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ديلويت واحدة من ”أفضل أماكن العمل“ يف دولة اإلمارات
 31مارس  – 2022حازت ديلويت عىل مركز ضمن قائمة ”أفضل أماكن العمل“ ر
العشون يف دولة اإلمارات العربية
وه هيئة دولية
المتحدة لعام  ،2022وتم تكريمها من قبل مؤسسة Great Place To Work® - GPTW
ي
تمنح هذا اللقب بناء عىل تقييم ر
الشكات المشاركة من مختلف دول العالم وترتيبها وفق مجموعة شاملة من
ر
العاملي يف هذه الشكات من
الموظفي
المعايي وأفضل الممارسات ،وكذلك باالستناد إىل نتائج استطالع آلراء
ر
ر
ر
ر
ر
واالعياز،
واالحيام،
المعايي مثل الموثوقية،
أجل الوقوف عىل آرائهم حول العمل يف رشكاتهم بناء عىل عدد من
ر
وعالقات الزمالة ،والعدالة.
ف هذه المناسبة ،أعرب معتصم الدجان ،الرئيس التنفيذي لديلويت ر
الشق األوسط ،عن بالغ شوره بفوز
ي
يديلويت ،وقال” :إن فوز ديلويت بهذا اللقب خي شهادة عىل ر
بتوفي بيئة عمل حاضنة تشتمل عىل
اليام ديلويت
ر
ر
ر
المهت والنجاح فيها .كما أن اختيار ديلويت من ربي أفضل أماكن
الموظفي عىل النمو
الت تساعد
ر
ي
جميع العوامل ي
ً
توفي تجربة عمل استثنائية
العمل يف دولة اإلمارات العربية المتحدة لعام  2022يعكس أيضا تصميمنا الثابت عىل ر
المتمي الذي نتبعه من أجل إرساء بيئة عمل تتسم بالعدالة
للموظفي لدينا ،كما يؤكد من جديد صحة النهج
ر
ر
الموظفي“.
توفي فرص النجاح لجميع
ر
والمساواة يف ر
إن فوز ديلويت ر
الشق األوسط بهذاالتقييم يف دولة اإلمارات يعكس حرصها المتواصل عىل أن تكون مكان العمل
الخليج من خالل اتخاذها مجموعة من
للمواطني والوافدين يف دول مجلس التعاون
المفضل بالنسبة
ر
ي
السياسات واليامج ر
”مستقبل“ و ”اتقان“ حيث تهدف
نامج
ر
ب
مثل
والنجاح
للنمو
الموظفي
تطلعات
تلت
الت
ر
ي
ي ي
ً
الوظيف من خالل
هذه اليامج إىل استقطاب المواهب الوطنية ،والعمل عىل تطويرها مهنيا وتقدمها يف مسارها
ي
إتاحة العديد من الفرص التعليمية والتدريبية المتقدمة .وقد سبق لديلويت أن أطلقت بعض اليامج يف هذا
جي  “HybridWorks -الذي يركز عىل تطوير سياسات وممارسات عمل تتسم
المجال مثل برنامج ”العمل اله ر
وف الوقت ذاته مراعاة أولوياتهم
لعملهم
العديدة
المطالب
تلبية
ف
النجاح
عىل
الموظفي
بالمرونة لمساعدة
ر
ي
ي
الشخصية .كما أطلقت ديلويت برنامج ”التحالف  “Allyship -وبرامج MentorMe, WoMentor,
الموظفي بالمسؤولية بخصوص
SponsorMeبهدف ترسيخ مجموعة من القيم المؤسسية من أبرزها شعور
ر
ر
توفي بيئة
فيها
للموظفي
الت تريد إيصالها
وه حرصها عىل ر
ر
مساعدة بعضهم البعض ،باإلضافة إىل تعزيز الرسالة ي
ي
الموظفي ،ويشعر كل موظف فيها بالدافعية للتفوق يف عمله كما دعم النساء للوصول
عمل اندماجية تركز عىل
ر
إىل المراكز القيادية.
الشيكة المسؤولة عن المواهب والتواصل ف ديلويت ر
من جهتها ،أرجعت رنا غندور سلهب ،ر
الشق األوسط،
ي
توفي ثقافة مؤسسية
تقييم ديلويت من أفضل أماكن العمل يف
وف العالم إىل قناعة ديلويت الراسخة بأن ر
االمارات ي
ر
االحيام يف جميع األوقات يشكل األساس لبناء مؤسسات تتسم بالتنوع
اندماجية ،والعمل عىل تعزيزها بقيمة
الموظفي
توفي بيئة عمل مريحة وودية حيث يستطيع جميع
ر
والحيوية ،وأضافت قائلة” :نسىع يف ديلويت إىل ر
الترصف عىل طبيعتهم وتحقيق النجاح يف عملهم .إن فوز ديلويت بتصنيف ”أفضل مكان عمل“ يؤكد حرص
تأثي
وتمكي
وتوفي خيارات عمل مرنة،
ممية،
الموظفي لدينا من تحقيق ر
ر
ر
ر
ديلويت عىل إرساء بيئة عمل تدريبية ر
إيجان يتعدى مسؤولياتهم الوظيفية اليومية ،ويتوافق مع القيم المؤسسية ر
الت يتحىل بها المهنيون سواء يف
ي
ي
ً
الوقت الحاض أو مستقبال يف رشكتنا“.
