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 ،االفتراضیةالعمالت  تمكین المرأة، :الدوریة Middle East Point of Viewمجلة دیلویت 

 قطاعأسعار و ،القطاع العام، قطاع التجزئة في الشرق األوسطسرعة التطور في  ،التكنولوجیا المالیة 

 في دبي المتزنة اإلسكان 

 

كیف ستؤثر العمالت االفتراضیة  ما ھي أكبر الحواجز التي تحول دون وصول المرأة إلى مناصب قیادیة؟ - 2018أبریل،  25
 Middleالموضوعات الھامة التي تناولتھا مجلة دیلویت الدوریة والتكنولوجیا المالیة على األسواق في الشرق األوسط؟ ھي بعض 

East Point of View  سرعة التطور في القطاع ، والجندریة موضوع باإلضافة إلى ،2018في إصدارھا الخامس والعشرین لربیع
 .وقطاع التجزئة في الشرق األوسط، واستمراریة األعمال، وأسعار قطاع اإلسكان المتزنة في دبي عام،ال

 یفیدادو، الشرق األوسطدیلویت في  لصواتلالمواھب واإدارة المسؤولة عن سلھب، الشریكة غندور رنا  كل من اإلطار، تحدثفي ھذا 
غرب  شمالدیلویت في  مواھبالمسؤولة عن إدارة ال ةإیما كود، الشریكوالرئیس التنفیذي لشركة دیلویت شمال غرب أوروبا، ، ولاسبر

في  2017وھیروز العالمیة للقادة الداعمین للمرأة للعام على جائزة فاینانشیال تایمز الذین حصلوا تباعاً ، مملكة المتحدةأوروبا ودیلویت ال
 وتوفیر بیئة عمل مریحة ومھنیة تتیح لھا التقدم في مجال األعمال.تمكین المرأة ن الجھود الواجب تفعیلھا لعمجال األعمال، 

 الموھبة النسائیة في العالم العربي أھمیةتدرك أن : " على مؤسسات الشرق األوسط قائلة في ھذا السیاق سلھب أفادت رنا غندوروقد 
ھنا  ئھا.ھا واستبقافاءاتك وتوظیفھا وتطویر المرأة استقطاب ، والعمل علىفي مجال األعمالو القتصاد ككلوالقیمة التي تضیفھا على ا

 في ھذه العملیة." والتزام القیادةتبرز أھمیة الدور المحوري للرجل 

كیف مع الت سرعةكذلك، تناول غسان تركیة، الشریك المسؤول عن استشارات الموارد البشریة في دیلویت الشرق األوسط، في مقالتھ "
ث یحتاج القادة إلى التفكیر في تحدیوأضاف: "التغیرات الملموسة التي یشھدھا القطاع العام في الشرق األوسط، القطاع العام"  تقلبات

 دةزیادة مضطرعلى وجھ الخصوص المملكة العربیة السعودیة اإلمارات العربیة المتحدة وتشھد نھجھم المتبع في إدارة أعمالھم الیومیة. 
قادة امتیاز بوستحفز ھذه الدینامیكیات . القوى العاملةفي ومن المنتظر أن تنخرط أكثر فأكثر  ،لمشاركة المرأة التي تحظى بتشجیع كبیر

عاملة داخلیًا الة قوبھدف تحفیز الالمواھب، لیس مناسبة الستقطاب حلول تبني ، وفي مناھجھم القطاع العام على التحدیث وتبني التغییرات
 وإنما لتلبیة احتیاجات مواطنیھا." ،فحسب

 الذي تصدرت موضوعاتھ الرقمي التطورفي ھذا العدد الدوریة  Middle East Point of Viewمجلة دیلویت  تتناولو
وقد حذّر كل من راجیف باتل وعثمان البصري المدیرین في قسم االستشارات المالیة في  .االفتراضیةالتكنولوجیا المالیة والعمالت 

