
 
 

 

 بيان صحفي

  

 2017سبتمبر  27   التاريخ:

  

 داليا عدوية جهة االتصال للعالقات العامة:

    dalia.adawieh@pwc.com 

 

   |@PwC_Middle_Eastاألوسط الشرق سي دبليو بي   تابعونا عبر:

  

 جديدا   خريجا   70بي دبليو سي المملكة العربية السعودية تستقبل 
ل موسم أنحاء المنطقة خالخريج في مكاتبها في جميع  300استقبلت بي دبليو سي الشرق األوسط نحو  

 2016% عن دفعة عام 7التوظيف الصيفي لديها، بزيادة قدرها 
 

  

 األسبوع الماضي في خريجا  سعوديا  جديدا   70استقبلت بي دبليو سي المملكة العربية السعودية  – 2017سبتمبر   27الرياض، 

بها االثني عشر ريج جديد انضموا إلى الشركة في مكاتخ 300مكاتبها المنتشرة في أنحاء المملكة. وهؤالء الخريجون ضمن 

 المنتشرة في أنحاء منطقة الشرق األوسط.

 

لية، لشؤون المافية واويتمتع الخريجون السعوديون بنطاق واسع من الخلفيات األكاديمية، ومن بينها المحاسبة والخدمات المصر

 من أفضل الجامعات المحلية والعالمية.

 

 :ألوسطالشرق ا قالت إيما كامبيل، الشريك المسؤول عن  إدارة الموارد البشرية في بي دبليو سيذلك، وفي تعليقها على 

يجين الجدد الذين % من الخر96في إطار التزامنا المستمر باإلستثمار في الكفاءات المحلية، يمثل المواطنون السعوديون "

سعة. إذ تتيح بي % من النساء يتمتعون بخبرات وا35دية، ومنهم انضموا إلى مكتب بي دبليو سي في المملكة العربية السعو

لى بناء دتهم عدبليو سي الشرق األوسط فرصة فريدة من نوعها للطالب لالنضمام إلى برنامج مخصص للخريجين الجدد لمساع

 أسس متينة لحياتهم المهنية."

 

ة  ستمتد مدت طويريا  قيادة الشركة، ثم بدؤوا برنامجا  توخضع الخريجون الجدد لبرنامج تأهيلي لمدة أسبوع كامل تحت إشراف 

 ال مسيرتهمجين طوثالث سنوات في قسم التدقيق وسنتين في األقسام األخرى؛ والتي توفر بيئة تتسم بالشمولية لجميع الخري

 المهنية، حيث توفر لهم الموارد والمدربين والدعم الالزم الذي يقودهم إلى النجاح.

 

 :ل رياض النجار، المدير المسؤول عن مكاتب في بي دبليو سي المملكة العربية السعوديةقا ومن جانبه،

أتي توظيف لم. وي"تعتمد استراتيجية النمو ونهج التوظيف لدى شركتنا على تعيين الخريجين الكفوئين من جميع أنحاء العا

رنامج بل في نجاح يك فعاالمملكة والتزامها بالعمل كشرالخريجين السعوديين ذوي الخلفيات المختلفة تأكيدا  على وجود الشركة ب

 ."2030التحول الوطني ورؤية المملكة لعام 
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 ملكة؛ وذلكية للم: "لقد كانت شركتنا من األطراف الفاعلة في هذا التحول وما زلنا ملتزمين بدعم الطموحات األساسوأضاف

 بتطوير كفاءاتها المحلية."

 

 تسب فيهالملتحقين بالشركة إلى برنامج "أساس للمستقبل"، وهو برنامج منظم لمدة عامين يكوانضم بعض الخريجين 

 الخريجون الخبرة في نطاق واسع  من التخصصات والقطاعات في مجال الخدمات االستشارية.

 

ط لشرق األوسنطقة امفي يجري تنفيذ برنامج "أساس للمستقبل" بنجاح في المملكة المتحدة منذ  نحو ثمانية أعوام وتم إطالقه 

ميع أنحاء جفي المجمل في  38) 2016استشاريا  في مكتب الرياض من دفعة عام  17. وتضم الشركة حاليا  2016في عام 

في المجمل  67لعام )افي المملكة العربية السعودية هذا  29الشرق األوسط( وتسر بي دبليو سي بالترحيب بدفعة إضافية عددها 

 لشرق األوسط(، وجميعهم من المواطنين السعوديين.في جميع أنحاء ا

 

  

  

 انتهى

 نبذة عن بي دبليو سي 

بلدا   157هدفنا في بي دبليو سي هو بناء الثقة في المجتمع وحل المشاكل الهامة. بي دبليو سي هي شبكة شركات متواجدة في 

ات التدقيق والضرائب والخدمات االستشارية. موظف ملتزمين بتوفير أعلى معايير الجودة في خدم 223,000ويعمل لديها 

 www.pwc.com.لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع اإللكتروني 

( موظف 4,200دولة، حيث يعمل بها حوالي ) 12مكتبا  في  23عاما  ولديها  40تأسست بي دبليو سي في الشرق األوسط منذ 

.www.pwc.com/me 

بي دبليو سي تشير إلى شبكة بي دبليو سي و/ أو واحدة أو أكثر من الشركات األعضاء فيها، كل واحدة منها هي كيان قانوني 

 www.pwc.com/structure.مستقل. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا 

 بي دبليو سي. جميع الحقوق محفوظة 2017©
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