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ن النقل البري وخطوط السكك دول مجلس التعاون الخليجي في استثمارات طويلة ا��مد لتحسي
 الحديدية

 
 الحدیدیة للسكك المتكاملة للحلول ويیلول شركة مع تعاون اتفاقیة توقع دیلویت-

 
الذي تشهده دول مجلس التعاون الخليجي وتعمل على تعزيزه  ا��قتصاديالنمو  إن – 2016 أوكتوبر19 

ين وسائل النقل التي تربط مدنها ببعضها البعض داخل الب��د وفي حركة التجارة عبر الحدود يحّتم عليها تحس
وبين الدول المجاورة، وذلك بهدف تأمين عبور ��يع وموثوق ل��فراد والسلع على حد سواء. وقد أّدت حركة 
المواص��ت ا��منة ��عداد كبيرة من ا��فراد با��ضافة إلى توافر عاملي ال��عة والراحة في النقل إلى تطوير 

ة فضلى للنقل بالنسبة لعدد كبير من المدن المكتظة سكانياً حول العالم. علماً أن خطوط السكك كوسيل
دول مجلس التعاون الخليجي تعمل حالياً على تطوير خطوط السكك بين الدول ا��عضاء في مراحلها 

 المختلفة، في وقت تقوم كل دولة من دول المجلس بتطوير شبكات النقل الخاصة بها.
 

ربية السعودية حالياً المرتبة ا��ولى في ا��نفاق على هذا القطاع، سواء كان ذلك من ناحية تحتل المملكة الع
المشاريع المخطط لها أو تلك في مرحلة التنفيذ. ويعتبر م��وع مترو الرياض الم��وع ا��برز في مرحلة 

حاجة قطر الماسة لتنفيذ  التنفيذ. أما في المرتبة الثانية، فتقود كل من قطر وا��مارات العربية السباق، مع
في حين تتح�� ا��مارات  ،2020العالم عام  لكأس -الفيفا -خطتها لشبكة السكة قبل بطولة كرة القدم 

 . 2020��ستضافة إكسبو 
 

للحلول المتكاملة للسكك الذي  وي��كة لوليتعاون مع   أن تعلن عن اتفاق ديلويتوفي هذا السياق، ي�ّ� 
وي التقنية يسيجمع بين خبرة ديلويت العريقة في إيجاد الحلول المناسبة ل��سواق المختلفة ومهارات لول

 في مجال النقل البري والسكك. تجارية وتقنية لعم��ئنا استشاريةبهدف تقديم خدمات 
 

متخصصة بالبنى التحتية للسكك ومركزها للحلول المتكاملة للسكك هي ��كة استشارات  ��كة لوليوي
جنوب أفريقيا. وهي تنشط حالياً في العديد من المشاريع ا��ستراتيجية لشبكات السكك الح��ية في جنوب 
أفريقيا. وتلتزم هذه المشاريع بأفضل المعايير ا��وروبية للتشغيل والس��مة التي تعتبر ضماناً لس��مة حركة 

تقدم لوليوي خدمات استشارية ومهنية جاهزة من حيث الدراسات ودراسات رة. نمو السكان في المدن الكبي
الجدوى وخطط العمل، كما أنها مسؤولة عن أدوار إستشارية تقنية مختلفة في مشاريع كبيرة حيث يقوم 

الموظفين بتقديم استشارات متخصصة في مختلف مراحل الم��وع من حيث ا��تصا��ت والتعاقد والتكلفة 
  ط والتشغيل.   والتخطي

 
وفي هذا ا��طار، عّلقت سينثيا كوربي، ال��يكة المسؤولة عن قطاع البناء في ديلويت ال��ق ا��وسط، 

واضحة  غيرفي قطاع المواص��ت وبالتحديد الطرقات والسكك �� تزال  يجيات والخططاتا��ستر قائلة: "إّن 
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مشاريع الحكومية في الانخفاض ميزانيات في دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصًة في أعقاب بالكامل 
ا��ساسية  ا��ستراتيجيةهذه الدول. وعلى الرغم من ذلك، فإّننا سنشهد استمرار ا��ستثمار في بناء الخطوط 

الوطنية. إّن فريق البنى التحتية ومشاريع رأس المال  ا��قتصاداتوخاصًة تلك التي تعود بالفائدة على 
من أكبر المشاريع العالمية في مجال المواص��ت. لذلك، فإننا نتطلع قدماً إلى التابع لنا قد عمل على عدد 

 هذا التعاون مع ��كة لوليوي."
 