تخدام اسكما أن […] ر الشركات بأكة التكنولوجیا المالیة من شأنھ أن یؤثر سلباً على أن الفشل في معالج" یلویت الشرق األوسط مند
، وھي عبارة عن قاعدة بیانات موزعة تمتاز بقدرتھا على إدارة قائمة متزایدة باستمرار من blockchainتقنیة "سلسلة الكتل أو 
 وخلقت نوبة من االھتمام باإلضافة إلى ،Bitcoinمثل بیتكوین  االفتراضیةالعمالت  نموقد سّرعت  أو "بلوك") السجالت المسماة (كتل

 ناظمة وأسواق المال".للھیئات ال جوھریةتحدیات 

 في قسم االستشارات المالیة في دیلویت الشرق األوسط، وسعدمدیر ، نیبون سریفاستافا یرىف، االفتراضیةبالعمالت ما یتعلق  فيأما 
ني بعض التحدیات المتعلقة بتبرسم الخطوط العریضة لھي ت، وتزال "شدیدة التقلب"ما  االفتراضیةالعمالت مساعد مدیر، أن قریشي، 
 ل.مستقبفي ال تنظیمھال األسالیبوبعض  االفتراضیةالعمالت 
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 المرتقبةحدود ال: تبني الرقمیة" اإلمارات العربیة المتحدة في مقالھمافي  دیلویتین في مكتب مدیرالداري، أنیش میھتا وساشین بھانوأفاد 
ل حوّ  التوجھ الذيھذا  أنوة، ذریجبطریقة رت سوق التجزئة العالمي قد غیّ التجارة اإللكترونیة ، بأن "التجزئة في الشرق األوسطقطاع ل

بي لمنتسوفر إمكانات ھائلة یزال غیر مستغل في الشرق األوسط وما التجزئة قطاع دینامیكیات سلوك المستھلك ونماذج األعمال في 
 ."القطاع

المؤسسة ، وقدرة إدارة استمراریة األعمالعن  ،دیلویت الشرق األوسط فياستشارات المخاطر في قسم  المشاركحداد، الزیاد وتحدث 
 وبعدھا. على الوظائف األساسیة أثناء وقوع الكارثةعلى الحفاظ 

 رتطوحول  مقالتھب 2018 إصدار ربیع دیلویت الشرق األوسط االستشارات المالیة فيالتنفیذي في قسم مدیر ال، یختتم مارتن كوبرو
 .غیر المستقرتناول بعض التحدیات التي تواجھ ھذا القطاع الحیوي ی، حیث معقولةالسعار ذات األ في دبيقطاع اإلسكان 

 

 انقر ھنا تنسیق مستند محمول ،نسخة  -الدوریة  Middle East Point of Viewمجلة دیلویت  لتحمیل إصدار  -

 ، أرسل تفاصیل االتصال إلىالدوریة Middle East Point of Viewمجلة دیلویت  شتراك فيلال -
middleeast@deloitte.com 

 – انتھى -

 

 نبذة عن دیلویت
ھا تمتع كل من شركاتیُستخدَم اسم" دیلویت"ّللداللة على واحدة أو أكثر من أعضاء دیلویت توش توھماتسو المحدودة، وھي شركة بریطانیة خاصة محدودة بضمان وی

مالء. بــّ"دیلویت العالمیة" أي خدمات للع األعضاء والشركات المرتبطة بھا بشخصیة قانونیة مستقلة خاصة بھا.ّال تقدم دیلویت توش توھماتسو المحدودة والمشار إلیھا
 االلكتروني علىللحصول على المزید من التفاصیل حول الكیان القانوني لمجموعة دیلویت توش توھماتسو المحدودة وشركاتھا األعضاء، یُرجى مراجعة موقعنا 

  www.deloitte.com/aboutالعنوان التالي: 
لخاص في مجموعة واسعة تقدم دیلویت خدمات تدقیق الحسابات والضرائب واالستشارات اإلداریة والمشورة المالیة وخدمات المخاطر إلى عمالء من القطاعین العام وا

