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 مجلة ديلويت الشرق األوسط بوينت أوف فيو: وداعاً ألنماط العمل القديمة

 
أن  2019في عددها األخير لخريف  “بوينت أو فيو”أفادت مجلة ديلويت الشرق األوسط  – 2019مبر ديس 3

قطاع النفط والغاز في منطقة الشرق األوسط عرضة  لخسارة مليارات الدوالرات من جراء عدم إدخاله التكنولوجيا 
 . الرقمية بشكل كامل في جميع عملياته

 
يها مجموعة من المواضيع وقد سّلط هذا العدد من المجلة الضوء على عدد من المقاالت بقلم بعض خبراء ديلويت تناولوا ف

مثل قطاع النفط والغاز في الشرق األوسط، والمدن الذكية، وضريبة الخدمات الرقمية، مع ملف خاص حول قبرص. 
 وفيما يلي عرض موجز لهذه المقاالت:

 
، شدد كل من بارت كورنيلسن، الشريك والمسؤول “ليس الخيار الصائب سياسة راوح مكانك”في مقالة بعنوان 

قطاع الطاقة والموارد والصناعات؛ ويوسف برقاوي، الشريك في قطاع خدمات االستشارات في ديلويت الشرق عن 
األوسط، على احتمال خسارة قطاع النفط والغاز في منطقة الشرق األوسط لمليارات الدوالرات نتيجة لعدم إدخال 

 التكنولوجيا الرقمية بشكل كامل في كل عملياته.

 
يحتاج قطاع النفط والغاز في منطقة الشرق األوسط إلى إجراء مراجعة جذرية تعيد التفكير خاللها ”وأفادت المقالة  

بكل تصوراتها ومفاهيمها عن عملياتها التشغيلية في كامل سلسلة القيمة بحيث تغير من طريقة إجراء هذه العمليات 

 “وإدارتها دون أي قيود.

 
رقمية تضعها قيادة متمكنة في التكنولوجيا  ةاستراتيجييكمن في تبني  لوحيد أمام هذا القطاعالحل ا”: وأضاف كاتبوها

الرقمية، تعمل مجموعة هامة من الموارد المؤهلة بالمهارات والقدرات الرقمية على تنفيذها على أن يتم أن دعم 
ع النفط والغاز من استغالل القدرات كل هذه العملية بنموذج تشغيلي فاعل. وبذلك تستطيع أي شركة عاملة في قطا

  القطاع.الكاملة التي تتيحها التكنولوجيا الرقمية لتوليد قدر كبير من القيمة لصالح جميع األطراف المعنية في هذا 

 
في قطاع االستشارات المالية في ديلويت الشرق مساعد في مقالتها عن المدن الذكية، تتحدث مانيكا داما، مدير 

يفية توفير حلول مستدامة لمدن المستقبل حيث تتناول بعمق كيف يمكن للحكومات في منطقة الشرق األوسط عن ك
 "األوسط تسخير القيمة الكامنة في كل من الموظفين والبيانات والعقارات إلنشاء مدن المستقبل المستدامة.

 
، المديرة في قطاع االستشارات كذلك، تناول كل من آيدن آكا، الشريك؛ وبالل منصور، مدير أول ولورا جيبسون

تحقيق الرؤية: مهمات البحوث والتطوير واالبتكار في ”في ديلويت الشرق األوسط في مقالتهم المشتركة بعنوان 

، الفرص والتحديات التي تواجه حكومات دول الخليج العربي في سعيها نحو توفير “دول مجلس التعاون الخليجية

 البحث والتطوير واالبتكار لديها.سبل الدعم المناسبة لمنظومات 

 
التسعير التحويلي  استشارات الضرائب حول الشريك المسؤول عن  شيف ماهالينغام،من ناحية ثانية، يوضح كل من 

في ديلويت الشرق األوسط وآبي مان جوشي، مدير في قسم الضرائب في ديلويت الشرق األوسط، كيف ستؤثر 
مجموعة  “أحبكم بطرق متعددة”ضريبة الخدمات الرقمية على منطقة الشرق األوسط، ويطرحان في مقالهم بعنوان 

لجنسيات العاملة في منطقة الشرق األوسط لمواجهة آثار تلك للشركات المتعددة ا من األفكار والتوصيات الرئيسية
 الضريبة.

 
 كما تناول هذا العدد ملفاً عن قبرص التي أعادت تموضع نفسها كمالذ مالي آمن في منطقة الشرق األوسط.

