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األوسط الضوء على محور التكنولوجيا في قطاع النفط والغاز لتتناول في سياقه مجموعة من المواضيع 
المتنوعة مثل التعلم اآللي في أمن شركات خدمات حقول النفط، والخدمات السحابية، والعقوبات التجارية، 

 في مكان واحد في دول المنطقة. ورفاهية العمال، وأنظمة الهجرة، والعمل سوياً 
 

قاالً عن أمن الخدمات السحابية من إعداد تامر شريف، شريك في قسم خدمات وقد تضمن هذا العدد م
استشارات المخاطر في ديلويت الشرق األوسط، ومحمد النمس، مدير في قسم في خدمات استشارات 

ستفادة من العديد من الفوائد التي توفرها المخاطر في ديلويت الشرق األوسط، أن المؤسسات تستطيع اال
الخدمات السحابية شريطة امتالكها معرفة كاملة بهذه الخدمات حتى تستطيع التخفيف من حّدة المخاطر 

 المرتبطة بمثل هذه الخدمات.
 

على الرغم من الفوائد التي يمكن أن يقدمها اعتماد الخدمات السحابية )امن حيث ” وأضاف الكاتبان:
ية التكلفة والموثوقية أو المرونة( ، على الشركات أن تكون على دراية بالمخاطر المرتبطة بها وأن فاعل

 ".تعمل على تخفيفها أو خفضها إلى مستوى مقبول بما يتناسب مع قابلية الشركة للمخاطر اإلجمالية
 

ات االستشارات كذلك،  ذكرعدنان فازلي، المدير المسؤول عن الطاقة والموارد والصناعات في خدم
المالية في ديلويت الشرق األوسط ، باالشتراك مع نيراج باتشاني، مدير في خدمات االستشارات المالية 
في ديلويت الشرق األوسط، في مقالهما حول خدمات حقول النفط كتبه أن شركات النفط الوطنية في 

التنقيب واإلنتاج، وأضافا أنه أصبح الشرق األوسط قد أعربت عن نيتها االستثمار في زيادة طاقاتها في 
يتعين من اآلن فصاعداً على شركات توريد المواد والخدمات الراغبة بالعمل مع شركات النفط الوطنية 

المملكة العربية السعودية  اإلجمالية لقطاع التوريد في القيمة الُمضافة برنامج تعزيزأن تمتثل لمتطلبات 
وبرنامج القيمة المحلية المضافة الذي بدأت شركة أبوظبي الوطنية و، الذي استحدثته مؤخراً شركة أرامك

للنفط بتطبيقه، وكذلك برنامج القيمة المحلية المضافة الذي أعلنت عنه وزارة النفط والغاز العُمانية، 
باإلضافة إلى البرامج المماثلة األخرى التي ستعلن عنها دولة الكويت وغيرها من الدول المنتجة للنفط 

 ي المستقبل القريب.ف
 

يؤكد كولن كيني، مدير في قسم خدمات  حول مخاطر تعهيد االعمال ألطراف خارجية, في مقاله 
االستشارات المالية في ديلويت الشرق األوسط، أنه من الضروري للشركات التي تتعامل مع أطراف 
خارجية أن تدرك ما هي المخاطر التي ستتعرض لها من جراء هذا التعاون حتى تتجنب الجزاءات 

 الخارجية وليس خطأها بالذات.والعقوبات التي قد تقع تحتها من جراء أخطاء األطراف 
 

، يتحدث أمير مايو، مدير قسم أول في خدمات الضرائب الدولية في “األتمتة للشعوب”وفي مقال بعنوان 
ال شك أن نظام الهجرة ”ديلويت الشرق األوسط، عن مستقبل العالقة بين الهجرة والحكومات، ويقول: 

، ولكنه يتحدث أنه في بعض الحاالت التي “لمضنيةالمؤتمت سوف يسّرع من إجراءات العمل الطويلة وا
لموقف معين، فمن “ السياق البانورامي”ال تستطيع فيها خوارزمية أو عملية مؤتمتة وحيدة أن تقرر 

 الضروري عندها اللجوء إلى اللمسة اإلنسانية.
 

