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 2015في العام  eDiscovery األلكترونيدلة األكشف زيادة في خدمات  القانونيينمن  %75 يتوقع ديلويت:
 

 األلكترونياألدلة كشف  خدماتالضوء على  يسلطالشرق األوسط مؤّخرًا استطالعًا  ديلويتأجرت  - 2015مايو  13
eDiscovery  في المنطقة. تتيح تكنولوجياeDiscovery مساعدة الشركات بهدف لبيانات لألدلة وا األلكترونيكشف ال

 متطلبات، أو التحقيقات، أو القضائية زعاتانمإلكترونية دقيقة في حاالت الأدلة والمستشارين القانونيين على التوّصل إلى 
 . الناظمة الهيئات

 
دان دول مجلس التعاون لفي ديلويت الشرق األوسط، في ب قسم االستشارات الماليةالذي تواله  ،وقد تّم إجراء االستطالع

وعمان، والكويت، والمملكة العربية السعودية. ، اإلمارات العربية المتحدة، والبحرينذلك  الخليجي في الشرق األوسط، بما في
 المنطقة.  من استهدف االستطالع ست مئة مشارك من شركات وعمالء وعاملين في الحقل القانوني وقد

 
في ديلويت كوربوريت  eDiscovery األلكترونياألدلة وندي روبنسون، المسؤولة عن خدمة كشف في هذا االطار، أفادت 

ملحوّظًا في اآلونة  اهتماماً  eDiscovery كترونياألل األدلة " لقيت خدمات كشفقائلة  فاينانس ليمتيد في الشرق األوسط
يتم استخدام خدمة مراجعة الوثائق األلكترونية بشكل خاص في األخيرة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث 

 ".  ومن قبل الهيئات الناظمة اخل الشركات، و لقضايا التحكيمية، والتحقيقات دا
 

ة في األلكترونيمراجعة إلى خدمة اليتوقعون أن تزداد الحاجة  قانونيينمن أصل أربعة  وقد أشار االستطالع إلى أّن ثالثة
المعلومات محليًا، وهو ما أّثر سرية والرغبة في الحفاظ على  ة لحساسية البياناتمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، مواكب

 المنطقة. الوثائق في  ةمراجععملية المشاركين في االستطالع اختيار بقوة على 
 

 : هيتضّمن االستطالع خالصات أخرى يكذلك، 
االدلة خدمة كشف تكنولوجيا  السنوات الثالث األخيرة خاللمن المشاركين في االستطالع % 70استخدم  •

 . eDiscovery األلكتروني
 أما م تجميعها لدعم قضية ما.تتشمل معظم األدلة التي الوثائق المطبوعة أن من المشاركين  %95 يعتبر •

 ت في المرتبة الثانية. حلّ ف األلكترونيخادم البريد الخاصة بمعلومات ال

mailto:nelhassan@deloitte.com
http://www2.deloitte.com/xe/en.html?icid=site_selector_xe
http://www2.deloitte.com/xe/en/services/finance.html?icid=top_finance


 

ة في قضية واحدة على األقل في منطقة دول مجلس األلكترونيوثائق المراجعة خدمة من المشاركين  %70 ستخدما •
 السنوات الثالث األخيرة.  خاللالتعاون الخليجي 

 
وخاصة في ما يتعلق بخدمة كشف  في المنطقةملحوظًا نمّوًا قطاع التكنولوجيا يشهد وختمت روبنسون قائلة "من الواضح أّن 

واضحة حول بعض الدوافع والتحديات األساسية التي صورة االستطالع  قدم هذا، وقد eDiscovery األدلة األلكتروني
 ". في هذا القطاع تنتظرنا

 
 

 –النهاية –  
 

 نبذة عن ديلويت
للداللة على واحدة أو أكثر من أعضاء ديلويت توش توهماتسو المحدودة، وهي شركة بريطانية خاصة محدودة بضمان  يُستخَدم إسم "ديلويت"

 ويتمتع كل من شركاتها األعضاء بشخصية قانونية مستقلة خاصة بها. للحصول على المزيد من التفاصيل حول الكيان القانوني لمجموعة ديلويت
 www.deloitte.com/aboutها األعضاء، يُرجى مراجعة موقعنا االلكتروني على العنوان التالي: توش توهماتسو المحدودة وشركات

ة تقدم ديلويت بخدمات تدقيق الحسابات والضرائب واإلستشارات اإلدارية والمشورة المالية إلى عمالء من القطاعين العام والخاص في مجموع
دولة، تقدم ديلويت من خالل مجموعة  150واسعة من المجاالت االقتصادية. وبفضل شبكة عالمية مترابطة من الشركات األعضاء في أكثر من 

من المستشارين ذوي الكفاءات المتميزة خدمات عالية الجودة للعمالء وذلك من خالل حلول فاعلة لمواجهة التحديات التي تعترض عملياتهم. 
 مهنياً، كلهم ملتزمين بأن يكونوا عنواناً لإلمتياز. 200,000نحو  لويتتضم دي

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

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

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

 .في المنطقة ۱۹۲٦منذ سنة  ويمتد وجودها

لية وتضم قرابة وتعتبر ديلويت من الشركات المهنية الرائدة التي تقوم بخدمات تدقيق الحسابات و الضرائب و اإلستشارات اإلدارية والمشورة الما
المستوى   على ۲۰۱۰بلداً. وقد حازت ديلويت أند توش (الشرق األوسط) منذ عام  ۱٥مكتباً في  ۲٦شريك ومدير وموظف يعملون من خالل  ۳۰۰۰

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

 .الشرق األوسط من هيئة المحاسبين القانونيين في إنكلترا وويلز
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