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 السعودیةالمملكة العربیة في دیلویت: فرص واعدة لالستثمارات الخاصة في قطاع التعلیم 
   

تعكف المملكة العربیة السعودیة حالیاً على إجراء إصالحات كبیرة في نظام التعلیم لدیھا تقضي بفتح  – 2017ینایر 18
رؤیة المملكة  -برنامج التحول الوطني الباب واسعاً أمام القطاع الخاص لالستثمار في مختلف المجاالت التعلیمیة إتساقاً مع 

وقد الذي حدد أھدافاً طموحة في مجال التنمیة االقتصادیة وتحقیق المزید من التوازن المالي.  2030العربیة السعودیة 
بي رصدت حكومة المملكة میزانیة إضافیة لتنفیذ ھذه اإلصالحات التي یؤمل منھا االرتقاء بالقطاع التعلیمي بحیث یل

وفي ھذا المجال، كانت شركة دیلویت الشریك احتیاجات سوق العمل وتخلق المزید من فرص العمل للشباب السعودي. 
شھر االستراتیجي لمؤتمر االستثمار والتمویل للمباني التعلیمیة الذي ُعقد في الریاض خالل یومي العاشر والحادي عشر من 

مباني السعودیة، وحضره عدد كبیر من كبار المسؤولین الحكومیین والشركات وشركة تطویر ال نظمتھ وزارة التعلیمینایر 
الخاصة. وقد ساھمت دیلویت في ھذا المؤتمر بمجموعة واسعة من األفكار المستمدة من التجارب اإلقلیمیة والعالمیة في 

 مجال تنفیذ المبادرات التعلیمیة بالشراكة بین القطاعین العام والخاص.
 

تمر أیضاً ورشة عمل تفاعلیة نظمتھا دیلویت إلطالع المشاركین على آفاق الدور الذي یستطیع القطاع الخاص وقد شھد المؤ
أن یلعبھ في تطویر نظام التعلیم في المملكة وذلك على ضوء مجموعة من التجارب المماثلة التي شھدتھا دول المنطقة ودول 

ً وافیاً عن عوامل نجاح الشراكة مع القطاع الخاص أخرى في العالم في ھذا المجال. كما قدمت دیلویت ل لمشاركین شرحا
 لالرتقاء بالمخرجات التعلیمیة، باإلضافة إلى التحدیات التي قد تعترض مثل ھذه الشراكة ضمن سیاق البیئة السعودیة.

 
یلویت المملكة المتحدة حیث وقد كان من بین المتحدثین في ھذا المؤتمر غیفن كوانتوك، المدیر في اإلستشارات المالیة في د

ً أمام القطاع الخاص للمشاركة في تطویر قطاع التعلیم یمثل ”علق على أھمیة ھذا المؤتمر بقولھ:  إن فتح المجال واسعا
فرصة ثمینة إلراحة الحكومة من قسط كبیر من أعباء التمویل، وفي الوقت ذاتھ االستفادة من خبرات القطاع الخاص 

سین الكفاءة والمعاییر في طیف واسع من جوانب التعلیم مثل المشاركة في صنع السیاسة التعلیمیة وتطبیقھا من أجل تح
 “وإدارة البنى التحتیة والمنشآت التعلیمیة والشؤون اإلداریة وتطویر العملیة التعلیمیة.

 
لقد ” ورشة العمل ھذه بقولھ:  ، عن أھمیةالسعودیة في دیلویت اتاالستشارتھ، تحدث خالد م. السقا، الشریك في قسم من جھ

قطاع الفاعلة في سلطت ورشة العمل التي نظمتھا دیلویت الضوء أیضاً على اآلفاق المحتملة أمام القطاع الخاص للمشاركة 
ة تقدیم المزید من المساندة لتحقیق تقدم في تنفیذ برنامج التحّول الوطني ورؤیة المملكو التعلیم في المملكة العربیة السعودیة

، وكیف یمكن إدارة ھذه المشاركة بطریقة تتسم بالفاعلیة والكفاءة، وما ھي الصعوبات العملیة التي قد تعترض إدارة 2030
ال یوجد نموذج واحد لدور القطاع الخاص في العملیة التعلیمیة یصلح ”وعن ھذا الدور، أضاف خالد قائالً:  “.ھذه المشاركة

ا تصمیم نموذج یتناسب مع احتیاجات المملكة ویأخذ بعین االعتبار السیاق العام والثقافة لجمیع التجارب. لذلك، یتعین علین
 “ المحلیة في المملكة.

