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 دول الشرق األوسط وشمال افریقیا دیلویت: فرص استخدام المنشآت الریاضیة ألھداف تجاریة في
 

في إطار سعیھا لتكون محوراً لألحداث الریاضیة العالمیة، تعمد دول منطقة الشرق األوسط وشمال  – 2016ینایر  14 
أفریقیا وتحدیداً دول مجلس التعاون الخلیجي على توظیف كافة جھودھا بھدف استخدام منشآتھا الریاضیة كالمالعب 

ھا لتطویر عروض تجاریة واسعة ومستدامة وقادرة على استقطاب اھتمام الجمھور. فقد كانت النوادي واالستادات وغیر
الریاضیة وغیرھا من مشغلي المنشآت الریاضیة في المنطقة ترّكز على المناسبات الریاضیة التقلیدیة. أما مؤخراً، فقد بدأت 

ار المنشآت الریاضیة الستضافة المناسبات التجاریة باستكشاف فرص أخرى غیر مرتبطة باألحداث الریاضیة كاستثم
  والثقافیة، وافتتاح المطاعم، وتأجیر المساحات التجاریة وغیرھا من فرص البیع بالتجزئة.

 
في  االستشاراتخالل قمة الكولیزیوم الخامسة للشرق األوسط وشمال إفریقیا، قّدم یواكین مارتینیز، مدیر رئیسي في قسم 

الشرق األوسط عرضاً بعنوان "فرص تجاریة في المنشآت الریاضیة في دول مجلس التعاون الخلیجي". وقد تطرأ  دیلویت
لعرض إلى المجاالت األساسیة التي تؤثر في استخدام المنشآت الریاضیة ألھداف تجاریة في دول المجلس والمنطقة، بما في ا

ذلك إتجاھات السوق اإلقلیمیة في المنشآت الریاضیة، وعوامل النجاح والتحدیات التي تواجھ االستخدامات التجاریة في ھذه 
 رة، وكیفیة إدخال ھذه العناصر الجدیدة كجزء من القیمة التجاریة لھذه المنشآت.المنشآت، والعناصر التجاریة المتواف

 
وشرح یواكین مارتینیز قائالً "یمكن تصنیف االستخدامات التجاریة المتوافرة في أربعة فئات: البیع بالتجزئة، واإلستخدامات 

رى. وعلى مشّغل المنشأة الریاضیة أن یضع الترفیھیة، وااللعاب الریاضیة، وغیرھا من اإلستخدامات التجاریة األخ
استراتیجیة تجاریة تأخذ بعین االعتبار مختلف ھذه الفرص والتي تكون إما منفردة أو مجتمعة للمنشأة الواحدة. ویستند تكوین 

المحلیة وال شّك ھذه االستراتیجیة إلى عوامل مثل الموقع، والمرافق المتنافسة المتوفرة، وعدد الزّوار في السنة، والتسھیالت 
 في أّن التكامل بین الموقع والمجتمع المحلي (المستھلكون المحلیون) یشكل عامالً أساسیاً الختیار االستخدامات التجاریة."

 
إّن وضع خطة تجاریة تشغیلیة خالل مرحلة تخطیط بناء المنشأة ھي خطوة أساسیة من أجل تحدید خلیط النشاطات المحتمل 

  ة الریاضیة ضمن التصمیم، ومساعدة فریق التصمیم على إدخالھا في تصمیم الموقع.تنفیذھا في المنشأ
 

وختم مارتینیز: "یواجھ مشغلو المنشآت الریاضیة تحدیات ملحوظة لالستفادة من ھذه الفرص التجاریة الجدیدة، على غرار 
یتمّتعون بالمؤھالت والخبرات المناسبة، وعدم المشاكل التشغیلیة واللوجستیة، والنقص في المختصین في ھذا المجال الذین 

تالؤم المقاربات األوروبیة التقلیدیة لتولید األرباح اإلضافیة مع العوامل المحلیة مثل الظروف المناخیة والمعاییر الثقافیة. إّن 
یة لمواجھة بعض ھذه اختیار االستخدامات التجاریة والتخطیط المبّكر لھا، ومعرفة الجمھور والموقع، تشّكل عوامل أساس

 التحدیات."
 - النھایة  -

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

زید من التفاصیل حول الكیان القانوني لمجموعة ویتمتع كل من شركاتھا األعضاء بشخصیة قانونیة مستقلة خاصة بھا. للحصول على الم
دیلویت توش توھماتسو المحدودة وشركاتھا األعضاء، ُیرجى مراجعة موقعنا االلكتروني على العنوان التالي: 
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إلستشارات اإلداریة والمشورة المالیة إلى عمالء من القطاعین العام والخاص في مجموعة تقدم دیلویت بخدمات تدقیق الحسابات والضرائب وا
دولة، تقدم دیلویت من خالل  150واسعة من المجاالت االقتصادیة. وبفضل شبكة عالمیة مترابطة من الشركات األعضاء في أكثر من 

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

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

 تمون إلیھا.لدعم التنمیة المستدماة في المجتمعات التي ین 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

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

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

 .نكلترا وویلزوالتطویر في الشرق األوسط من ھیئة المحاسبین القانونیین في إ

 

 