��كة  نتعاون معوعّلق كيفين ماكغيل، مدير مسؤول في ��كة لوليوي قائ��ً: "ي��نا في ��كة لوليوي أن 
تحديات. إّن حاجة الدول إلى البنية التحتية في فرص والديلويت في هذا القطاع المميز في منطقة حافلة بال

مجلس التعاون الخليجي وفي العالم بهدف دعم البيئات المدنية المتوسعة يحتم تواجد حلول مبتكرة في 
حلول ذات قيمة مضافة  هذا المجال. وهو التحدي الذي دفعنا إلى التعاون مع ديلويت بهدف توفير

وفي ظل الغموض تواجه المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي.  لتتناسب مع التحديات الفريدة التي
من يقدم لها المشورة  الذي يعّم هذا القطاع بعد تخفيض الميزانيات الحكومية، تحتاج وكا��ت السكك إلى

والخدمات المهنية بهدف استكمال المشاريع التنموية في المدن وتأمين عبور ��يع وموثوق ل��فراد 
 فخورون بمواجهة هذا التحدي بالتعاون مع ديلويت."والسلع. ونحن 

 
 -النهاية  -

 
 نبذة عن ديلويت

ُيستخَدم إسم "ديلويت" للد��لة على واحدة أو أكثر من أعضاء ديلويت توش توهماتسو المحدودة، وهي ��كة 
. للحصول بريطانية خاصة محدودة بضمان ويتمتع كل من ��كاتها ا��عضاء بشخصية قانونية مستقلة خاصة بها

على المزيد من التفاصيل حول الكيان القانوني لمجموعة ديلويت توش توهماتسو المحدودة و��كاتها ا��عضاء، 
 www.deloitte.com/aboutُيرجى مراجعة موقعنا ا��لكتروني على العنوان التالي: 

ابات وال��ائب وا��ستشارات ا��دارية والمشورة المالية إلى عم��ء من تقدم ديلويت بخدمات تدقيق الحس
القطاعين العام والخاص في مجموعة واسعة من المجا��ت ا��قتصادية. وبفضل شبكة عالمية مترابطة من 

دولة، تقدم ديلويت من خ��ل مجموعة من المستشارين ذوي الكفاءات  150ال��كات ا��عضاء في أكثر من 
خدمات عالية الجودة للعم��ء وذلك من خ��ل حلول فاعلة لمواجهة التحديات التي تعترض عملياتهم. المتميزة 

 مهنياً، كلهم ملتزمين بأن يكونوا عنواناً ل��متياز. 200,000نحو  تضم ديلويت

اتنا وثقافاتنا فريق ديلويت هي ثقافة موحدة ومبادئ مبنية على النزاهة وا��لتزام بالعمل سوياً مع تنوع خبر  ما يجمع
نحرص على دعم بيئة داخلية من التعلم  لتقديم خدمات مهنية ذات جودة عالية للعم��ء وا��سواق أينما وجدوا. كما

ديلويت بالمسؤولية ا��جتماعية  المستمر والتطور وتنمية الخبرات وتوفر الفرص المهنية المميزة. ويؤمن فريق عمل
 لمجتمعات التي ينتمون إليها.لدعم التنمية المستدماة في ا لل��كة

 
 ديلويت أند توش (ال��ق ا��وسط):نبذة عن 

ديلويت أند توش (ال��ق ا��وسط) هي عضو في "ديلويت توش توهماتسو المحدودة" وهي اول ��كة خدمات مهنية 
 .في المنطقة ١٩٢٦منذ سنة  اسست في منطقة ال��ق ا��وسط ويمتد وجودها

مهنية الرائدة التي تقوم بخدمات تدقيق الحسابات و ال��ائب و ا��ستشارات ا��دارية وتعتبر ديلويت من ال��كات ال
بلداً. وقد حازت ديلويت  ١٥مكتباً في  ٢٦��يك ومدير وموظف يعملون من خ��ل  ٣٠٠٠والمشورة المالية وتضم قرابة 

في منطقة دول مجلس التعاون المستوى ا��ول ل��ستشارات ال��يبية  على ٢٠١٠أند توش (ال��ق ا��وسط) منذ عام 
وقد حصلت أيًضا على عدة جوائز في السنوات  .(ITR) "الخليجي حسب تصنيف مجلة "انترناشونال تاكس ريفيو

والتي تضم أفضل رب عمل في ال��ق ا��وسط , أفضل ��كة استشارية, وجائزة التميز في التدريب والتطوير  ا��خيرة
 .القانونيين في إنكلترا وويلز في ال��ق ا��وسط من هيئة المحاسبين
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