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قطاع ، وإدارة المخاطر في الجیل الخامسیا : تكنولوجMiddle East Point of View مجلة دیلویت الدوریة 

 في الشرق األوسط، والقروض المتعثرة، والشركات العائلیة الخلیجیة البناء
 

من ، 2017في إصدارھا لصییف  Middle East Point of Viewدیلویت الدوریة تناولت مجلة  – 2017أغسطس  10 
ن حدة المخاطر التي یتعرض لھا قطاعي المصارف والبناء. حیث اتخاذ التدابیر التي تخفف مأھمیة ، بین موضوعات أخرى

وبشكل خاص انخفاض أسعار النفط، كلھا عوامل تفرض على البنوك في  دینامیات السوق المتغیرةأن انخفاض السیولة بسبب 
 ة. دول مجلس التعاون الخلیجي إعادة التفكیر في سیاسة منح القروض، في ظل زیادة تشھدھا القروض المتعثر

 
وإدارة المخاطر في سوق  ، تكنولوجیا الجیل الخامس2017صیف  إصدارومن الموضوعات الساخنة العدیدة التي یتناولھا 

البناء في الشرق األوسط، والشركات العائلیة في الشرق األوسط، باإلضافة إلى رحالت العمل، والقروض المتعثرة، 
 .37001وأیزو  IFRS 15المالیة وخصائص القیادة، والمعاییر الدولیة للتقاریر 

 
إعادة الھیكلة في شركة دیلویت الشرق األوسط  في استشارات، مدیر – كریم لبان، وشریك –وقد أفاد كل من دایفید ستارك 

یجاد التمویل اإلبداعي وإعادة ھیكلة الحلول بھدف التخفیف من مخاطر التخلف عن السداد على الشركات أن تسعى الأنھ 
في مبادرات التحول للتكیف مع دینامیات السوق المتغیرة. وفي غیاب مثل ھذه المبادرات، قد تتعرض الشركات واالنخراط 

للكثیر من التحدیات إذا ما أبقت على نماذج أعمالھا القدیمة التي قد تكون غیر قابلة للتطبیق في ظل معاییر االقتصاد الكلي 
 والمعاییر المالیة الجدیدة.   

 
انسون، المدیر المساعد للمشاریع الرأسمالیة في خدمات االستشارات المالیة في شركة دیلویت الشرق األوسط، ویشیر مات ھ

 .في قطاع البناءال سیما تأثیر السیاسات المالیة األكثر تشدداً في الشرق األوسط ھ یمكننا التماس أن
 

خاطر التي قد تواجھ المشاریع أمرین أساسیین وأضاف:" تشكل إدارة تكالیف المشروع الصارمة والرؤیة الواضحة للم
 ."لضمان تجنب التجاوزات والحفاظ على ثقة أصحاب المصالح بقدرة الشركات في إنجاز مشاریع ناجحة

 
في دیلویت الشرق األوسط، في تقریرھا حول رحالت العمل بأنھ كلما في قسم الضرائب كذلك، تفید جاین ستوكس، المدیرة 

 .ر عالمیة، كلما خسرت رحالت العمل حصانتھا ضد الضرائب والمخاطرأصبحت الشركات أكث
 

وأوضحت قائلة "یتوقع أن یؤدي الموظفون أدوار عالمیة أو إقلیمیة بشكل متزاید، األمر الذي یخلق مجموعة معقدة من 
 “المخاطر المتعلقة بالضرائب، والھجرة وكشوفات الرواتب لكل من الشركات والموظف على حد سواء. 

