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الواقع االفتراضي في منطقة الشرق : تصاعد نمو سوق "Middle East Point of View" مجلة ديلويت

 األوسط وشمال أفريقيا
  

أنه " Middle East Point of Viewالفصلية "تها من مجل 2016عدد صيف في  ديلويتكشفت  – 2016أغسطس  18
وقد شمل هذا العدد مواضيع أخرى . ألوسط وشمال أفريقيا بمعدل سريعسوق الواقع االفتراضي في منطقة الشرق ا نمومن المتوقع 

المملكة العربية  في IFRSالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  تطبيق هامة للمسؤولين ومدراء الشركات في المنطقة من
وتأثيره  الذي سيكون المعيار الجديد في مجال االلتزام بمكافحة الرشوة ISO 37001معيار األيزو الجديد و ،والمنطقة السعودية

ناجحة العوامل التي تسمح بتحقيق عملية انتقال ، وعلى جذب المواهب شركاتالزيادة قدرة كيفية إلى  على شركات الشرق األوسط،
في الشرق األوسط نتيجة  قطاع البناءلفرص الناشئة في كما شمل العدد مقاالت حول ا .إلى األجيال القادمة ات العائليةالشرك في

مدراء نصائح إلى التكنولوجيا واإلعالم واالتصاالت، والتغيرات الجذرية في قطاع ، وزيادة العمل بين المنطقة واألسواق اآلسيوية
خبراء ديلويت في هذا  يتطرق إليهاوتعكس هذه المسائل التي  . لزيادة مستوى تأثيرهم في شركاتهم ينالتنفيذي المعلوماتتكنولوجيا 

 واألولويات التي تسيطر على أسواق المنطقة.العدد من المجلة التغيرات 
 

لشركات في هذه يعود إلى عدة عوامل مثل زيادة تركيز افي الشرق األوسط  سوق الواقع االفتراضي يرى خبراء ديلويت أن نمو
المنطقة على تقديم منتجات وخدمات مبتكرة مصممة وفقًا الحتياجات عمالئها؛ وسعيها المحموم لتقليل تكاليفها التشغيلية بسبب 
االنخفاض المستمر ألسعار النفط؛ وانخفاض تكاليف الشراء وزيادة القدرة على الوصول إلى تقنيات ومعارف الواقع االفتراضي؛ 

 ستخدمي ألعاب الحاسوب واالهتمام باأللعاب والتطبيقات المؤسسية التي تعتمد على الواقع االفتراضي. وزيادة عدد م
 

وفي هذا اإلطار، علّق زيد سلمان، نائب مدير تنفيذي في خدمات االستشارات الخاصة بالصفقات في ديلويت المالية المحدودة، قائًال: 
لعاب االفتراضية في وقت مبكر الدعامة األساسية لهذا القطاع، ولكننا سنشهد زيادة سوف تشكل الشركات التي اعتمدت منتجات األ”

مشتريات مستخدمي األلعاب العَرضيين لهذه المنتجات بصورة متنامية. ويتم تقديم األلعاب المعتمدة على الواقع االفتراضي ألجهزة 
لحواسب الشخصية الشريحة األكبر حاليًا. كما سيستمر نمو الكمبيوتر الشخصية ومنصات األجهزة المحمولة، فيما تشكل برامج ا

تطبيقات الواقع االفتراضي التي ُتقد�م من خالل الهواتف الذكية واألجهزة اللوحية اإللكترونية، وعلى الرغم أن معظمها ال يزال في 
  “المهتمين بالتكنولوجيا.مرحلة مبكرة من التطور، إال أنها ستستمر في جذب اهتمام مستخدمي األلعاب العَرضيين و

 
في ديلويت  خدمات التدقيق، يشرح ستيفن هارمر، مدير تنفيذي في “عقود اإليجار IFRS 16المعيار مقال حمل عنوان " في

من  IFRS 16والتأثيرات المحتملة على العمل بعد تطبيق المعيار الخاص بعقود اإليجار المملكة العربية السعودية، نظام المحاسبة 
على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. واستخلص هامر إلى التالي: "إّن اعتماد هذا المعيار الجديد يمكن أن يكون له تأثير كبير 

جة عن اعتماد هذا المعيار، في حين سوف يحصل المستثمرين على قدر أكبر المستأجرين. وقد يواجه المؤجرون مخاطر متزايدة نات
 من المعلومات، وبالتالي على قدرة أكبر في اتخاذ قرارات استثمارية أفضل."

