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 المخاطر اإللكترونية األمنية في دول مجلس التعاون الخليجيإرتفاع نسبة : ”Middle East Point of View“ ديلويتمجلة 
 

أّن المخاطر اإللكترونية األمنية، بما فيها القرصنة، وخسائر البيانات، والمخالفات، وتسرب  ديلويتكشفت   – 2015يوليو  26
كما مكافحة الرشوة والفساد تكتسب أهمية بارزة في جميع أنحاء العالم، في حين أن الشركات والمؤسسات في منطقة الشرق  المعلومات،

 Middle East Point of“من مجلة  2015األوسط ال تزال تفتقر إلى المبادرات الواجب تفعيلها في هذا المجال. في عدد صيف 
View”التي تدرس طبيعة الواقع اإلقتصادي في  هامة، تعرض ديلويت هذا التحدي باإلضافة إلى مجموعة أخرى من المواضيع ال

 المنطقة.
 

في ديلويت كوربوريت فاينس في الشرق  خدمات التحقيق والنزاعاتمديرة التنفيذية في قسم الوفي هذا اإلطار، صرحت ماندي غرين، 
ائلة: "تعتبر إدارة "، قأين أنت اآلن؟ –إدارة مخاطر اإلمتثال األوسط (والتي تخضع لرقابة هيئة الخدمات المالية في دبي)، في مقالها "

دة مخاطر الجرائم المالية واحدة من أكبر التحديات المقبلة في مواجهة المؤسسات العاملة في الشرق األوسط. وبالتالي، فإّن الطريقة الوحي
التي رات لتحقيق تغيير فاعل في هذا المجال هو من خالل  تعيين مسؤولين مختصين في هذا المجال في الشركات  بهدف استباق التغيي

، باإلضافة إلى توفير إدارة ذكية للمخاطر المتعلقة بهذه التغيرات ووضع هذه المسألة ضمن أجندات كبار تفرضها الهيئات الناظمة
 المدراء التنفيذيين. وبالمقابل، على الجهات الناظمة أن تدعم  الشركات، عن طريق توفير الدعم إلدارة مكافحة الجرائم المالية."

 
الشرق األوسط، فيتحدث في مقاله عن تحديات األمن  ديلويت في خدمات أمن المعلوماتمطلق، الشريك المسؤول عن  أما فادي

ا الشركات بهدف تحقيق النمو وتنويع الفرص، يمكن لها أن تؤدي في اإللكتروني في المنطقة ويعتبر أّن االستراتيجيات التي تعتمده
 الوقت عينه إلى زيادة المخاطر اإللكترونية التي قد تواجهها.

 
معايه،  والياس في ديلويت الشرق األوسط،  دارة خدمات المخاطراالشريك المسؤول في قسم وعلى صعيد مختلف، يتكلم هاني خوري، 

المدير المسؤول في القسم عينه، في مقالهما عن المخاطر المرتبطة باستخدام تكنولوجيا المعلومات، أكان ذلك بهدف تحقيق النمو أو 
الشرق األوسط المعدالت العالمية، إّال أّن هذا  زيادة التواصل. ويفيدان أنه وفي حين يتخطى مستوى استخدام وسائل التواصل في منطقة

اإلستخدام هو "سيف ذو حدين" بحيث يمكن له أن يعرض الشركات إلى مخاطر عديدة متعلقة "بالبيانات والتكنولوجيا والعمال وهيكلية 
 العمل."

 
أوسطية مهمة أخرى، منها، على سبيل مواضيع شرق   Point of Viewإضافًة إلى ما تقدم، تعالج ديلويت من خالل مجلتها المختصة 

المثال ال الحصر، التمويل اإلسالمي، وقطاع البناء، والشركات العائلية، وٕادارة المعارف، وتسعير تحويل األموال. وفقًا لذلك، يقول 
في الشرق األوسط، في مقاله حول إدارة األصول أّن "سوق  مركز ديلويت الستشارات التمويل اإلسالمّيةالدكتور حاتم الطاهر، مدير 
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Eurosukuk  هو من األسواق الناشئة المتخصصة التي من شأنها خلق أسواق فرعية محتملة سواء في أوروبا أو أماكن أخرى من العالم
 مال ناضجة ومنظمة."حيث توجد أسواق رأس 

