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دیلویت – ُمستشاركم في تطویر استراتیجیة
القوى العاملة في المملكة العربیة السعودیة

خدمات أصحاب العمل العالمیة

یُصنَّف اقتصاد المملكة العربیة السعودیة على أنھ أكبر االقتصادات في 
دول مجلس التعاون الخلیجي، وتدأب المملكة في اتخاذ خطوات ھاّمة 

لتصبح المركز االقتصادي القادم في المنطقة. وفي الوقت ذاتھ، ال 
یخفى أّن ھناك تطوراً سریعاً على صعید القوى العاملة فیما یتعلق 
باجتذاب أفضل المواھب ومكافأة الشركات التي تساھم في تطویر 
المواھب المحلیّة. في ظّل ھذه الظروف، ال شّك في أّن الشركات 

العاملة في المملكة وتلك التي تسعى إلى مزاولة أنشطتھا فیھا ستكون 
بحاجة إلى ضمان أّن استراتیجیتھا الدارة القوى العاملة تتماشى مع 

التغیرات المستمّرة الحاصلة.

وھنا یأتي دور "دیلویت" من حیث قدرتھا على مساعدتكم في تطویر 
استراتیجیة شاملة للقوى العاملة، تھدف إلى مساعدة األعمال على 

ضمان تمتّعھا بمیزة استراتیجیة. ویشمل ذلك اإلستفادة من التسھیالت 
المقدمة من الحكومة إلى أكبر حد ممكن وإدارة االثار الناتجة عن 

التغییرات التنظیمیة المستمّرة، وتطویر إطار العمل لمواجھة التحدیات 
المحلیة (بما في ذلك الحفاظ على المواھب) وضمان االمتثال، وذلك 

بما یتماشى مع احتیاجات األعمال وأولویاتھا.

والجدیر بالذكر أنھ من خالل تواجدھا المحلي واإلقلیمي، یمكن لـــ 
"دیلویت" أن تساعد في تقدیم مجموعة كاملة من الخدمات لمساعدتكم 
في تطبیق استراتیجیة التنفیذ، حیث یُعتبر ذلك أساسیاً لضمان االمتثال 

الكامل للمتطلبات المتغیّرة.

كیف یمكن لــ "دیلویت" مساعدة األعمال في تحقیق أھدافھا؟
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قد تمت كتابة ھذا التقریر بصفة عامة، وبالتالي ال یمكن اإلعتماد على ما یحتوي علیھ لتغطیة حاالت محددة. إّن تطبیق المبادئ المنصوص علیھا یتوقف على الظروف الخاصة بكل حالة وینصح بالحصول على اإلستشارة المھنیة قبل القیام أو اإلحجام 
عن أي تصرف باإلعتماد على محتوى ھذا التقریر. 

 
دیلویت آند توش (الشرق األوسط) شراكة ذات مسؤولیة محدودة (د إم إي) ھي شركة تابعة لدیلویت شمال جنوب أوروبا شراكة ذات مسؤولیة محدودة، بالنسبة لمنطقة الشرق األوسط وقبرص، ودیلویت شمال جنوب أوروبا شراكة ذات مسؤولیة 

محدودة (ن س إي) ھي شركة مرخص لھا من قبل دیلویت توش توھماتسو المحدودة، وھي شركة بریطانیة خاصة محدودة بضمان. 

یُستخَدم اسم "دیلویت" للداللة على واحدة أو أكثر من الشركات األعضاء المرخص لھا من قبل دیلویت توش توھماتسو المحدودة، وھي مجموعة عالمیة من شركات األعضاء المرخص لھا، والكیانات المرتبطة بھا، تتمتع األخیرة وكل من الشركات 
المرخص لھا بشخصیة قانونیة مستقلة خاصة بھا. ال تقدم دیلویت توش توھماتسو المحدودة أو دیلویت ن س إي أو دیلویت آند توش (الشرق األوسط) شراكة ذات مسؤولیة محدودة أي خدمات للعمالء، یُرجى مراجعة موقعنا االلكتروني على العنوان 
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تعتبر دیلویت شركة عالمیة رائدة في مجال التدقیق والمراجعة، واالستشارات اإلداریة والمالیة، وخدمات استشارات المخاطر، خدمات الضرائب والخدمات المتعلقة بھا. وھي توفر خدماتھا ألربع من بین خمس شركات على قائمة مجلة فورتشن 
العالمیة ألفضل 500 شركة، بفضل شبكة عالمیة مترابطة من الشركات األعضاء المرخص لھا في أكثر من 150 دولة. للحصول على المزید من التفاصیل حول مھنیي دیلویت الـ 300,000 وأثرھم اإلیجابي في مختلف القطاعات، یُرجى مراجعة 
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یسّر د إم إي أن تقدم االستشارة المھنیة للقراء حول كیفیة تطبیق المبادئ المنصوص علیھا في التقریر بحسب ظروفھم الخاصة. ال تتحمل د إم إي أي واجب أو مسؤولیة عن أي خسارة یكون سببھا التصرف أو اإلحجام عن التصرف نتیجة اإلعتماد 
على أي معلومات یحتوي علیھا ھذا التقریر.

 
د إم إي ھي واحدة من الشركات الرائدة في تقدیم الخدمات المھنیة اإلستشاریة وقد تأسست في منطقة الشرق األوسط ویمتد وجودھا منذ سنة t في المنطقة. إن وجود شركة د إم إي في منطقة الشرق األوسط مكّرس من خالل الشركات الحائزة على 

ترخیص لتقدیم الخدمات وفقاً للقوانین والمراسیم المرعیة اإلجراء في البلد التابعة لھ وتتمتع بالشخصیة القانونیة المستقلة. ال تستطیع الشركات والكیانات المرخصة من قبلھا إلزام بعضھا البعض و/أو إلزام شركة د إم إي. وعند تقدیم الخدمات، تتعاقد 
كل شركة أو كیان بشكل مستقل مع العمالء الخاصین بھم وتكون ھذه الشركات والكیانات مسؤولة فقط عن أفعالھا أو تقصیرھا.

تقّدم د م إي  خدمات التدقیق والمراجعة و خدمات الضرائب واالستشارات اإلداریة والمالیة وخدمات استشارات المخاطر في المؤسسات وتضم قرابة 5,000 شریك ومدیر وموظف یعملون من خالل 27 مكتباً في 15 بلدا.ً 

© 2021 دیلویت اند توش الشرق األوسط المحدودة جمیع الحقوق محفوظة.
 

للمزید من المعلومات حول خدمات اصحاب العمل العالمیة في المملكة العربیة السعودیة، یُرجى التواصل مع خبرائنا.

جھات االتصال 

إمتنان التویم 
مدیر، شؤون االستشارات

في المملكة العربیة السعودیة
ialtuwaim@deloitte.com


