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لمناقشة النضوج الرقمي لدول  وتكنولوجیا المعلوماتقطاع االتصاالت وقادة الخبراء الحكومیین  دیلویت تنضم إلى
 الشرق األوسط"في  الخلیج في "یوم ھواوي لالبتكار

 
األوسط الشرق منطقة في الرقمي التحول وتحدیات دوافع حول تقریراً  یصدران وھواوي دیلویت  

  
الخبراء الحكومیین  أبرزنیة على التوالي، اجتمع لالبتكار في الشرق األوسط وللسنة الثا ھواويفي إطار یوم  – 2017 نوفمبر 5دبي، 

المزود الرائد لحلول تكنولوجیا  وعقد لمعالجة القضایا اإلقلیمیة المستقبلیة حول التحول الرقمي . مؤخرا دبيوذوي االختصاص في 
، واستضاف لجنة رفیعة "االستكشاف منارة المستقبل"تحت عنوان  في الشرق األوسط ھذا الحدث المعلومات واالتصاالت العالمیة

 .المستوى من ممثلي الحكومات والقطاعات على الصعیدین الدولي واإلقلیمي

المؤتمر العالمي لمعرض تضمن ھذا الحدث العدید من المتحدثین الرئیسین، باإلضافة إلى لجنة تضم قادة وخبراء من بلدیة دبي، و
، ومطارات دبي، وكلیات التكنولوجیا العلیا، وھواوي  GSMAاتف المحمولوالجمعیة الدولیة لشبكات الھ، برشلونة المدینة الذكیة

وركزت المناقشات على دور ابتكارات قطاع تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، واالنفتاح والمثابرة في دفع التحول . الشرق األوسط
لجنة بعض التحدیات المستمرة وأفضل الممارسات من كما تناولت ال. الرقمي وبناء اقتصادات مستدامة قائمة على المعرفة في المنطقة

 .جمیع أنحاء العالم

المشترك بین شركة ھواوي  "الرحلة الرقمیة -التحول الوطني في الشرق األوسط "ومن األنشطة الرئیسة لھذا الحدث إطالق تقریر 
ودیلویت الذي یقیم مبادرات التحول الرقمي التي تطلقھا الھیئات الحكومیة في منطقة دول مجلس التعاون الخلیجي في سیاق التوجھات 

 .العالمیة

في  % 1في استثمارات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت تؤدي إلى نمو بنسبة  % 20أن كل زیادة بنسبة وتشیر نتائج التقریر إلى 
ملیار دوالر أمریكي  15الناتج المحلي اإلجمالي للبلد. وفي حین أنھ من المتوقع أن تنفق الكیانات الحكومیة في الشرق األوسط ما یقارب 

ول الرقمي، تبقى البلدان األكثر تقدما في المنطقة متأخرة عن االقتصادات المتقدمة األخرى على تكنولوجیات تمكین التح 2017في عام 
  .في مجال التنمیة الرقمیة

وینقسم التقریر إلى ستة مواضیع رئیسة ذات أولویة عالیة لصانعي السیاسات المحلیین، ویعرض تجارب عالمیة ناجحة في تطبیق 
ما ویقدم خارطة طریق وتوصیات للحكومات اإلقلیمیة للتغلب على التحدیات المستمرة التي تواجھھا ك. التحول الرقمي في ھذه المواضیع

 .في السعي لتحقیق التحول الرقمي بفاعلیة

قطاعات التكنولوجیا واإلعالم واالتصاالت في دیلویت الشرق األوسط: " في ھذا االطار، أفاد إیمانویل دورو، الشریك المسؤول عن 
االھتمام والتكریس المتزاید في التحول الرقمي في منطقة الخلیج، إال أن المنطقة ما تزال متأخرة عن باقي االقتصادات بالرغم من 

 المتقدمة في ما یتعلق بالحكومة الرقمیة، إال أننا متحمسون لتركیز الرؤى الوطنیة وجداول األعمال الكبیرة على االبتكار في تكنولوجیا
منح التكنولوجیات الرقمیة فرصة غیر مسبوقة للقطاع العام في الشرق األوسط حیث ستفي السنوات المقبلة.  المعلومات واالتصاالت

إلعادة تطویر نفسھ. كما وسنشھد من خالل التقارب الذي تصنعھ التكنولوجیات مثل تطبیقات التواصل االجتماعي، وتكنولوجیات 
 لبنیة التحتیة السحابیة توسعاً كبیراً للنظام البیئي الرقمي في السنوات المقبلة"الھواتف النقالة، وتحلیالت البیانات الكبیرة، وا