 
وقد أفاد كل من ولید شنیارة، الشریك المسؤول عن خدمات استشارات الشركات العائلیة في دیلویت الشرق األوسط، ویاسمین 

خدمات المخاطر المخففة في الشركات العائلیة: " ال یوجد عقد تأمین قیاسي للشركات عن عمري، مدیرة في القسم نفسھ 
ً من الم خاطر التي تواجھ الشركات العائلیة. إال أنھ من الممكن وضع ھیكلیة للحوكمة، أقرب العائلیة من شأنھ أن یخفف فعلیا

 ." إلى عقد التأمین، لحمایة رأس مال الشركات العائلیة من الناحیة المالیة، والبشریة، واإلجتماعیة، والفكریة
 

وعدد من الت في دیلویت الشرق األوسط؛ إمانیول دورو، الشریك المسؤول في قطاع التكنولوجیا واإلعالم واالتصاولقد سلط 
في تقریرھم  ة، والتحدیات التي تواجھ مشغلي شبكات الھواتف النقال5Gالضوء على تكنولوجیا الجیل الخامس خبراء القطاع، 
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تحتاج شركات التكنولوجیا إلى توفیر صورة واضحة عن اإلمكانات المالیة وعوائد ": ألسرعلتكنولوجیا االبقاء لبعنوان: 
االستثمار المالیة لتكنولوجیا الجیل الخامس. وبغض النظر عن االستراتیجیة المتبعة، إال أن ھناك تحدیات تشغیلیة واضحة 

 .2020تسبق إطالق تكنولوجیا الجیل الخامس المنتظرة خالل العام 
 

، في خدمات االستشارات المالیة في دیلویت الشرق التكنولوجیا الجنائیةمن ناحیة أخرى، أوجز السید روي جیلیسبي، مدیر 
: وقت التنفیذ" التدابیر والعناصر األساسیة الضروریة لضمان 37001األوسط، في مقالھ "نظام إدارة مكافحة الرشوة أیزو

 .لمناسبةنجاح تنفیذ النظام، بما في ذلك االلتزام الرفیع المستوى، والتواصل، والموارد والموازنة ا
 

راجع أنجیلیتو كاتاكوتان، المشارك في خدمات التدقیق في دیلویت اإلمارات العربیة المتحدة "التغییر الكبیر" في كما وی
، والذي یؤثر على معاییر االعتراف باإلیرادات، كما وسیؤثر على العدید IFRS 15المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة 

ً من القطاعات وخاصة الشركات العقاریة ا  .لكبرى وشركات االتصاالت الرئیسة التي اختارت أن تعتمد المعیار مبكرا
 

نموذج المستند المحمول نسخة  –2017لصیف Middle East Point of View  مجلة دیلویت الدوریةلتحمیل إصدار  -
)PDF(2/ ، یرجى الرجوع إلى الموقع التاليw4Qd0Khttp://bit.ly:  
 

تقریر حالي وسابق،  100ومراجعة أكثر من  Middle East Point of View لتحمیل تطبیق مجلة دیلویت الدوریة  -
  http://bit.ly/Q9WGAVیرجى الرجوع إلى الموقع التالي:     

 
 ، یرجى إرسال التفاصیل للموقع التالي:nt of ViewMiddle East Poiلالشتراك في مجلة دیلویت الدوریة - 

middleeast@deloitte.com 
 

 النهاية
 

 نبذة عن دیلویت
یُستخدَم إسم "دیلویت" للداللة على واحدة أو أكثر من أعضاء دیلویت توش توھماتسو المحدودة، وھي شركة بریطانیة خاصة محدودة بضمان 

انونیة مستقلة خاصة بھا. للحصول على المزید من التفاصیل حول الكیان القانوني لمجموعة ویتمتع كل من شركاتھا األعضاء بشخصیة ق
دیلویت توش توھماتسو المحدودة وشركاتھا األعضاء، یُرجى مراجعة موقعنا االلكتروني على العنوان التالي: 

www.deloitte.com/about 

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

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

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

 التنمیة المستدماة في المجتمعات التي ینتمون إلیھا.لدعم  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

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

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

 .وسط من ھیئة المحاسبین القانونیین في إنكلترا وویلزوالتطویر في الشرق األ
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