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 بدولة اإلمارات،تماشياً مع نظام العمل األسبوعي الجديد 

 تغيير أيام العمل من اإلثنين إلى الجمعة في مكاتب ديلويت 

 

 في الشرق األوسط  ”HybridWorks“ ديلويت تطلق نموذج "العمل المرن"

 
 
أعلن معتصم الدجاني، الرئيس التنفيذي لديلويت الشرق األوسط، اليوم عن تغيير    –  2021ديسمبر    9

أيام العمل في مكاتب ديلويت في دولة اإلمارات العربية المتحدة لتصبح من يوم اإلثنين إلى يوم الجمعة  
لنظام اعتباراً وذلك تماشياً مع نظام العمل األسبوعي الجديد في دولة اإلمارات على أن يبدأ العمل بهذا ا

 . 2022من األول من يناير 
 

يعكس هذا التغيير في نظام الدوام األسبوعي حرص ديلويت على مواصلة تقديم خدماتها المتميزة إلى  
العمل األسبوعي الجديد، وكذلك    عمالئها من مؤسسات القطاع العام بدولة اإلمارات التي اعتمدت نظام 

شركات والمؤسسات الدولية متعدة الجنسيات التي تتخذ من دولة  عالقات العمل مع ال  تعزيز  حرصها على 
اإلمارات مقراً لها ومواصلة تقديم خدماتها إليها. كما تسعى ديلويت ألن تكون الوجهة المفضلة للمواهب  
في   المهنية  قدراتهم  لتطوير  استثنائية  فرصة  على  بالحصول  الراغبين  اإلمارات  دولة  مواطني  من 

 من العمل مثل المجاالت السيبرانية والرقمية وغيرها من المجاالت العديدة األخرى. المجاالت الجديدة 
 

في مكاتبها ”HybridWorks“ من ناحية أخرى، بدأت ديلويت مؤخراً بتطبيق نموذج ”العمل المرن“  

بدولة اإلمارات وعموم دول الشرق األوسط حيث يتيح هذا النموذج للموظفين قدراً من المرونة إلدارة  
تواجدهم في مكاتب العمل من خالل مراعاة رغباتهم وظروفهم الشخصية والفردية األمر الذي يعزز  

 ثقافة االندماج، ويوفر فرص المساواة والعدالة لجميع الموظفين.  
 

الدجاني أن إطالق نموذج العمل الجديد يأتي استجابة من ديلويت مع الرغبة الواضحة لجميع    أوضح
الموظفين باستمرار حصولهم على ميزة المرونة في إدارة تواجدهم في أماكن العمل، وقال: ”إن النموذج  

ا يسهل تواجدهم  الجديد يتيح للموظفين اختيار وتصميم أنماط عملهم بالتعاون مع رؤسائهم في العمل، كم

بين أعضاء فريق     (Moments that Matter)في أماكن عملهم في األوقات التي تستدعي التعاون

العمل، والتدريب، واالجتماع مع العمالء.“ وأضاف قائالً: ”سيستمر العمل بمبادئ نموذج العمل الجديد  
 الجديد.“ مع انتقال موظفي ديلويت في دولة اإلمارات إلى نظام العمل األسبوعي  

 
تجدر اإلشارة إلى أن ديلويت قد صممت ”نموذج العمل المرن“ بحيث يتكيف بسرعة مع مستجدات العمل  
والسوق ومستقبل أساليب العمل المبتكرة على أن يخضع هذا النموذج إلى التعديل والتطوير بناء على  

 مة. المالحظات المستمرة حول فعالية تطبيقه على مدى الشهور والسنوات القاد
 

 - انتىه  -
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كة بريطانية خاصة   ، أي داللة إىل "ديلويت" تشير إىل واحدة أو أكير من ديلويت توش توهماتسو المحدودة، وهي شر ي
ي هذا البيان الصحف 

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

mailto:nelhassan@deloitte.com


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

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  ص. وديلويت ن س إي هي شر ق األوسط وقيى مسؤولية محدودة )ن س إي( بالنسبة لمنطقة الشر

كة بريطانية خاصة محدودة بضمان.   توهماتسو المحدودة، وهي شر

ي تقديم الخدمات المهنية ال 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  ص الشر  مكروقيى

 
كات الحائزة عىل ترخيصس من خالّ ي البلد  ل الشر

 للقوانير  والمراسيم المرعية الجراء ف 
ً
لتقديم الخدمات وفقا

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

ها.   فقط عن أفعالها أو تقصير

 عن ديلويت 

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

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

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

ون    ُيرجى مراجعة موقعنا االلكير
www.deloitte.com/about  

ي مجال التدقيق والمراجعة، وال  
كة عالمية رائدة ف  ستشارات المخاطر، خدمات  إستشارات الدارية والمالية، وخدمات تعتيى ديلويت شر

كات عىل قائمة مجلة فورتشن العالمية ألفض ائب والخدمات المتعلقة بها. وهي توفر خدماتها ألربــع من بير  خمس شر كة،   ٥٠٠ل الض  شر
ي أكير من 

كات األعضاء المرخص لها ف  ابطة من شر ي   ١٥٠بفضل شبكة عالمية مير دولة. للحصول عىل المزيد من التفاصيل حول مهنير
:  ٣٠٠٠٠٠ديلويت الـ  ي عىل العنوان التاىلي

ون  ي مختلف القطاعات، ُيرجى مراجعة موقعنا االلكير
ي ف   . www.deloitte.comوأثرهم اليجانى

ي وقت 
ي صحيحة ف 

ي هذا البيان الصحف 
 .للصحافةإرسالها المعلومات الواردة ف 

 
ونية، يرجى إرسال رسالة رد إىل المرسل تحمل عبارة "  ي الرسائل اللكير

ي خانة الموضوع. Unsubscribeللتوقف عن تلفر
 " ف 
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