كذلك، قال صفدر نذیر، نائب الرئیس اإلقلیمي للمدن الذكیة في شركة ھواوي الشرق األوسط : "یھدف "یوم ھواوي لالبتكار في الشرق 
لعالم، لمناقشة الدوافع والتحدیات التي تواجھ االبتكار في مجال األوسط إلى توفیر حلقة تواصل بین خبراء المنطقة وبقیة أنحاء ا

تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في الشرق األوسط. ویتضح ھذا التوجھ من خالل البحث الذي أجریناه بالتعاون مع شركائنا في 
التحول الرقمي في المنطقة، وتقدم في الوقت دیلویت، حیث تستعرض النتائج التي توصلنا إلیھا جزءاً من التحدیات المستمرة في مجال 

نفسھ توصیات إیجابیة، تُحدد فیھا فرص تطویر الرعایة الصحیة لألجیال القادمة، والحكومة الذكیة، والمدن الذكیة، والسیاحة الذكیة، 
 ً إلى جنب مع شركائنا، على  والسفر الحضري اآللي بالكامل، والفصول الدراسیة المستقبلیة. وعلیھ، سنواصل القیام بدورنا، جنبا

 " .الصعیدین المحلي والعالمي، للمساھمة في رحلة التحول الرقمي لدول مجلس التعاون الخلیجي
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ومن أبرز الفعالیات األخرى خطاب سعادة الدكتور محمد بن عامر العامر، رئیس مجلس ھیئة تنظیم االتصاالت في البحرین، والذي 
حكومیة التي تعمل كمحرك رئیسي للتحول الرقمي، وذلك من خالل تعزیز سلطتھا التنظیمیة بالتعاون سلّط الضوء على دور السیاسات ال

سمارت سیتي "مع القطاع الخاص في مجال تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت. وكان أوغو فالنتي الرئیس التنفیذي للمعرض العالمي 
حیث رّكز في خطابھ على نجاح مشاریع تعاونیة في مجال تكنولوجیا المعلومات المتحدث الدولي لھذا الیوم، ” المدینة الذكیة –إكسبو 

 واالتصاالت في تطویر مدن آمنة ومتكاملة ومبدعة رقمیا كأمثلة على أھمیة ھذا الحدث.

عالم تكنولوجیا  ومن الجدیر بالذكر أن یوم ھواوي لالبتكار في الشرق األوسط ھو جزء من مبادرة عالمیة لمعالجة القضایا األساسیة في
المعلومات واالتصاالت. وما تزال نسخة الشرق األوسط تخدم كمنصة اتصاالت لھذا القطاع، حیث تسرع عملیة الرقمنة، وتضع الشرق 

 األوسط في مركز االستكشاف العالمي.
 

 -النهاية  -

 
 عن شركة ھاواوي

وھي شركة خاصة مملوكة بالكامل من قبل موظفیھا. 1987زودي الخدمات، تأسست في عام ھي شركة رائدة عالمیاً في مجال تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت وم
ة وتوفر خدمات وتھدف ھاواوي الى خلق تجارب وكفاءة أفضل لمستخدمیھا من خالل بناء شبكة اتصال أقوى حول العالم، وتعمل الشركة بروح المواطنة المسؤول

وبفضل شراكاتھا المنفتحة وابتكاراتھا التي تركز على العمالء، أنشأت ھواوي محفظة حلول  عاون في الصناعة.مبتكرة لمجتمع المعلومات وتساھم في سبل الت
ل الحوسبة السحابیة. وكما تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت من البدایة إلى النھایة مانحةً عمالءھا مزایا تنافسیة في شبكات االتصاالت والمؤسسات واألجھزة ومجا

ألف موظف حول العالم جھودھم في توفیر أقصى قیمة لمشغلي االتصاالت والشركات والمستھلكین. وتتوفر حلول ومنتجات  170وظفو ھواوي البالغ عددھم یُكرس م
 دولة، حیث یستخدمھا ثلث سكان العالم. 170وخدمات ھواوي المبتكرة في أكثر من 

 أو متابعة مواقع التواصل االجتماعي التالیة:  www.huawei.comلمزید من المعلومات، یرجى زیارة الموقع الرسمي للشركة 

http://www.linkedin.com/company/Huawei 

http://www.twitter.com/Huawei 

http://www.facebook.com/Huawei 

http://www.google.com/+Huawei 

http://www.youtube.com/Huawei 

 