 
وقد أعّد في هذا السياق كل من بانيكوس تيكلوس، الشريك المسؤول عن استشارات المخاطر وعن الخدمات 

ستشارية للثروات، وبييريس ماركو، الشريك المسؤول عن الخدمات الضريبية والقانونية وكالهم في ديلويت اال
دراسة معمقة حول سوق الصناديق السيادية ومناخ االستثمار األجنبي المباشر المتنامي في قبرص . كما  قبرص

قبرص، المعايير التسعة إلعداد التقارير  استعرض ستافري فرانغو، مدير أول في قسم المخاطر المالية في ديلويت
 المالية الدولية التي تستخدمها الشركات.

 

من مجلة بوينت أوف فيو الشرق األوسط، يُرجى النقر  2019من عدد الخريف  pdf لتحميل نسخة  −

  هنا
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 لالشتراك في المجلة، يُرجى إرسال تفاصيل االتصال على العنوان التالي:  −

middleeast@deloitte.com  
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 ديلويت عن نبذة

وهي  المحدودة، توهماتسو توش الشركات األعضاء المرخص لها من قبل ديلويت من أكثر أو واحدة على اسم "ديلويت" للداللة يُستخدَم
 الشركات المرخص لها بشخصية من ألخيرة وكلا مجموعة عالمية من الشركات األعضاء المرخص لها، والكيانات المرتبطة بها، تتمتع

 يُرجى .للعمالء خدمات أي العالمية" بـ"ديلويت إليها والمشار المحدودة توهماتسو توش ديلويت تقدم بها. ال خاصة مستقلة قانونية

 www.deloitte.com/about :التالي العنوان على االلكتروني موقعنا مراجعة

عالمية رائدة في مجال التدقيق والمراجعة، و خدمات االستشارات اإلدارية والمالية، واستشارات المخاطر، والضرائب تعتبر ديلويت شركة 

شركة، بفضل شبكة  ٥٠٠والخدمات المتعلقة بها. وهي توفر خدماتها ألربع من بين خمس شركات على قائمة مجلة فورتشن العالمية ألفضل 

 دولة. للحصول على المزيد من التفاصيل حول مهنيي ديلويت الـ ١٥٠ضاء المرخص لها في أكثر من عالمية مترابطة من الشركات األع

 www.deloitte.com  وأثرهم اإليجابي في مختلف القطاعات، يُرجى مراجعة موقعنا االلكتروني على العنوان التالي: ٢٨٠٬٠٠٠

 

 األوسط( توش )الشرق أند ديلويت عن نبذة

 الشركات من واحدة وهي المحدودة" توهماتسو توش شركة عضو مرّخص لها من قبل "ديلويت هي األوسط( )الشرقتوش  أند ديلويت
وجود  إن .١٩٢٦ سنة المنطقة منذ في وجودها ويمتد األوسط منطقة الشرق في تأسست وقد االستشارية المهنية الخدمات تقديم في الرائدة

الشركات الحائزة على ترخيص من قبلها لتقديم  خالل من مكرس األوسط الشرق منطقة في األوسط( توش )الشرق أند ديلويت شركة

المستقلة. ال تستطيع الشركات والكيانات  القانونية وتتمتع بالشخصية الخدمات وفقاً للقوانين والمراسيم المرعية اإلجراء في البلد التابعة له
المرخصة من قبلها إلزام بعضها البعض و/ أو إلزام شركة ديلويت أند توش )الشرق األوسط(. وعند تقديم الخدمات، تتعاقد كل شركة مرّخص 

ون الرجوع إلى ديلويت أند توش لها أو كيان مرخص له من قبل ديلويت أند توش )الشرق األوسط( وبشكل مستقل مع العمالء الخاصين بها )د

 الشرق األوسط(( وتكون هذه الشركات والكيانات مسؤولة فقط عن أفعالها أو تقصيرها.)

 اإلدارية واالستشارات والمراجعة والضرائب تدقيقال خدمات تقدّم التي الرائدة المهنية الشركات منأند توش )الشرق األوسط(  ديلويت وتعتبر

كما  بلدا.ً ١٤ في مكتبا ٥٢ خالل من يعملون وموظف ومدير شريك ٣٣٠٠قرابة  وتضم المؤسسات في المخاطر استشاراتوخدمات  والمالية

لعام  استشاريةمن حيث المرونة واالستمرارية في الشرق األوسط و شركة أفضل جائزة بينها من األخيرة السنوات خالل جوائز عدة نالت
 والتطوير التدريب في التميز و "جائزة  ٢٠١٦لعام  استشارية شركة أفضل ، وجائزة٢٠١٧وجائزة مراجعة الضرائب الدولية للعام  ٢٠١٦

 المسؤولية مجال في متكاملة شركة جائزة "أفضل وويلز باإلضافة إلى إنكلترا في القانونيين هيئة المحاسبين األوسط" من الشرق في

 االجتماعية".

 .للصحافةإرسالها المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي صحيحة في وقت 
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