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ق األوسط ”بوينت أوف  ي دول الخليج مجلة ديلويت الشر
ر

ائب ف فيو“: الواقع الجديد لقطاع الضر  

 
ق األوسط ”بوينت أوف فيو“ لصيف    –  2021سبتمبر    14 ، 2021صدر العدد األخير من مجلة ديلويت الشر

ي دول مجلس 
 من المواضيع المهمة مثل تدقيق تسعير التبادالت الداخلية ف 

ً
اء ديلويت عددا الذي تناول فيه خير

يبة الدنيا العالمية، والجمارك والتجارة العالمية، ومخاط ، ومعدالت الض  ي ر الجرائم المالية، وقطاع  التعاون الخليجر
ي تعيد ترتيب  

ي تجربة العمالء الت 
ي دولة اإلمارات العربية المتحدة، باإلضافة إىل االتجاهات الجديدة ف 

العقارات ف 
 أولويات مدراء المعلومات الرقمية. 

ي مقالته بعنوان 
ي العالم“ف 

يبة الدنيا الجديدة ف  يبة الجديدة  ”معدالت الض  ي معدالت الض 
ي مان جوشر ، يناقش آبر

ى و 15 كات الكير ق األوسط، وآثارها المحتملة عىل الشر ي بعض دول الشر
 ف 
ً
ي تم استحداثها مؤخرا

متعددة ال% الت 
ي تزاو 

ي  أنشاطاتها  ل  الجنسيات الت  يتر
ي هذه المنطقة حيث يقول: ”رغم أنه من المستبعد العمل بالمعدل الض 

ف 
أصبح مسألة ” األمر  أن هذا  ات  المؤشر تؤكد جميع  المنظور،  المستقبل  ي 

يعد  ل“  وقت  الجديد ف  تطبيقه، ولم 
ي    “فرضيةمسألة ” يتر

المعدل الض  ي مقالته بالسؤال المحوري ”ماذا سيكون تأثير 
أم ال. ويختم جوشر العمل به 

ي المنطقة؟“ 
 الجديد عىل قطاع األعمال ف 

كة بعنوان   ي مقالتهم المشي 
يبية“ف  الض  ، ورشما شارما ”الرسوم  ي

ناند روتن، وشيماء الحسيت  ، يتناول كل من فير
ي دول الخليج العر

ي هذه المقالة: ”يتعير  عىل  األهمية المتصاعدة لقطاع الجمارك والدور الذي يلعبه ف 
. وجاء ف  ي بر

ي االمتثال للقوانير  واللوائح الجمركية المعمول بها هناك، وهذا   ي دول مجلس التعاون الخليجر
كات العاملة ف  الشر

كات من إنجاز اإلجراءات الجمركية بشعة واالستفادة القصوى من التسهيالت التجارية  من شأنه تمكير  هذه الشر
األ من  لذلك  والعمليات  ]...[.  الجمركية  اإلجراءات  تلك  معرفة  عىل  كات  الشر هذه  تحرص  أن  القصوى  همية 

البيانات والتعليمات  الحصول عىل  إىل  عليها، باإلضافة  تبة  المي  الجمركية  ائب والرسوم  الض  التجارية، ومقدار 
 .“ ي تضمن لها االمتثال الجمركي

 الصحيحة الت 

“،تحت عنوان   ي ي دول مجلس التعاون الخليجر
كات العاملة ف  ي الشر

كتب كل    ”تدقيق تسعير التبادالت الداخلية ف 
، وجوي مخير  ي

وخ، وهشام لطف  كات  من محمد سير ، ومحمد أبو حجلة: ”تجد الشر ي متعددة الجنسيات العاملة الجر
ي مواجهة الحقيقة الصعبة المتمثلة بأعمال تدقيق التبادالت الداخلية  

ي نفسها ف  ي دول مجلس التعاون الخليجر
ف 

ي محاكم كل واحدة من الدول الخليجية
ي فيها ف 

ي يتم التقاض 
ي بدورها تسفر عن العديد من الدعاوى الت 

 “. والت 

عىل تجربة العمالء وعىل أولويات مدراء المعلومات  19-ع الجديد الذي أحدثه انتشار وباء كوفيد اقوعن تأثير الو 
كات والمؤسسات، كتب الدكتور أحمد هزاع مقالة بعنوان   ي الشر

“ قال فيها: ”لقد ”مواجهة التحدياتالرقمية ف 
ي شر 

ق األوسط أن يتولوا زمام المبادرة لتنفيذ التحول الرقمي ف  ي الشر
كاتهم  آن األوان لمدراء المعلومات الرقمية ف 

ي جميع جوانب رحلة التحول الرقمي حيث من شأن ذلك  
ومؤسساتهم، وتعزيز االبتكار وإجراءات العمل الرشيقة ف 
كات“.   ضمان النمو واالزدهار لهذه المؤسسات والشر

ي مقالتهما  
ان أحمد وسامينا رانغونواال  ”خارج الظاللف  ي دولة اإلمارات  الضوء  “ تسلط فير 

عىل قطاع العقارات ف 
 العربية المتحدة. 

ي عن أهمية تطبيق الضوابط الف 
الجرائم المالية حيث طرحا علة ضد  اوكتب كل من موزي إبراهيم وسعد قريشر

كات: ”هل تعرف حقيقة مدى انكشاف مؤسستك عىل الجرائم المالية؟“  ي الشر
 عىل المسؤولير  ف 

ً
 محوريا

ً
 سؤاال

يل عدد صيف   - ق األوسط ”بوينت أوف فيو“، اضغط  2021لتي    هنا من مجلة ديلويت الشر

ق األوسط ”بوينت أوف فيو“، ُيرجر إرسال تفاصيل االتصال بك إىل:   - ي مجلة ديلويت الشر
اك ف  لالشي 

middleeast@deloitte.com 
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