نشرة إخبارية

للمراجعة :السيدة نادين الحسن
المسؤولة عن العالقات العامة في ديلويت الشرق األوسط
هاتف+961 )01( 748 444 :
البريد اإللكترونيnelhassan@deloitte.com:

مجلة ديلويت  Middle East of Point of Viewالدورية :مشاريع ضخمة لدعم تحول االقتصاد
السعودي
 26سبتمبر – 2018 ،رؤية المملكة العربية السعودية  ،2030واستراتيجية التنويع االقتصادي والمشاريع الضخمة في
المملكة العربية السعودية ،هي بعض الموضوعات الساخنة التي تناولتها مجلة ديلويت Middle East Point of View
الدورية في عددها لصيف  ،2018إلى جانب مواضيع أخرى على غرار اإلصالحات في قطاع الطاقة والتكنولوجيا والدور
المتغير لالمتثال ،وقطاع األدوية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقد كشفت المملكة العربية السعودية النقاب عن عدد كبير من المشاريع الضخمة للمساعدة في تحويل اقتصاد المملكة ،بما في ذلك
مشروع "نيوم" ( )Neomمدينة المستقبل على ساحل البحر األحمر ،والقددية وهي عبارة عن منطقة ترفيهية تبلغ مساحتها 334
كيلومتر مربع في الرياض .في هذا السياق ،علق مارتن كوبر ،المدير المسؤول في قطاع الخدمات االستشارية المالية في ديلويت
الشرق األوسط ،في مقاله "تحول المملكة العربية السعودية "بأن الخطط االقتصادية الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي
تتضمن مشاريع ضخمة تسعى إلى تقليل اعتماد بعض البلدان على عائدات الطاقة.
وأضاف كوبر " :يعتمد نجاح رؤية المملكة العربية السعودية  2030على ما إذا كانت المملكة قد تعلمت من المحاوالت السابقة
للتنويع االقتصادي من خالل مشاريع ضخمة أخرى مثل مركز الملك عبد هللا المالي في الرياض ،ومدينة الملك عبد هللا
االقتصادية في جدة".
مع قرار منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) حول رفع أسعار النفط ،وفي مقاله "نبقى أم ال نبقى؟ سلسلة إصالحات قطاع
النفط والغاز" ،سلّط سالم العواودة ،الشريك في قطاع الخدمات االستشارية في ديلويت الشرق األوسط ،الضوء على مخاطر
توقف اإلصالحات النظامية للقطاع من جراء قرار مماثل ،وشدد على أهمية أن تستمر هذه اإلصالحات لدعم عملية تحويل
اقتصاديات الطاقة الخليجية السليمة واستدامتها وتقديم الخطط االقتصادية الوطنية المتاخمة.
في اإلطار نفسه ،علق كل من زياد سلمان وخالد فائق ،مساعدي مدير في قطاع خدمات االستشارات المالية في ديلويت أنه من
المتوقع أن تزداد عمليات الدمج واالستحواذ في مجال التكنولوجيا في دول مجلس التعاون الخليجي مع تعافي اقتصادات دول
مجلس التعاون الخليجي من جراء ارتفاع أسعار النفط.
وأردفا بالقول" :ما من قطاع يمكنه زيادة عدد صفقات الداج واالستحواذ في المنطقة مثل التكنولوجيا ،حيث أننا نشهد مزيدا من
التغيرات على صعيد التكنولوجيا الرقمية مما سيعيد تشكيل العديد من القطاعات ويجبر الشركات على التفكير في كيفية تموضعها
في البيئة الديناميكية الشاملة للقطاع".
كذلك ،أوضح كل من حسام سامي مشارك في ديلويت ،وديشا روستاجي ،مدير في قطاع خدمات استشارات المخاطر في ديلويت
الشرق األوسط في مقالهما الدور المتغير لالمتثال ،أن وتيرة التغيير في األطر التنظيمية قد خلقت بيئة معقدة للمسؤولين عن
االمتثال في جميع القطاعات .ومن أجل ضمان االلتزام بالقواعد الصارمة المتزايدة والمفروضة عبر العديد من الواليات
القضائية ،تحتاج المصارف وشركات الخدمات المالية إلى معايرة وظيفة إدارة االمتثال باستمرار".
أما يان رودريك فان آبي ،مدير رئيسي في قطاع الخدمات الضريبية في ديلويت الشرق األوسط ،فقد أفاد أن شركات األدوية
األجنبية العاملة في المنطقة تواجه تحديات االمتثال الخاصة بها ،أال وهي الضرائب.

