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 منظومةوفي وسائل اإلعالم  يتعلم اآللال: الدورية Middle East Point of Viewمجلة ديلويت 

  البلوكتشين

 

 

قطاع  2018 خريفلفي عددها  الدورية Middle East Point of Viewمجلة ديلويت تناولت  – 2018 ديسمبر 4

 .وتحليالت البيانات البلوكتشين، منظومةوفي اإلعالم  (Machine Learning) يتعلم اآللالو التكنولوجيا

 

أفاد ايمانويل دورو،  في مقالهما تحت عنوان "صعود عصر الروبوت الخالق: التعلم اآللي في وسائل اإلعالم"،وفي هذا السياق، 

في قسم مدير الوراف غوفيل، غوالشريك المسؤول في قطاع التكنولوجيا واالعالم واالتصاالت في ديلويت الشرق األوسط، 

اإلعالم قطاع يد زأن ي توقعومن المالعالمي،  االقتصادفي  دور محورية تأديلطريق د اليمه   التعلم اآلليالى أن االستشارات، 

 .المزعزع التكنولوجياإلبتكار صبح جزًءا من هذا تلالتعلم اآللي  في حلول اتهستثمارا

 

 اً ردولتعلم اآللي قد يلعب اسنوات، منذ يصارع قضايا الجدوى التجارية كان وما زال : "في قطاع إقليمي دورو وغوفيل ويضيف

 ً  ."تكاليفهمضبط وات، اإلعالن ائدو، وتحسين عبصورة أفضل مع المشاهدينالتفاعل مساعدة المذيعين على في  أساسيا

 

 مبدأ نفسه وهو أنال لىع، البلوكتشين منظومة قيمة، ومقال نيبون سريفاستافا حولخلق الم بولوك حول ومقال تشد د كذلك، 

 .مواكبة العصرالتخلف عن خطر تواجه أو أن تستفيد منها فإما في كل مكان، توفرة التكنولوجيا م

 

عاماً توجهاً سوق الشرق األوسط ظهر ي"ديلويت الشرق األوسط، قائالً: في المالية  االستشاراتمدير في قسم الوأوضح بولوك، 

 المختصةلتحليالت ا يمكن لكمفرصة لتحدي المعايير الحالية.  شركاتأصحاب الاإلدارات وانخفاض قيمة األعمال، مما يمنح نحو 

م تعزز قيمة األعمال من خالل مجموعة من المواقف لدعم الصفقة المقترحة أأن خطة عمل تركز على خلق القيمة لوللبيانات 

 ."لالستفادة من فرصة التحول وأ ،برنامج التحول

 

 البلوكتشين، بمنظومةعبر دبي، مبادرات وا ن أستراليا إلى كندمأطلقت الحكومات والهيئات الناظمة لقد  " :سريفاستافاوأضاف 

متعددة األطراف مع بعضها اللتحقيق رؤية تتفاعل فيها الوكاالت سلسة القيمة  وتشجيع استخدام ،ووضع المعايير لتعزيز التفاهم

مزودي الخدمة مع  في تحسين كيفية تفاعلو. مع ذلك، امواطنيهلصالح البعض في بيئة آمنة، لتسهيل المعامالت االقتصادية السلسة 

 "منظومة البلوكتشين.وشاملة لدعم  متينةعلى أطر تنظيمية  البلوكتشين، منظومةستعتمد  ،عمالئهم

 

أول  وهبة سعيد، مدير، األوسط ديلويت الشرقفي في قسم الموارد البشرية  مديرةالمايا رافعي، طت كل من ، سل  نفسه في المجال

اليوم مؤسسات تتمتع ": فعالاألاألقوال إلى  منكنولوجيا على الموارد البشرية في مقالهما: التتأثير الضوء على  ،نفسهقسم الفي 

، وتسلسل متواجدة في عدة مراكزافتراضية تكون فيها المساءلة اإلدارية مزدوجة أو متعددة، مع فرق عمل حيث بنية مصفوفة ب

 .ذكية ةحلول تكنولوجيوم هذه المنظمات نماذج عمل مختلفة د  . تقالعمل فريقية حاجة مستمرة إلى تغيير هيكلهي بهرمي مسطح، و

" 

 

mailto:nelhassan@deloitte.com
mailto:nelhassan@deloitte.com


 
 

ديلويت ة في الماليات االستشارفي قسم عثمان البصري، المدير المساعد تناول  ،حالة االندماج" -في مقاله "القطاع المصرفي و

احتدام و، السيولةشح  تحدياتإن  ": وقال ،لالندماجالعوامل المحفزة ، القطاع المصرفي في منطقة الشرق األوسط والشرق األوسط

 ." االندماجالحاجة إلى تحفز وقوى السوق األخرى، بما في ذلك الرقمنة، ، المنافسة

 

الحسابات في ديلويت العراق في قسم تدقيق العراق، وبهاء عرنوق، المدير األول مسؤول عن ديلويت ال، الشريك ميرزاياد أنظر و

على مشاريع  تركزمن الواضح أن الحكومات الحالية والمستقبلية في العراق س""، وأفادا: بارز عدوا ، سوقالعراق" مقالتهمافي 

إن ومحطات لتوليد الطاقة والمياه والصرف الصحي.  مساكن وطرق وجسور جديدةتوفير والحاجة الملحة إلى ، البنية التحتية

الراغبين في المحتملين والمستثمرين  للشركاتنقطة تحول  شهدت أن القادمةألشهر ويمكن لالعراق يتغير،  فيالمشهد الجيوسياسي 

 ".المشاركة في إعادة إعمار العراق وإعادة تأهيله

 

