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 قمیة في الشرق الوسطالعام للخدمات الر اإلطاردیلویت ونور لالتصاالت یحددان 
  

نظراَ إلى النمو الملحوظ في قطاع الخدمات الرقمیة في الشرق األوسط، بادرت نور لالتصاالت الكویت، بالتنسیق  - 2014 فبرایر 24
" بھدف تسلیط الضوء على مختلف U33Tللخدمات الرقمیة في الشرق األوسط تحدید اإلطار العام33TU، إلى إعداد تقریر تحت عنوان "دیلویتمع 

 أبعاد ھذا القطاع المتنامي. 
 

وضع إطار عمل لوصف الخدمات الرقمیة، یعلّق التقریر على نضوج الخدمات الرقمیة في أنحاء الشرق األوسط.  وباإلضافة إلى
ویرتكز ھذا التقییم على أمثلة حاالت إقلیمیة من واقع السوق، وعلى وجھات نظر من مقابالت مع العبین أساسیین في قطاع الخدمات 

 الرقمیة في المنطقة. 
 

ل المھندس أیمن البناو، رئیس مجلس اإلدارة والرئیس التنفیذي لنور لالتصاالت: "یسعى ھذا التقریر من خالل وفي ھذا السیاق، قا
العام للخدمات الرقمیة بشكل منتظم إلى تقدیم نظرة شاملة على ھذا القطاع لمساعدة الّالعبین الحالیین والمحتملین في ھذا  اإلطارتحدید 

تساعدھم على استغالل فرص االستثمار والنمو المتوفرة في ھذا القطاع". واستطرد قائالً:  المجال في وضع خارطة طریق خاصة
"سیتمكن ھؤالء االطراف المعنیین تحدید بعض األدوار التكمیلیة والمترابطة التي من شأنھا أن تزید من حصصھم في األسواق وتعزز 

 قطاع الخدمات الرقمیة ككّل". 
 

الشریك المسؤول عن صناعة التكنولوجیا واإلعالم والتقنیات في دیلویت الشرق األوسط قائالً: "ما زالت كذلك علق سانتینو ساغوتو، 
الخدمات الرقمیة تعاني نقصاً أو غیاباَ في منطقة الشرق األوسط، مقارنة مع التوجھات اإلقلیمیة. كما ویشھد الطلب اإلقلیمي على 

نجاحاً في مناطق أخرى عالمیاً تطوراَ ملحوظاً. إالّ أّن رغبة المستھلكین بدفع مبالغ نقدیة  ومن بینھا تلك التي شھدت –الخدمات الجدیدة 
مقابل ھذه الخدمات ما زال أمراً غیر مؤكد. وأضاف یجب أال ننسى الفرص التي تطرحھا مجاالت الخدمات الرقمیة المدرجة في ھذا 

  للمستثمرین وأصحاب األعمال واألطراف المعنیة". التقریر
 

 ویخلض التقریر الى النقاط التالیة:
وما بعده فترة ھامة للمھتمین بالخدمات الرقمیة في الشرق األوسط. إذ تنفرد المنطقة بحماسھا لمواقع  2014یعتبر عام  -

رار التواصل االجتماعي وأسواق السلع االستھالكیة المرتبطة باألخبار وقضایا الساعة، باالضافة إلى المواقع الناشئة على غ
 الخدمات الرقمیة الدینیة التي تقّدم فرصاً جدیدة ألصحاب المشاریع اقلیمیاً. 

تمّكنت الخدمات األخرى مثل التجارة اإللكترونیة والعناصر األساسیة للنظام البیئي الرقمي كاإلعالنات الرقمیة من ترسیخ  -
محفزات أو البنى التحتیة المساندة التي ستسھم في مكانتھا على الصعید العالمي، ولكنھا ما زالت تفتقر حتى الیوم إلى ال

 نجاحھا الكامل في المنطقة. 
بالنسبة إلى بعض الفئات مثل إدارة الحقوق واألتاوى ومھارات الخدمات الرقمیة والتوظیف، فیبقى حضورھا محدوداً في  -

ي العالم. ومن المتوقع أالً تتأخر ھذه سوق الیوم بالرغم من انتشارھا في اسواق اخرى أكثر نضوجاً في الخدمات الرقمیة ف
 الفئات في اللحاق بركب المسار الدولي لتترسخ بالكامل في السنوات الخمس المقبلة في المنطقة. 

تتمیزالخدمات الحكومیة والخدمات المرئیة والمسموعة مثل التلفزیون والرادیو والموسیقى بإمكانیة نمو ملحوظة، لكّنھا  -
و قاعدة ال یستھان بھا من المستخدمین والمستثمرین من أجل تحقیق النجاح. وقد أنشأت المؤسسات ستتطلب استثمارات و/أ

التي تقّدم خدمات متقاربة مثل وكالء البث التلفزیوني مشاریعاً مشتركة بھدف تحفیز السوق أو توفیرمنصة لتوسیع نطاق 
 أعمالھا الخاصة. 
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ماً في اإلطار العام للخدمات الرقمیة خالل السنوات الثالث إلى الخمس المقبلة في بعض واختتم ساغوتو قائالً: "نتوّقع نمّواً منتظ
المناطق التي تلحق االتجاھات العالمیة وفي المناطق األخرى التي ترسم مساراً فریداً للمنطقة، األمر الذي من شأنھ أن یعود بالفائدة 

 اَ، ومحلیاً على حد سواء".على أصحاب األعمال للخدمات الرقمیة عالمیاً، واقلیمی
 

  http://bit.ly/1c0ycoEلتحمیل كامل التقریر، یرجى زیارة :
 

-النھایة-  
 

 
 نبذة عن دیلویت

صة محدودة بضمان ُیستخَدم إسم "دیلویت" للداللة على واحدة أو أكثر من أعضاء دیلویت توش توھماتسو المحدودة، وھي شركة بریطانیة خا
ویتمتع كل من شركاتھا األعضاء بشخصیة قانونیة مستقلة خاصة بھا. للحصول على المزید من التفاصیل حول الكیان القانوني لمجموعة 

دیلویت توش توھماتسو المحدودة وشركاتھا األعضاء، ُیرجى مراجعة موقعنا االلكتروني على العنوان التالي: 
www.deloitte.com/about 

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

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

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

 لدعم التنمیة المستدماة في المجتمعات التي ینتمون إلیھا. دیلویت بالمسؤولیة االجتماعیة للشركة من فریق عملویؤ
 

 دیلویت أند توش (الشرق األوسط):نبذة عن 
رق دیلویت أند توش (الشرق األوسط) ھي عضو في "دیلویت توش توھماتسو المحدودة" وھي اول شركة خدمات مھنیة اسست في منطقة الش

 .في المنطقة ۱۹۲٦منذ سنة  األوسط ویمتد وجودھا

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

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

 .والتطویر في الشرق األوسط من ھیئة المحاسبین القانونیین في إنكلترا وویلز
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