

كات األعضاء المرخص لها، والكيانات المرتبطة بها كات المرخص لها بشخصية قانونية اتتمتع  .مجموعة عالمية من شر ة وكل من الشر ألخنر
كات والكيانات المرخصة من قبلها إلزام بعضها البعضو  مستقلة خاصة بها.  كة وعند تقديم الخدمات، تتعاقد  . ال تستطيع الشر أو  كل شر

ها. ا، بشكل مستقل مع العمالء الخاصير  بهكيان  كات والكيانات مسؤولة فقط عن أفعالها أو تقصنر تقدم ديلويت توش   ال  وتكون هذه الشر
:  .أي خدمات للعمالءأو ديلويت ن س إي أو د إم إي توهماتسو المحدودة  ي عىل العنوان التاىلي

وت    ُيرّج مراجعة موقعنا االلكن 
www.deloitte.com/about  

ي مجال التدقيق والمراجعة، واإل  
كة عالمية رائدة ف  ستشارات المخاطر، خدمات  إستشارات اإلدارية والمالية، وخدمات تعتّن ديلويت شر

ائب والخدمات المتعلقة بها. وهي توفر خدماتها ألرب  ع من بير  خمس   كات عىل قائمة مجلة فورتشن العالمية ألفضل الض  كة،   ٥٠٠شر شر
ي أكنر من 

كات األعضاء المرخص لها ف  ابطة من شر ي   ١٥٠بفضل شبكة عالمية من  دولة. للحصول عىل المزيد من التفاصيل حول مهنتر
ي عىل ا ٣٠٠٠٠٠ديلويت ال  

وت  ي مختلف القطاعات، ُيرّج مراجعة موقعنا االلكن 
: وأثرهم اإليجاّتي ف   . www.deloitte.comلعنوان التاىلي

 
ونية، يرّج إرسال رسالة رد إىل المرسل تحمل عبارة "  ي الرسائل اإللكن 

ي خانة Unsubscribeللتوقف عن تلف 
 الموضوع. " ف 
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