وأضاف آبي في مقاله “الضريبة وقطاع األدوية”" :مع تطور عملية فرض الضرائب في المنطقة ،على شركات األدوية األجنبية
أن تضع استراتيجية ضريبية للمنطقة وتجدد نماذجها التشغيلية الحالية لتحديد مجاالت المخاطر الضريبية المحتملة".
 لتحميل إصدار مجلة ديلويت  Middle East Point of Viewالدورية  -نسخة تنسيق مستند محمول ،انقر هنا لإلشتراك في مجلة ديلويت  Middle East Point of Viewالدورية ،أرسل تفاصيل االتصال إلىmiddleeast@deloitte.com
انتهى-

نبذة عن ديلويت
يستخدم اسم ديلويت للداللة على واحدة أو أكثر من أعضاء ديلويت توش توهماتسو المحدودة ،وهي شركة بريطانية خاصة محدودة بضمان ويتمتع كل من
شركاتها األعضاء والشركات المرتبطة بها بشخصية قانونية مستقلة خاصة بها .ال تقدم ديلويت توش توهماتسو المحدودة والمشار إليها بـ"ديلويت العالمية" أي
خدمات للعمالء .للحصول على المزيد من التفاصيل حول الكيان القانوني لمجموعة ديلويت توش توهماتسو المحدودة وشركاتها األعضاء ،يرجى مراجعة
موقعنا اإللكتروني على العنوان التاليwww.deloitte.com/about:
تقدم ديلويت خدمات تدقيق الحسابات والضرائب واالستشارات اإلدارية والمشورة المالية وخدمات المخاطر إلى عمالء من القطاعين العام والخاص في
مجموعة واسعة من المجاالت االقتصادية ،وهي توفر خدماتها ألربع من بين خمس شركات على قائمة مجلة فورتشن العالمية ألفضل  500شركة بفضل شبكة
عالمية مترابطة من الشركات األعضاء في أكثر من  150دولة .حيث تقدم ديلويت من خالل مجموعة من المستشارين ذوي الكفاءات المتميزة خدمات عالية
الجودة للعمالء ،وذلك من خالل حلول فاعلة لمواجهة التحديات التي تعترض عملياتهم .للحصول على المزيد من التفاصيل حول مهنيي ديلويت الـ245,000
وأثرهم اإليجابي في مختلف القطاعات ،يرجى مراجعة مواقعنا اإللكترونية عبر وسائل التواصل االجتماعي التالية  Facebookأو  LinkedInأوTwitter
ما يجمع فريق ديلويت هو ثقافة موحدة ومبادىء مبنية على النزاهة وااللتزام بالعمل سويا مع تنوع خبراتنا وثقافاتنا لتقديم خدمات مهنية ذات جودة عالية
للعمالء واألسواق أينما وجدوا .كما نحرص على دعم بيئة داخلية من التعلم المستمر والتطور وتنمية الخبرات وتوفر الفرص المهنية المميزة .ويؤمن فريق عمل
ديلويت بالمسؤولية االجتماعية للشركة وبناء الثقة لدعم التنمية المستدامة في المجتمعات التي ينتمون إليها.
نبذة عن ديلويت أند توش

(الشرق األوسط):

ديلويت أند توش (الشرق األوسط) هي عضو في "ديلويت توش توهماتسو المحدودة" ،وهي واحدة من الشركات الرائدة في تقديم الخدمات المهنية االستشارية
وقد تأسست في منطقة الشرق األوسط ويمتد وجودها منذ سنة  1926في المنطقة .إن تواجد شركة ديلويت أند توش (الشرق األوسط) في منطقة الشرق
األوسط مكرس من خالل الشركات التابعة لها وتتمتع بالشخصية القانونية المستقلة والمرخص لها للقيام بالخدمات وفقا للقوانين والمراسيم المرعية اإلجراء في
البلد التابعة له .إن الشركات التابعة والخاصة بشركة ديلويت أند توش (الشرق األوسط) ال تستطيع أن تلزم بعضها البعض و/أو شركة ديلويت أند توش
(الشرق األوسط)  ،كما أن كل شركة خاصة أو تابعة لشركة ديلويت أند توش (الشرق األوسط) تتعاقد مباشرة وبشكل مستقل مع العمالء الخاصين بها والتي
تكون مسؤولة فقط عن أفعالها أو تقصيرها ،وليس عن أفعال أو تقصير الشركات األخرى التابعة والخاصة بشركة ديلويت أند توش (الشرق األوسط).
وتعتبر ديلويت من الشركات الرائدة التي تقوم بخدمات تدقيق الحسابات والضرائب واالستشارات اإلدارية والمشورة المالية وخدمات المخاطر في المؤسسات
وتضم قرابة  3,300شريك ومدير وموظف يعملون من خالل  25مكتبا في  14بلدا .وقد حازت ديلويت أند توش (الشرق األوسط) عام  2010على
المستوى األول لالستشارات الضريبية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي حسب تصنيف مجلة "إنترناشونال تاكس ريفيو) ،" (ITRكما حصلت على عدة
جوائز خالل السنوات األخيرة من بينها جائزة أفضل شركة استشارية لعام  2016خالل حفل توزيع جوائز المدراء الماليية في الشرق األوسط ،وجائزة
"أفضل رب عمل في الشرق األوسط" ،وجائزة "التميز في التدريب والتطوير في الشرق األوسط" من هيئة المحاسبين القانونيين في إنكلترا وويلز ،وجائزة
"أفضل شركة متكاملة في مجال المسؤولية االجتماعية".
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.