 
على  ”قابل للمصادقة“في ديلويت المالية المحدودة، فقد سلط الضوء في  التكنولوجيا الجنائيةأما كولين كيني، مدير تنفيذي في خدمات 

الذي سيكون المعيار الجديد في مجال االلتزام بمكافحة الرشوة؛ وشرح تأثير هذا المعيار على  ISO 37001معيار األيزو الجديد 
كيني: "سيكون لهذا المعيار تأثير مباشر على الشراكات وقرارات  قالالشركات في منطقة الشرق األوسط. وفي هذا اإلطار، 

 األعمال في الشركات متعددة الجنسيات، بحيث يمنح هذا المعيار ميزة تنافسية للشركات ذات مستويات الجدارة المتقاربة."   
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ل إرث يالشركة ضمن تقرير بعنوان "تشك فيالتنفيذي المعلومات  تكنولوجيا تطور دور مدير من مجلة ديلويت كما يتناول هذا العدد
ويت الشرق في ديل استشارات التكنولوجيا"؛ وفيه يختم راجيف اللواني، الشريك المسؤول عن التنفيذيين المعلوماتتكنولوجيا مدراء 

فرصة استثنائية لدفع  التنفيذي المعلوماتتكنولوجيا األوسط، بقوله: "كل شركة اليوم تتحول إلى شركة تكنولوجية ويملك مدير 
 مبادرات المستوى األعلى واألدنى والتأثير عليها." 

 
ي ديلويت الشرق األوسط، كيف يجب أن زعتري، مديرة تنفيذية في الموارد البشرية ف يفي مجال إدارة المواهب، أوضحت مايا رافع

يقوم أصحاب العمل "بتصميم حلول قابلة للتنفيذ من أجل الخروج بمحصالت ملموسة في العمل وزيادة قدرة شركاتهم على جذب 
 . “المواهب

 
في الشرق األوسط،  ديلويت برايفتأما في تقرير "التواصل، التواصل، التواصل" يركز وليد شنيارة، الشريك المسؤول عن 

الفاعل وخاصة بين  وياسمين عمري، مديرة في قسم استشارات األعمال العائلية في ديلويت الشرق األوسط، على أهمية التواصل
هما: "التواصل ليس فقط جزءًا ال يتجزأ من عملية االنتقال السلس للشركة في الشركات العائلية حيث يوضحان ذلك بقول األجيال

العائلية من جيل إلى الجيل الذي يليه، وإنما هو أمر ال بد منه الستمرار نجاح الشركة العائلية حيث تتعارض غالبًا النتائج المختلفة 
 للقرارات التجارية مع القرارات االنفعالية." 

 
، يتوسع أندرو جيفري، المدير التنفيذي المسؤول عن المشاريع الرأسمالية في “الشرق يلتقي مع الشرق األوسط”وفي تقريره بعنوان 

ديلويت المالية المحدودة، في استعراض فرص األعمال الناشئة عن "االندماج اإلقليمي المتزايد [للشرق األوسط] مع قارة آسيا وكيف 
ك إلى األمام لكي تستكشف فوائد المشاريع الناتجة في مجال االستثمار أو التطوير أو يجب على الشركات الشرق أوسطية أن تتحر

 البنية التحتية." 
 

في ديلويت  االتصاالت والتكنولوجيا واإلعالموفي مجال االتصاالت، كشف كل من إيمانويل دورو، الشريك المسؤول عن قطاع 
الشرق األوسط، وحسن افتخار، مدير رئيسي في خدمات االستشارات في ديلويت الشرق األوسط، أن قطاع االتصاالت يشهد 

ت الخيارات االستراتيجية في سوق االتصاالت". وقال المؤلفان: "إن هذه تغيرات جذرية وذلك في تقرير لهما بعنوان "حان وق
التغيرات الجذرية في نماذج العمل الخاصة باالتصاالت أجبرت أصحاب العمل على إيجاد طرق جديدة للتعامل مع المنظومة البيئية 