، ومحرر موجز ديلويت الشرق األوسط وشمال أفريقيافي لبنان  سيدة اللويزة، أستاذ االقتصاد في جامعة الدكتور لويس حبيقةأما 

، ال بد من المرجو ول على النموصلحل": وأضاف أفضل؟معرفة على األسواق  لالتالي: هالسؤال في مقاله حول النمو، فتناول 

 " . اإلطارفي هذا االبتكار يل تفكيرها الخالق وعتف، وعلى الشركات التكنولوجي حولث والتوفي التعليم والبحستثمار اال

 

 هناانقر  ،(Middle East Point of View Fall 2018) من مجلة( pdf) لتحميل نسخة   -

  middleeast@deloitte.com ، أرسل تفاصيل االتصال إلى(Middle East Point of Viewمجلة ) لالشتراك في   -

 
 - انتهى-

 

 

 نبذة عن ديلويت

المرتبطة بها لى واحدة أو أكثر من أعضاء ديلويت توش توهماتسو المحدودة، وهي شركة بريطانية محدودة بضمان ويتمتع كل من شركاتها األعضاء والشركات يستخدم اسم ديلويت للداللة ع

ول على المزيد من التفاصيل حول الشركات األعضاء، يرجى بشخصية قانونية خاصة بها. ال تقدم ديلويت توش توهماتسو المحدودة والمشار إليها بـ"ديلويت العالمية" أي خدمات للعمالء. للحص

 www.deloitte.com/about مراجعة موقعنا اإللكتروني على العنوان التالي: 

مخاطر إلى عمالء من القطاعين العام والخاص في مجموعة واسعة من المجاالت تقدم ديلويت خدمات تدقيق الحسابات والضرائب واالستشارات اإلدارية والمشورة المالية وخدمات ال

شركة بفضل شبكة عالمية مترابطة من الشركات األعضاء في أكثر من  500االقتصادية، وهي توفر خدماتها ألربع من بين خمس شركات على قائمة مجلة فورتشن العالمية ألفضل 

مجموعة من المستشارين ذوي الكفاءات المتميزة خدمات عالية الجودة للعمالء وذلك من خالل حلول فاعلة لمواجهة التحديات التي تعترض دولة، حيث تقدم ديلويت من خالل  150

عبر وسائل التواصل  وأثرهم اإليجابي في مختلف القطاعات، يرجى مراجعة مواقعنا اإللكترونية 245,000عملياتهم. للحصول على المزيد من التفاصيل حول مهنيي ديلويت الـ

 .Twitterأو LinkedInو أ Facebook االجتماعي التالية:

ء واألسواق اينما وجدوا. فة موحدة  ومبادىء مبنية على النزاهة  وااللتزام بالعمل سوياً مع تنوع خبراتنا وثقافاتنا لتقديم خدمات مهنية ذات جودة عالية للعمالما يجمع فريق ديلويت هي ثقا

ريق عمل ديلويت بالمسؤولية االجتماعية للشركة وبناء الثقة لدعم كما نحرص على دعم بيئة داخلية من التعلم المستمر والتطور وتنمية الخبرات وتوفيرالفرص المهنية المميزة، ويؤمن ف

 التنمية المستدامة في المجتمعات التي ينتمون إليها.

 

 نبذة عن ديلويت أند توش )الشرق األوسط(

لخدمات المهنية االستشارية، وقد تأسست في منطقة الشرق ديلويت أند توش الشرق األوسط هي عضو في ديلويت توش توهماتسو المحدودة وهي واحدة من الشركات الرائدة في تقديم ا

ة في المنطقة. إن تواجد شركة ديلويت أند توش )الشرق األوسط( في منطقة الشرق األوسط مكرس من خالل الشركات التابعة لها وتتمتع بالشخصي 1926األوسط ويمتد وجودها منذ سنة 

ال  ات وفق القوانين والمراسيم المرعية اإلجراء في البلد التابعة له. إن الشركات التابعة والخاصة بشركة ديلويت أند توش )الشرق األوسط(القانونية المستقلة والمرخص لها للقيام بالخدم

وسط( تتعاقد مباشرة وبشكل مستقل مع األتستطيع أن تلزم بعضها البعض و/أو شركة ديلويت أند توش )الشرق األوسط(. كما أن كل شركة خاصة أو تابعة لشركة ديلويت أند توش )الشرق 

 يلويت أند توش )الشرق األوسط(.العمالء الخاصين بها والتي تكون مسؤولة فقط عن أفعالها أو تقصيرها وليس عن أفعال أو تقصير الشركات األخرى التابعة والخاصة بشركة د

ً في  25لمشورة المالية وخدمات المخاطر من خالل وتقدم ديلويت خدمات تدقيق الحسابات والضرائب واالستشارات اإلدارية وا بلداً. وقد حازت ديلويت أند توش )الشرق  14مكتبا

. كما حصلت على عدة (ITR)على المستوى األول لالستشارات الضريبية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي حسب تصنيف مجلة "إنترناشونال تاكس ريفيو"  2010األوسط( عام 

خالل حفل توزيع جوائز المدراء الماليين في الشرق األوسط، وجائزة أفضل رب عمل في الشرق  2016السنوات األخيرة من بينها جائزة أفضل شركة استشارية  لعام جوائز خالل 

 أفضل شركة متكاملة في مجال المسؤولية االجتماعية.األوسط، وجائزة التميز في التدريب والتطوير في الشرق األوسط من هيئة المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز، وجائزة 

 إن المعلومات الواردة في هذه النشرة اإلخبارية صحيحة في وقت صدورها.

 

 للتوقف عن تلقي الرسائل اإللكترونية، يرجى إرسال رسالة رد إلى المرسل تحمل عبارة "إلغاء االشتراك" في خانة الموضوع.
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