 
تسلط مجلة ديلويت الضوء على قطاع إدارة اإلستثمارات وذلك في مقال تحت عنوان "االستثمار في جنوب صحراء أفريقيا الكبرى  كما 

في ديلويت كوربوريت  خدمات الصفقاتآفاق جديدة للمستثمرين في الشرق األوسط "، حيث يقوم  ديكالن هايز، المدير اإلداري في  -
فاينس الشرق األوسط، بمناقشة هذه المسألة، فيرى أّن "المستثمرين من المنطقة باتوا ينظرون بشكل متزايد إلى الفرص الكبيرة التي 

 تشمل عدم االستقرار السياسي والكوارث اإلنسانية مثل تفشي االيبوال. تقدمها أفريقيا،" كما يعرض الفوائد والمخاطر التي
 

في اإلمارات العربية المتحدة،  قطاع البناءوتؤكد سينثيا كوربي، الشريكة في ديلويت الشرق األوسط والمسؤولة عن خدمات التدقيق في 
في مقالها "ويستمر التدفق"، أّن عدم االستقرار السياسي في المنطقة لن يؤثر على معدل االستثمار في قطاع البناء. وتقول كوربي أّنه 

سجلت  2015عام "وعلى الرغم من انخفاض أسعار النفط، فإن التوقعات لمشاريع البناء الممنوحة في دول مجلس التعاون الخليجي لل
استمرار اإلنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية ورأس المال إلى يؤدي أعلى مستوى لها على االطالق. كما أنه من المتوقع ان 

 زيادة الطلب على مواد البناء وسيساهم بالتالي في تعجيل نمو هذا القطاع في المنطقة.
 

، المدير في الداهود، وياسر كوربوريت فاينساإلداري في خدمات الصفقات في ديلويت وفي المجلة أيضًا، يشير مارتن بيرس المدير 
القسم عينه في مقالهما إلى بعض تحديات الطروحات العامة األولية التي تواجه قطاع الشركات العائلية. كما يعمد زياد زكريا، المدير 

في ديلويت الشرق األوسط، إلى إرساء الفرق بين البيانات والمعلومات كمفتاح أساسي لفهم إدارة  االستشاراتفي قطاع خدمات المسؤول 
في  خدمات التدقيق الماليالمعارف بهدف تحفيز الشركات نحو تحقيق ميزات تنافسية. ويستكشف فريد مسعود، المدير المسؤول في 

ديلويت الشرق األوسط، مخاطر العروضات التجارية الطويلة األمد التي تواجه القطاع المصرفي بهدف تعزيز أداء الكفاءات اإلدارية من 
 اإلئتمان.  خالل تحسين الخبرات اإلدارية والرقابة على

 
 http://bit.ly/1LAeQqtيرجى زيارة:  Middle East Point of View مجلة من 2015من عدد صيف  لتنزيل نسخة -
  :تقرير حالي وسابق، يرجى زيارة الرابط 100ومراجعة اكثر من  Middle East Point of View لتنزيل تطبيق -

http://bit.ly/Q9WGAV 
 middleeast@deloitte.com يرجى إرسال تفاصيل االتصال إلى Middle East Point of View لالشتراك بمجلة -

 

 –النهاية –  
 

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

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

ي مجموعة تقدم ديلويت بخدمات تدقيق الحسابات والضرائب واإلستشارات اإلدارية والمشورة المالية إلى عمالء من القطاعين العام والخاص ف
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  تضم ديلويت

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

 لدعم التنمية المستدماة في المجتمعات التي ينتمون إليها.  ديلويت بالمسؤولية االجتماعية للشركة  ويؤمن فريق عمل
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 ديلويت أند توش (الشرق األوسط):نبذة عن 
الشرق األوسط) هي عضو في "ديلويت توش توهماتسو المحدودة" وهي اول شركة خدمات مهنية اسست في منطقة الشرق األوسط ديلويت أند توش (

 .في المنطقة ۱۹۲٦منذ سنة  ويمتد وجودها

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

د حصلت أيًضا على وق .(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

 