 العبين اآلخرين في سلسلة القيمة." الرقمية [...] ويجب عليهم إعادة التفكير بنماذجهم التجارية وشروط عملهم مع ال

 

اذهب إلى الموقع التالي: "، Middle East Point of View"من مجلة  2016لتنزيل نسخة من عدد صيف  -
http://bit.ly/2b6DC2I  

ر حالي وسابق، اذهب إلى تقري 100واالطالع على أكثر من " Middle East Point of View" لتنزيل تطبيق  -
  http://bit.ly/Q9WGAV الموقع التالي:

أرسل معلومات االتصال الخاصة بك إلى عنوان البريد " Middle East Point of View"لالشتراك في مجلة  -
  iddleeast@deloitte.commاإللكتروني التالي: 

 

 - انتهى -

 
 نبذة عن ديلويت

يُستخَدم إسم "ديلويت" للداللة على واحدة أو أكثر من أعضاء ديلويت توش توهماتسو المحدودة، وهي شركة بريطانية خاصة محدودة 
التفاصيل حول الكيان القانوني  بضمان ويتمتع كل من شركاتها األعضاء بشخصية قانونية مستقلة خاصة بها. للحصول على المزيد من

لمجموعة ديلويت توش توهماتسو المحدودة وشركاتها األعضاء، يُرجى مراجعة موقعنا االلكتروني على العنوان التالي: 
www.deloitte.com/about 

رات اإلدارية والمشورة المالية إلى عمالء من القطاعين العام والخاص في تقدم ديلويت بخدمات تدقيق الحسابات والضرائب واإلستشا
دولة، تقدم ديلويت من  150مجموعة واسعة من المجاالت االقتصادية. وبفضل شبكة عالمية مترابطة من الشركات األعضاء في أكثر من 
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مالء وذلك من خالل حلول فاعلة لمواجهة التحديات التي خالل مجموعة من المستشارين ذوي الكفاءات المتميزة خدمات عالية الجودة للع
 مهنيًا، كلهم ملتزمين بأن يكونوا عنوانًا لإلمتياز. 200,000نحو  تعترض عملياتهم. تضم ديلويت

خدمات مهنية ذات جودة فريق ديلويت هي ثقافة موحدة ومبادئ مبنية على النزاهة واإللتزام بالعمل سويًا مع تنوع خبراتنا وثقافاتنا لتقديم  ما يجمع
نحرص على دعم بيئة داخلية من التعلم المستمر والتطور وتنمية الخبرات وتوفر الفرص المهنية المميزة.  عالية للعمالء واألسواق أينما وجدوا. كما

 ليها.لدعم التنمية المستدماة في المجتمعات التي ينتمون إ ديلويت بالمسؤولية االجتماعية للشركة ويؤمن فريق عمل
 

 ديلويت أند توش (الشرق األوسط):نبذة عن 
ديلويت أند توش (الشرق األوسط) هي عضو في "ديلويت توش توهماتسو المحدودة" وهي اول شركة خدمات مهنية اسست في منطقة الشرق 

 .في المنطقة ١٩٢٦منذ سنة  األوسط ويمتد وجودها

م بخدمات تدقيق الحسابات و الضرائب و اإلستشارات اإلدارية والمشورة المالية وتضم قرابة وتعتبر ديلويت من الشركات المهنية الرائدة التي تقو
 على ٢٠١٠بلدًا. وقد حازت ديلويت أند توش (الشرق األوسط) منذ عام  ١٥مكتبًا في  ٢٦شريك ومدير وموظف يعملون من خالل  ٣٠٠٠

وقد  .(ITR) "اون الخليجي حسب تصنيف مجلة "انترناشونال تاكس ريفيوالمستوى األول لالستشارات الضريبية في منطقة دول مجلس التع
والتي تضم أفضل رب عمل في الشرق األوسط , أفضل شركة استشارية, وجائزة التميز في  حصلت أيًضا على عدة جوائز في السنوات األخيرة

 .وويلز التدريب والتطوير في الشرق األوسط من هيئة المحاسبين القانونيين في إنكلترا

 

 


