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 نشرة إخبارية
 آريم نابلسي السيد: للمراجعة

 الشريك المشؤول
   :هاتف

  : بريد إلكتروني
 
 

  توفر فرص العمل للمتخرجين في األردن" ديلويت"
 

من الشريحة في % 33من عدد السكان، و% 20يشّكل الشباب في األردن حوالى 
افيًة من الفرص لنمو ر نافذًة ديموغرفق الخبراء على أن هذا الواقع يوّفويّت. سّن العمل

ق سوى عبر االستثمار بشكل آاٍف في تنمية رأس المال المنطقة ال يمكن أن تتحّق
وعلى الرغم من األزمة المالية العالمية وتأثيرها على . البشري وتأمين فرص العمل

االقتصاد في الشرق األوسط، من المتوقع أن يستمر القطاع الخاص في االضطالع 
توفير فرص خوض الحياة المهنية للشباب األردنيين الموهوبين بدور محوري لجهة 

  . المتخرجين في العام الجاري
 

برنامجًا خاصًا بالشريحة الشبابية المتخرجة في " ديلويت"وفي هذا اإلطار، أطلقت 
، المبادرة Deloitte invites top talent (DITT)وقد حققت . الشرق األوسط

: مواهب في عامها األول نجاحًا ملحوظًا في مدن خمسالجديدة لديلويت الستقطاب ال
طالبًا من أفضل الطالب  250اذ التحق . بيروت وعمان والرياض وجّدة والخبر

، بعدد من األنشطة شملت لقاء قادة "ديلويت"بحسب تصنيف جامعاتهم، بدعوة من 
، والتعاون ضمن فرق عمل في برنامج تدريبي حيث اضطلعوا بأدوار "ديلويت"
لقد وّفرت لهم هذه ". ديلويت"لمسؤولية الحقيقية التي يضطلع بها الموظفون في ا

في مضامير على " ديلويت"المبادرة تجربة أولية قّيمة للفرص المهنية التي تؤمنها 
غرار التدقيق في الحسابات واالستشارات ودراسة المخاطر والخدمات المالية 

موظف جديد في األشهر  50أآثر من  يجدر الذآر الى أن تّم توظيف. والضريبية
  .الماضية في ديلويت في األردن

 
ان مستوى : "، قائًالفي األردن "ديلويت"في الشريك المسؤول وعّلق آريم نابلسي، 

يجعل خريجي الجامعات  واالنجليزية التعليم في المملكة والتملك من اللغتين العربية
فالعديد من المشارآين األردنيين في . في األردن مأهل للفرص الوظيفية في المنطقة 



 
  )ق األوسطالشر(ديلويت أند توش 
  Dالمبنى  -مرآز جيفينور
  101الشقة  -الطابق األول

  شارع آليمنصو
  5144-113: ب.ص

  لبنان - بيروت
  

  444 748 (1) 961+: هاتف
  999 748 (1) 961+: فاآس

www.deloitte.com 
 

 
 

Member of  
Deloitte Touche Tohmatsu 

 

وصلوا الى المراحل النهائية في اجراءات الدخول الى ديلويت  DITT مبادرتنا
  ."وعرضت عليهم وظائف في األردن وفي مناطق أخرى من الشرق األوسط

 
والتواصل هب دارة المواإالمسؤولة عن االقليمية قالت الشريكة وفي اإلطار عينه، 

في الشرق " ديلويت"تهدف : "رنا غندور سلهب ،"شرق األوسطديلويت ال"في 
األوسط إلى اجتذاب المواهب األآثر طلبًا في المنطقة والحفاظ عليها، ونحن ملتزمون 
. بإرساء شراآات إستراتيجية أساسية مع الجامعات الرائدة تحقيقًا لهذا الهدف

بضرورة تأمين  في الشرق األوسط، نؤمن" أصحاب العمل األمثل"وبصفتنا من 
فرص عمل مميزة ألفضل المواهب في المنطقة مما يتيح لهذه المواهب الشابة التقّدم 

  ".  مستويات األعلى والوصول الى مرتبة شريك الفي الحياة المهنية واالرتقاء إلى 
 

لقب ) الشرق األوسط" (توشأند ديلويت "، نالت 2009) أبريل(وفي شهر نيسان 
الشرآة العالمية الستشارات " هيويت أسوشيتس"قبل من  "صاحب العمل األمثل"

مشروع بحث حول الموارد البشرية في منطقة الشرق بعد إجراء  الموارد البشرية
أما الهدف من وراء هذه الجائزة فهو اإلقرار بالممارسات الفضلى في إدارة . األوسط
التدقيق نت شرآة آا" ديلويت الشرق األوسط"وال بد من اإلشارة إلى أن . المواهب

  . في المنطقة هذا التقدير نالت التي واالستشارات الوحيدة
 

  -النهاية-
 

  مالحظة للناشرين
  

  نبذة عن ديلويت
ومجموعة ) Swiss Vereinجمعية سويسرية (للداللة على واحدة أو أآثر من مؤسسات ديلويت توش توهماتسو " ديلويت"ُيستخَدم إسم 

للحصول على المزيد من التفاصيل حول البنية القانونية لمجموعة . آل منها بشخصية قانونية مستقلة خاصة بها شرآاتها األعضاء التي يتمتع
 twww.deloitte.com/abou: ديلويت توش توهماتسو وشرآاتها األعضاء، ُيرجى مراجعة موقعنا االلكتروني على العنوان التالي

ي تقّدم ديلويت خدمات في مجال تدقيق الحسابات والضرائب واإلستشارات اإلدارية والمشورة المالية إلى عمالء من القطاعين العام والخاص ف
دولة، تضع ديلويت في خدمة  140وبفضل شبكة عالمية مترابطة من الشرآات األعضاء في . مجموعة واسعة من القطاعات والمجاالت

 168وتضم مؤسسات ديلويت . ة من المهارات ذات المستوى العالمي وخبرة محلية عميقة لتساعدهم على النجاح أينما عملواعمالئها مجموع
و النزاهة واإلحترام الملحوظ للعمالء  ثقافة تعاونية قائمة على التنّوع الثقافي موظفًا محترفًا إلتزموا بأن يصبحوا عنوانًا لإلمتياز تجمعهم ألف

وهم ملتزمون بتعزيز . آما أنهم يفيدون من مناخ التعّلم المستمر، والخبرات المميزة، وفرص فريدة للتقدم المهني. تجاه بعضهم البعضواإللتزام 
  .مفهوم المسؤولية المشترآة والحصول على ثقة العمالء وإحداث وقع إيجابي في المجتمعات التي يعملون فيها

  ):الشرق األوسط(ديلويت أند توش نبذة عن 
سنة وال تزال قائمة حتى اليوم في الشرق  80هي شرآة الخدمات المهنية المتواجدة منذ أآثر من ) الشرق األوسط(ديلويت إند توش 

هي من أهم شرآات الخدمات المهنية في المنطقة حيث تؤمن خدمات التدقيق في الحسابات ) الشرق األوسط(ديلويت إند توش . األوسط
في شهر . مكتبًا 26بلدًا في  15مدير وموظف يعملون في /شريك 2000رات ومشورة مالية من خالل نحو وخدمات ضريبية واستشا

لدراسة أجرتها " في منطقة الشرق األوسط تبعا ”Best Employer“ ”ب عمل أمثلر"من " ديلويت"، اختيرت 2009أبريل \نيسان
 .شرآة هيويت العالمية

   


