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ً برنا یطلقان السعودیة والتكنولوجیا األعمال وجامعة دیلویت  طلبةلطالبات والل التوظیف آفاق حول جدیداً  مجا
 السعودیین

 
ً مع الرؤیة السعودیة  – 2017 نیسان \ أبریل 9 وتأھلیھم للعمل مستقبالً،  السعوديالشباب و الشاباتلتمكین  2030تماشیا

ً مع جامعة األعمال والتكنولوجیا السعودیة برنامجبالتعاون دیلویت  توضع الطلبة الجامعیین على ب وتدریمن شأنھ تعریف  ا
 المھارات الفنیة والمھنیة ودعم آفاق توظیفھم وتطورھم الشخصي وتنمیة مھاراتھم القیادیة.

 
مھن نوادي الجامعة للللدیلویت  رعایة ومنھا ،ویشمل ھذا التعاون مجموعة من الفعالیات واألنشطة التدریبیة والتعلیمیة

الب والطالبات بھدف تنمیة مھارات المحاسبة والتدقیق لدیھم. كما وتعقد دیلویت في كلي الحرمین الجامعیین للط ةیمحاسبال
اجتماعات وورش عمل حول موضوعات عدة مثل التوجیھ المھني، وكیف تصبح محاسباً ومستشاراً في الخدمات الضریبیة 

  أو استشاریاً.
 

دة في دیلویت السعودیة قائالَ: " إننا نقدر التعاون السعو جبرنامار، أفاد مازن العمري، الشریك والمسؤول عن طفي ھذا اال
القائم مع جامعة األعمال والتكنولوجیا ونعتبره جزءاً ال یتجزأ من التزام دیلویت واستراتیجیتھا لتطویر مھارات الشباب 

لبرامج  السعودي والشابات السعودیات قبل دخولھم إلى سوق العمل".  وأضاف " یخضع موظفونا السعودیون واألجانب
تدریبیة مكثفة أثناء العمل، خالل محاضرات تدریبیة أو برامج للتعلیم اإللكتروني في السعودیة أو البلدان المجاورة أو حول 
العالم. ونحن نُعدّھم وندعمھم لیتمكنوا من حیازة شھادات مھنیة، مثل شھادة الزمالة في الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین ، 

برامجنا تندرج تحت مراكز التدریب بما أخرى تعتمد على میول وتطلعات الموظف. إن منھجیة  مھنیة شھادات باإلضافة إلى
دوراتنا  أساس جمیعبل ھي  في مختلف العالم فحسب ال تتمثل فقط بمراكز تعلیمیة فعلیة والتي "جامعة دیلویتیسمى "

 التدریبیة المھنیة والقیادیة في المملكة". 
 

الدكتورة لولوة المطلق، نائب رئیس حرم ساري في جامعة األعمال والتكنولوجیا "یسرنا التعاون مع دیلویت في كذلك، علّقت 
ھذا البرنامج الذي یدعم تنمیة مھارات الطالب الشخصیة والمھنیة والوظیفیة. ونأمل أن یسھم ھذا البرنامج في تشجیع 

 مؤسسات القطاع الخاص األخرى على أن تحذو حذوه".
 

أكبر شركة خدمات مھنیة ك دورنا ومسؤولیتنا انطالقاَ منفي دیلویت السعودیة " الشریك المسؤول أوھانلون،  رتال روبوق
في العالم، ستستمر دیلویت في سعیھا وجھودھا لدعم االزدھار االقتصادي للمملكة العربیة السعودیة على المدى الطویل من 

ت ذات الجودة والكفاءة للعمالء واألسواق لمساعدتھا على مواجھة تحدیات خالل تنمیة المھارات وتقدیم أفضل الخدما
مو واالزدھار". وأضاف " من خالل مبادراتنا الواسعة النطاق، بما في ذلك الشراكة مع جامعة األعمال األسواق وعلى الن

 %75والتكنولوجیا السعودیة، نحن ال نلتزم فقط بالمساھمة في تحقیق أھداف الحكومة السعودیة في أن تشكل نسبة السعودیین 
رص عمل للشباب السعودي سواء في شركتنا أو في قطاعات أخرى من القوى العاملة في القطاع الخاص، بل أیضاً في خلق ف

 من سوق العمل".
  

 -النهاية  -

 
 نبذة عن دیلویت
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یُستخدَم إسم "دیلویت" للداللة على واحدة أو أكثر من أعضاء دیلویت توش توھماتسو المحدودة، وھي شركة بریطانیة خاصة محدودة بضمان 
قانونیة مستقلة خاصة بھا. للحصول على المزید من التفاصیل حول الكیان القانوني لمجموعة  ویتمتع كل من شركاتھا األعضاء بشخصیة

دیلویت توش توھماتسو المحدودة وشركاتھا األعضاء، یُرجى مراجعة موقعنا االلكتروني على العنوان التالي: 
www.deloitte.com/about 

دیلویت بخدمات تدقیق الحسابات والضرائب واإلستشارات اإلداریة والمشورة المالیة إلى عمالء من القطاعین العام والخاص في مجموعة تقدم 
دولة، تقدم دیلویت من خالل  150واسعة من المجاالت االقتصادیة. وبفضل شبكة عالمیة مترابطة من الشركات األعضاء في أكثر من 

ن ذوي الكفاءات المتمیزة خدمات عالیة الجودة للعمالء وذلك من خالل حلول فاعلة لمواجھة التحدیات التي تعترض مجموعة من المستشاری
 مھنیاً، كلھم ملتزمین بأن یكونوا عنواناً لإلمتیاز. 200,000نحو  عملیاتھم. تضم دیلویت

بالعمل سویاً مع تنوع خبراتنا وثقافاتنا لتقدیم خدمات مھنیة ذات جودة فریق دیلویت ھي ثقافة موحدة ومبادئ مبنیة على النزاھة واإللتزام  ما یجمع
نحرص على دعم بیئة داخلیة من التعلم المستمر والتطور وتنمیة الخبرات وتوفر الفرص المھنیة الممیزة.  عالیة للعمالء واألسواق أینما وجدوا. كما

 م التنمیة المستدماة في المجتمعات التي ینتمون إلیھا.لدع دیلویت بالمسؤولیة االجتماعیة للشركة ویؤمن فریق عمل
 

 دیلویت أند توش (الشرق األوسط):نبذة عن 
دیلویت أند توش (الشرق األوسط) ھي عضو في "دیلویت توش توھماتسو المحدودة" وھي اول شركة خدمات مھنیة اسست في منطقة الشرق 

 .في المنطقة ۱۹۲٦منذ سنة  األوسط ویمتد وجودھا

رابة تبر دیلویت من الشركات المھنیة الرائدة التي تقوم بخدمات تدقیق الحسابات و الضرائب و اإلستشارات اإلداریة والمشورة المالیة وتضم قوتع
المستوى  على ۲۰۱۰بلداً. وقد حازت دیلویت أند توش (الشرق األوسط) منذ عام  ۱٥مكتباً في  ۲٦شریك ومدیر وموظف یعملون من خالل  ۳۰۰۰

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

 .األوسط من ھیئة المحاسبین القانونیین في إنكلترا وویلزوالتطویر في الشرق 
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