المخاطر في  وفي مقالهما المشترك عن رفاهية العمال، يؤكد هشام زيتوني الشريك في قسم استشارات
إجراءات الرفاهية التي توفرها المؤسسات لعمالها ”ديلويت الشرق األوسط ،، ودينا فاكيه، مديرة، أن 

، ويخلص الكاتبان إلى “هي من العوامل التي تشجع هؤالء على البقاء  فيتفانون في سبيل تحقيق النجاح
 ا استثمار وليست تكلفة.أنه من المفيد للشركات أن تنظر إلى إجراءات الرفاهية على أنه

 
واخيراً، يذكر أوليفر مورغان، المدير في قسم االستشارات المالية في ديلويت الشرق األوسط، في مقاله 

% من مساحات 1المساحات المكتبية المرنة تحتل أقل من ”أن “ 5إلى  9أكثر من العمل المشترك من ”
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جراء تعديل في اللوائح التنظيمية األساسية من شأنه لذلك، يرى أن إ“. المكاتب المتوفرة في دول المنطقة
 .2019تحفيز نمو هائل في هذا القطاع خالل عام 

  
 

 .هنا، انقر pdfلتحميل العدد الكامل للمجلة، نسخة 

 middleeast@deloitte.comالمجلة، يُرجى إرسال تفاصيل االتصال بك إلى:لالشتراك في 

 

 – إنتهى -

 

 

 ديلويت عن نبذة

وهي  المحدودة، توهماتسو توش الشركات األعضاء المرخص لها من قبل ديلويت من أكثر أو واحدة على اسم "ديلويت" للداللة يُستخدَم
 الشركات المرخص لها بشخصية من ألخيرة وكلا مجموعة عالمية من الشركات األعضاء المرخص لها، والكيانات المرتبطة بها، تتمتع

 يُرجى .للعمالء خدمات أي العالمية" بـ"ديلويت إليها والمشار المحدودة توهماتسو توش ديلويت تقدم بها. ال خاصة مستقلة قانونية

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

تعتبر ديلويت شركة عالمية رائدة في مجال التدقيق والمراجعة، و خدمات االستشارات اإلدارية والمالية، واستشارات المخاطر، والضرائب 

شركة، بفضل شبكة  ٥٠٠وهي توفر خدماتها ألربع من بين خمس شركات على قائمة مجلة فورتشن العالمية ألفضل والخدمات المتعلقة بها. 
 دولة. للحصول على المزيد من التفاصيل حول مهنيي ديلويت الـ ١٥٠عالمية مترابطة من الشركات األعضاء المرخص لها في أكثر من 

 www.deloitte.com  يُرجى مراجعة موقعنا االلكتروني على العنوان التالي: وأثرهم اإليجابي في مختلف القطاعات، ٢٨٠٬٠٠٠

 

 األوسط( توش )الشرق أند ديلويت عن نبذة

 الشركات من واحدة وهي المحدودة" توهماتسو توش شركة عضو مرّخص لها من قبل "ديلويت هي األوسط( توش )الشرق أند ديلويت
وجود  إن .١٩٢٦ سنة المنطقة منذ في وجودها ويمتد األوسط منطقة الشرق في تأسست وقد االستشارية المهنية الخدمات تقديم في الرائدة

الشركات الحائزة على ترخيص من قبلها لتقديم  خالل من مكرس األوسط الشرق منطقة في األوسط( توش )الشرق أند ديلويت شركة

المستقلة. ال تستطيع الشركات والكيانات  القانونية وتتمتع بالشخصية البلد التابعة لهالخدمات وفقاً للقوانين والمراسيم المرعية اإلجراء في 
المرخصة من قبلها إلزام بعضها البعض و/ أو إلزام شركة ديلويت أند توش )الشرق األوسط(. وعند تقديم الخدمات، تتعاقد كل شركة مرّخص 

وسط( وبشكل مستقل مع العمالء الخاصين بها )دون الرجوع إلى ديلويت أند توش لها أو كيان مرخص له من قبل ديلويت أند توش )الشرق األ

 الشرق األوسط(( وتكون هذه الشركات والكيانات مسؤولة فقط عن أفعالها أو تقصيرها.)

 اإلدارية واالستشارات والضرائبوالمراجعة  تدقيقال خدمات تقدّم التي الرائدة المهنية الشركات منأند توش )الشرق األوسط(  ديلويت وتعتبر

كما  بلدا.ً ١٤ في مكتبا ٥٢ خالل من يعملون وموظف ومدير شريك ٣٣٠٠قرابة  وتضم المؤسسات في المخاطر وخدمات استشارات والمالية

لعام  استشاريةمن حيث المرونة واالستمرارية في الشرق األوسط و شركة أفضل جائزة بينها من األخيرة السنوات خالل جوائز عدة نالت
 والتطوير التدريب في التميز و "جائزة  ٢٠١٦لعام  استشارية شركة أفضل ، وجائزة٢٠١٧وجائزة مراجعة الضرائب الدولية للعام  ٢٠١٦

 المسؤولية مجال في متكاملة شركة جائزة "أفضل وويلز باإلضافة إلى إنكلترا في القانونيين هيئة المحاسبين األوسط" من الشرق في

 االجتماعية".

 .للصحافةإرسالها المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي صحيحة في وقت 

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