بفضل شبكة عالمیة مترابطة من شركة  ٥۰۰خمس شركات على قائمة مجلة فورتشن العالمیة ألفضل  من المجاالت االقتصادیة. وھي توفر خدماتھا ألربع من بین
دولة، حیث تقدم دیلویت من خالل مجموعة من المستشارین ذوي الكفاءات المتمیزة خدمات عالیة الجودة للعمالء وذلك من خالل  ۱٥۰الشركات األعضاء في أكثر من 

وأثرھم اإلیجابي في مختلف القطاعات،  ۲٤٥٬۰۰۰التي تعترض عملیاتھم. للحصول على المزید من التفاصیل حول مھنیي دیلویت الـ حلول فاعلة لمواجھة التحدیات
 .  Twitter،LinkedIn  ،Facebook یُرجى مراجعة مواقعنا االلكترونیة عبر وسائل التواصل االجتماعي التالیة

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

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

 )الشرق األوسط(ش تو نبذة عن دیلویت أند
ھي عضو فّي"دیلویت توش توھماتسو المحدودة" وھي واحدة من الشركات الرائدة في تقدیم الخدمات المھنیة االستشاریة وقد  )الشرق األوسط( دیلویت أند توشّ 

في منطقة الشرق األوسط مكرس  )الشرق األوسط(في المنطقة. إن تواجد شركة دیلویت أند توشّ  ۱۹۲٦تأسست في منطقة الشرق األوسط ویمتد وجودھا منذ سنة 
البلد التابعة لھ.ّإن  يالشركات التابعة لھا وتتمتع بالشخصیة القانونیة المستقلة والمرخص لھا للقیام بالخدمات وفق ا للقوانین والمراسیم المرعیة االجراء فمن خالل 

، كما أن كل )الشرق األوسط( أند توشّ ال تستطیع أن تلزم بعضھا البعض و/أو شركة دیلویت  )الشرق األوسط( الشركات التابعة والخاصة بشركة دیلویت أند توشّ 
تتعاقد مباشرة وبشكل مستقل مع العمالء الخاصین بھا والتي تكون مسؤولة فقط عن أفعالھا أو  )الشرق األوسط( شركة خاصة أو تابعة لشركة دیلویت أند توشّ 

 .ّ ّ )الشرق األوسط( توشّ تقصیرھا، ولیس عن أفعال أو تقصیر الشركات األخرى التابعة والخاصة بشركة دیلویت أند 
ي ت المخاطر فوتعتبر دیلویت من الشركات المھنیة الرائدة التي تقوم بخدمات تدقیق الحسابات والضرائب واالستشارات اإلداریة والمشورة المالیة وخدما

على  ۲۰۱۰عام  )الشرق األوسط( أند توشّ  بلدا . وقد حازت دیلویت ۱٤مكتبا في  ۲٥شریك ومدیر وموظف یعملون من خالل ۳٬۳۰۰المؤسسات وتضم قرابةّ 
.ّكما حصلت على عدة ) ITR( المستوى األول لالستشارات الضریبیة في منطقة دول مجلس التعاون الخلیجي حسب تصنیف مجلةةّ"ّانترناشونال تاكس ریفیو"ّ

توزیع جوائز المدراء المالیین في الشرق األوسط، و جائزةةّ"أفضل خالل حفل  "۲۰۱٦جوائز خالل السنوات األخیرة من بینھا جائزةّ"أفضل شركة استشاریة لعام 
ةّ"أفضل شركة وجائزةرب عمل في الشرق األوسط"، وجائزة "التمیز في التدریب والتطویر في الشرق األوسط "ّمن ھیئة المحاسبین القانونیین في إنكلترا وویلز، 

 متكاملة في مجال المسؤولیة االجتماعیة".
 

 مات الواردة في ھذه النشرة اإلخباریة صحیحة في وقت صدورھا. ّإ ّن المعلو
 

 وإلیقاف تلقى رسائل البرید اإللكتروني ، یرجى إرسال برید إلكتروني إلى المرسل یحمل كلمة "إلغاء االشتراك" في سطر الموضوع.
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