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ر
وه رشكة بريطانية خاصة
يف هذا البيان
الصحف ،أي داللة إىل "ديلويت" ر
تشي إىل واحدة أو أكي من ديلويت توش توهماتسو المحدودة ،ي
ي
محدودة بضمان وتتمتع شبكتها من ر
الشكات األعضاء المرخص لها بشخصية قانونية مستقلة خاصة .يرج االطالع عىل
deloitte.com/aboutللحصول عىل وصف مفصل للهيكل القانون لـديلويت توش توهماتسو المحدودة ر
والشكات األعضاء فيها .إن
ي
حي التوجه إىل الصحافة\ ر
النش.
المعلومات الواردة يف هذا البيان
الصحف صحيحة إىل ر
ي
عن ديلويت آند توش ر
(الشق األوسط) رشاكة ذات مسؤولية محدودة:
ر
ر
ه رشكة تابعة لديلويت شمال جنوب أوروبا رشاكة ذات
ديلويت آند توش (الشق األوسط) شاكة ذات مسؤولية محدودة (د إم إي) ي
ر
ر
.
ه شكة مرخص لها من قبل ديلويت توش
مسؤولية محدودة (ن س إي) بالنسبة لمنطقة الشق األوسط وقيص وديلويت ن س إي ي
وه رشكة بريطانية خاصة محدودة بضمان.
توهماتسو المحدودة ،ي
الشكات الرائدة ف تقديم الخدمات المهنية اإلستشارية وقد تأسست ف منطقة ر
د إم إي ه واحدة من ر
الشق األوسط ويمتد وجودها منذ
ي
ي
ي
ً
سنة  ١٩۲٦يف المنطقة من خالل  26مكتبا" يف  14بلدا وتضم قرابة  ٥,٠٠٠رشيك ومدير وموظف .إن وجود رشكة د إم إي يف منطقة
ً
الشق األوسط وقيص مكرّس من خالل ر
ر
للقواني والمراسيم المرعية اإلجراء يف البلد
الشكات الحائزة عىل ترخيص لتقديم الخدمات وفقا
ر
التابعة له وتتمتع بالشخصية القانونية المستقلة .ال تستطيع ر
الشكات والكيانات المرخصة من قبلها إلزام بعضها البعض و/أو إلزام رشكة د
الخاصي بهم وتكون هذه ر
الشكات والكيانات مسؤولة
إم إي .وعند تقديم الخدمات ،تتعاقد كل رشكة أو كيان بشكل مستقل مع العمالء
ر
تقصيها.
فقط عن أفعالها أو
ر
عن ديلويت
َ
ُ
ر
ر
وه
يستخدم اسم "ديلويت" للداللة عىل واحدة أو أكي من الشكات األعضاء المرخص لها من قبل ديلويت توش توهماتسو المحدودة ،ي
ر
ر
ألخية وكل من الشكات المرخص لها بشخصية قانونية
مجموعة عالمية من شكات األعضاء المرخص لها ،والكيانات المرتبطة بها .تتمتع ا ر
مستقلة خاصة بها .وال تستطيع ر
الشكات والكيانات المرخصة من قبلها إلزام بعضها البعض .وعند تقديم الخدمات ،تتعاقد كل رشكة أو
الخاصي بها ،وتكون هذه ر
تقصيها .ال تقدم ديلويت توش
الشكات والكيانات مسؤولة فقط عن أفعالها أو
كيان بشكل مستقل مع العمالء
ر
ر
ُ
ر
التاىل:
توهماتسو المحدودة أو ديلويت ن س إي أو د إم إي أي خدمات للعمالء .يرج مراجعة موقعنا االلكي ي
ون عىل العنوان ي
www.deloitte.com/about
تعتي ديلويت رشكة عالمية رائدة يف مجال التدقيق والمراجعة ،واإلستشارات اإلدارية والمالية ،وخدمات إستشارات المخاطر ،خدمات
وه توفر خدماتها ألربــع من ربي خمس رشكات عىل قائمة مجلة فورتشن العالمية ألفضل  ٥٠٠رشكة،
الرصائب والخدمات
المتعلقة بها .ي
كات األعضاء المرخص لها ف ر
بفضل شبكة عالمية ر
مهنت
أكي من  ١٥٠دولة .للحصول عىل المزيد من التفاصيل حول
ميابطة من رش
ير
ي
ُ
ر
التاىل.www.deloitte.com :
ديلويت الـ  ٣٠٠٠٠٠وأثرهم
اإليجان يف مختلف القطاعات ،يرج مراجعة موقعنا االلكي ي
ي
ون عىل العنوان ي
الصحف صحيحة يف وقت إرسالها للصحافة.
المعلومات الواردة يف هذا البيان
ي
ر
ر
اإللكيونية ،يرج إرسال رسالة رد إىل المرسل تحمل عبارة " "Unsubscribeيف خانة الموضوع.
تلف الرسائل
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