 دیلویت عن نبذة

 شركاتھا من كل ویتمتع بضمان محدودة خاصة بریطانیة شركة وھي دودة،المح توھماتسو توش دیلویت أعضاء من أكثر أو واحدة على للداللة "دیلویت" اسم یُستخدَم
 .للعمالء خدمات أي العالمیة بدیلویت إلیھا والمشار المحدودة توھماتسو توش دیلویت تقدم ال .بھا خاصة مستقلة قانونیة بشخصیة بھا المرتبطة والشركات األعضاء
 على االلكتروني موقعنا مراجعة یُرجى األعضاء، وشركاتھا المحدودة توھماتسو توش دیلویت لمجموعة نونيالقا الكیان حول التفاصیل من المزید على للحصول

 www.deloitte.com/aboutالتالي العنوان

 مجموعة في الخاصو العام القطاعین من عمالء إلى المخاطر وخدمات المالیة والمشورة اإلداریة واالستشارات والضرائب الحسابات تدقیق خدمات دیلویت تقدم
 مترابطة عالمیة شبكة بفضل شركة ٥۰۰ ألفضل العالمیة فورتشن مجلة قائمة على شركات خمس بین من ألربع خدماتھا توفر وھي .االقتصادیة المجاالت من واسعة

 من وذلك للعمالء الجودة عالیة خدمات لمتمیزةا الكفاءات ذوي المستشارین من مجموعة خالل من دیلویت تقدم حیث دولة، ۱٥۰ من أكثر في األعضاء الشركات من
 مختلف في اإلیجابي وأثرھم 245,000 ال دیلویت مھنیي حول التفاصیل من المزید على للحصول .عملیاتھم تعترض التي التحدیات لمواجھة فاعلة حلول خالل

 Facebook، LinkedIn، Twitter یةالتال االجتماعي التواصل وسائل عبر االلكترونیة مواقعنا مراجعة یُرجى القطاعات،

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

 .إلیھا ینتمون التي المجتمعات في المستدامة لدعم التنمیة الثقة وبناء للشركة االجتماعیة بالمسؤولیة

 

 ) األوسط الشرق (توش أند دیلویت عن نبذة

 وقد االستشاریة المھنیة الخدمات تقدیم في الرائدة الشركات من واحدة وھي "المحدودة توھماتسو توش دیلویت" في عضو ھي) األوسط الشرق (توش أند دیلویت
 من مكرس األوسط الشرق منطقة في) األوسط الشرق (توش أند دیلویت شركة تواجد إن .المنطقة في ۱۹۲٦ سنة منذ وجودھا ویمتد األوسط الشرق منطقة في تأسست

 الشركات ان .لھ التابعة البلد في االجراء المرعیة والمراسیم القوانین وفق بالخدمات للقیام لھا والمرخص المستقلة القانونیة بالشخصیة متعوتت لھا التابعة الشركات خالل
 خاصة شركة كل أن ماك ،) األوسط الشرق (توش أند دیلویت شركة أو\و البعض بعضھا تلزم أن تستطیع ال) األوسط الشرق (توش أند دیلویت بشركة والخاصة التابعة

 عن ولیس تقصیرھا، أو أفعالھا عن فقط مسؤولة تكون والتي بھا الخاصین العمالء مع مستقل وبشكل مباشرة تتعاقد) األوسط الشرق (توش أند دیلویت لشركة تابعة أو
 .) األوسط الشرق (توش أند دیلویت بشركة والخاصة التابعة األخرى الشركات تقصیر أو أفعال

 المؤسسات في المخاطر وخدمات المالیة والمشورة اإلداریة واالستشارات والضرائب الحسابات تدقیق بخدمات تقوم التي الرائدة المھنیة الشركات من دیلویت وتعتبر
 األول المستوى على ۲۰۱۰ عام) األوسط الشرق (توش أند دیلویت حازت وقد .بلداً  ۱٤ في مكتبا ۲٥ خالل من یعملون وموظف ومدیر شریك 3,300 قرابة وتضم

 السنوات خالل جوائز عدة على حصلت كما .") ITR (ریفیو تاكس انترناشونال" مجلة تصنیف حسب الخلیجي التعاون مجلس منطقة دول في الضریبیة لالستشارات
 الشرق في عمل رب أفضل“ األوسط، وجائزة قالشر في المالیین المدراء جوائز توزیع حفل خالل ۲۰۱٦لعام استشاریة شركة أفضل جائزة بینھا من األخیرة
 مجال في متكاملة شركة أفضل" وجائزة وویلز، إنكلترا في القانونیین ھیئة المحاسبین من "األوسط الشرق في والتطویر التدریب في التمیز جائزة"و ،"األوسط

 .المشرق في للشركات االجتماعیة المسؤولیة شركة قبل من "االجتماعیة المسؤولیة
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 صدورھا وقت في صحیحة اإلخباریة النشرة ھذه في الواردة المعلومات إنّ 