 
وقد سلطت ورشة العمل التي نظمتھا دیلویت الضوء أیضاً على اآلفاق المحتملة أمام القطاع الخاص للمشاركة في سلسلة 

عودیة، وكیف یمكن إدارة ھذه المشاركة بطریقة تتسم بالفاعلیة والكفاءة، وما ھي القیمة لقطاع التعلیم في المملكة العربیة الس
رض إدارة ھذه المشاركة، باإلضافة إلى دور القطاع الخاص في تقدیم المزید من المساندة الصعوبات العملیة التي قد تعت

وذلك انسجاماً مع برنامج اإلصالح الذي أعدتھ الحكومة  2030لتحقیق تقدم في تنفیذ برنامج التحّول الوطني ورؤیة المملكة 
والذي یرمي إلى خلق المزید من فرص  2030ة السعودیة وخصصت لھ میزانیة إضافیة باعتباره جزءاً أساسیاً من رؤی

 العمل أمام الشباب السعودي.
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وعن دور ورشة العمل في ھذا المجال، قال دیفید برازییر، المدیر في االستشارات المالیة في دیلویت الشرق األوسط: 
قطاع الخاص في العملیة ركزت ھذه الورشة في أحد جوانبھا على األشكال المتعددة التي یمكن أن تأخذھا مشاركة ال”

التعلیمیة السعودیة على غرار التجارب التي نفذتھا عدة دول في المنطقة والعالم، كما أوضحت إیجابیات وسلبیات كل واحد 
من ھذه األشكال، إال أنھ في العموم تستطیع نماذج الشراكة الناجحة بین القطاعین العام والخاص تحقیق مجموعة واسعة من 

ینھا القدرة على تضمین عقد الشراكة معاییر عالیة الجودة وقیاس أداء القطاع الخاص في تنفیذ التزاماتھ الفوائد من ب
سوف تشھد األشھر والسنوات القادمة ”وختم دیفید كالمھ بالتشدید على مثل ھذه الشراكة قائالَ: “ التعاقدیة بفاعلیة كبیرة،

لخاص لتنفیذ العدید من المبادرات التي من شأنھا إحداث تحّول نوعي في فرصاَ ضخمة للشراكة بین القطاع العام والقطاع ا
 “النظام التعلیمي بالمملكة، وتھیئة الشباب السعودي أكادیمیاً للمستقبل.

 
 

 -النهاية  -

 
 نبذة عن ديلويت

كة ُيستخَدم إسم "ديلويت" للد��لة على واحدة أو أكثر من أعضاء ديلويت توش توهماتسو المحدودة، وهي �� 
بريطانية خاصة محدودة بضمان ويتمتع كل من ��كاتها ا��عضاء بشخصية قانونية مستقلة خاصة بها. للحصول 
على المزيد من التفاصيل حول الكيان القانوني لمجموعة ديلويت توش توهماتسو المحدودة و��كاتها ا��عضاء، 

 www.deloitte.com/aboutُيرجى مراجعة موقعنا ا��لكتروني على العنوان التالي: 

تقدم ديلويت بخدمات تدقيق الحسابات وال��ائب وا��ستشارات ا��دارية والمشورة المالية إلى عم��ء من 
القطاعين العام والخاص في مجموعة واسعة من المجا��ت ا��قتصادية. وبفضل شبكة عالمية مترابطة من 

دولة، تقدم ديلويت من خ��ل مجموعة من المستشارين ذوي الكفاءات  150عضاء في أكثر من ال��كات ا��
المتميزة خدمات عالية الجودة للعم��ء وذلك من خ��ل حلول فاعلة لمواجهة التحديات التي تعترض عملياتهم. 

 مهنياً، كلهم ملتزمين بأن يكونوا عنواناً ل��متياز. 200,000نحو  تضم ديلويت

فريق ديلويت هي ثقافة موحدة ومبادئ مبنية على النزاهة وا��لتزام بالعمل سوياً مع تنوع خبراتنا وثقافاتنا  معما يج
نحرص على دعم بيئة داخلية من التعلم  لتقديم خدمات مهنية ذات جودة عالية للعم��ء وا��سواق أينما وجدوا. كما

ديلويت بالمسؤولية ا��جتماعية  ة المميزة. ويؤمن فريق عملالمستمر والتطور وتنمية الخبرات وتوفر الفرص المهني
 لدعم التنمية المستدماة في المجتمعات التي ينتمون إليها. لل��كة

 
 ديلويت أند توش (ال��ق ا��وسط):نبذة عن 

ديلويت أند توش (ال��ق ا��وسط) هي عضو في "ديلويت توش توهماتسو المحدودة" وهي اول ��كة خدمات مهنية 
 .في المنطقة ١٩٢٦منذ سنة  ت في منطقة ال��ق ا��وسط ويمتد وجودهااسس

وتعتبر ديلويت من ال��كات المهنية الرائدة التي تقوم بخدمات تدقيق الحسابات و ال��ائب و ا��ستشارات ا��دارية 
قد حازت ديلويت بلداً. و ١٥مكتباً في  ٢٦��يك ومدير وموظف يعملون من خ��ل  ٣٠٠٠والمشورة المالية وتضم قرابة 

المستوى ا��ول ل��ستشارات ال��يبية في منطقة دول مجلس التعاون  على ٢٠١٠أند توش (ال��ق ا��وسط) منذ عام 
وقد حصلت أيًضا على عدة جوائز في السنوات  .(ITR) "الخليجي حسب تصنيف مجلة "انترناشونال تاكس ريفيو

, أفضل ��كة استشارية, وجائزة التميز في التدريب والتطوير والتي تضم أفضل رب عمل في ال��ق ا��وسط  ا��خيرة
 .في ال��ق ا��وسط من هيئة المحاسبين القانونيين في إنكلترا وويلز
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