
 

 

 
 

g 
 

 نشرة إخبارية
 للمراجعة: السيدة نادين الحسن

 المسؤولة عن العالقات العامة في ديلويت الشرق األوسط
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المقبلة الثالث السنوات مدى على لشركاتا تواجه التي الرئيسة االستراتيجية المخاطرتكشف  ديلويت  
 

 ديلويت تسلط الضوء على حاجة الشركات إلى تطوير أدوات التكنولوجيا بهدف مراقبة المخاطر االستراتيجية-
 

لقادة  أّنه وفقاً "  المخاطراالستراتيجيةستشعار ا"تطور طرق تقويم و األخير بعنوان ديلويتكشف تقرير  – 2015نوفمبر 22 
%) على الئحة المخاطر 30ولى بالتساوي (المرتبة األ تشريعات الهيئات الناظمةوزيادة  االبتكار، تحتل كل من وتيرة الشركات

المواهب في إدارة الرئيسة المتوقع أن تؤثر على استراتيجيات المؤسسات على مدى السنوات الثالث المقبلة. وحلت  االستراتيجية
 %.24%، تليها سمعة الشركة بنسبة 25المرتبة الثانية بنسبة 

 
من شركات مختلفة تمثل القطاعات الرئيسة  اً تنفيذي اً رئيس 155ع فوربس إنسايتس ستطالع الذي أجرته ديلويت بالتعاون موقد شمل اال

ستطالع على قدرات استشعار المخاطر التي تمتلكها الشركات وقد خلص إلى تحديد نهج أساسي لتطوير حول العالم. وركز هذا اال
لبشرية والقدرات التحليلية المتقدمة بهدف تحديد وتحليل وتعزيز عملية استشعار المخاطر. تستخدم عملية استشعار المخاطر التوقعات ا

شركة واستمراريتها على المدى الطويل وقدرتها على تطوير في ال أساليب العمل ومراقبة المخاطر الناشئة التي يمكن أن تؤثر على 
 قيمتها اإلقتصادية.

 
في ديلويت الشرق األوسط، قائالً: "يمتلك معظم  شركاتخدمات مخاطر الوفي هذا اإلطار، علّق فادي صيداني، الشريك المسؤول عن 

ما  غالباً ستطالع قدرات على استشعار المخاطر اإلستراتيجية المحدقة بشركاتهم. إّال أّن هذه القدرات المدراء التنفيذيين الذي شملهم اال
لمخاطر التي يمكن تجنبها عن طريق إستشعار شركة عرضة لتتجاهل عناصر أساسية، أو تفتقر للعمق الفني المطلوب، أو تترك ال

 المخاطر." 
 

 وتشمل النتائج الرئيسة النقاط التالية:
 

ء الذين شملهم % من المدرا80يستخدم  –أدوات استشعار المخاطر ال تطبق بشكل أساسي على المخاطر اإلستراتيجية   •
وعلى الرغم من أّن المخاطر االستراتيجية غالباً ما تكون األكثر أهمية بالنسبة لكبار  اإلستطالع أدوات إستشعار المخاطر.

%)، 66%)، ومخاطر اإلمتثال (71المدراء التنفيذيين، إّال أنّه غالباً ما يتم تطبيق هذه األدوات في خدمة المخاطر المالية (
 %.57االستراتيجية على نسبة  فيما يقتصر التطبيق على المخاطر%)، 65شغيلية (والمخاطر الت

% من المستطلعين على المعارف الالزمة لرصد وتحليل والعمل على بيانات استشعار المخاطر عند 66يركز  – إدارة المواهب •
 المواهب المناسبة. مؤسساتهم ى لد% من المستطلعين غير متأكدين ما إذا كان 36تشغيل الموظفين. إال أّن حوالي 

يعتقد العديد من المدراء التنفيذيين أّن هناك حاجة إلى كل من األدوات  –الحاجة إلى األدوات التقليدية والجديدة إلدارة المخاطر  •
تخدام أدوات التقليدية والجديدة في إدارة المخاطر. ومع ذلك، عند النظر في وتيرة مخاطر االبتكار، يشير االستطالع إلى أّن اس

 %).49استشعار المخاطر لالستفادة من البيانات هي الطريقة األساسية للتخفيف من خطر التأخر عن اللحاق بالعصر (
 

قطاع في حال ال  أساسيات تحدث أثراً عميقاً علىوختم صيداني قائالً: " إّن تحديد أهداف طويلة األمد للشركات، تلك التي من شأنها أن 
في مجاالت مختلفة مثل االقتصاد  نواحيالتأثرت سلباً، هي نقطة اإلنطالق لرصد المخاطر اإلستراتيجية. في الواقع، يمكن تنظيم تلك 

تي ال األمورالعلمية والهندسية  وغيرها من التطورات ووالعمالء والتمويل التكنولوجي والتشغيلي، والبحث والتطوير،  الهيئات الناظمة و
 .قيمة الشركاتيمكن أن تؤثر على 
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 مالحظات للمحررين :
 

 عن اإلستطالع
يمثلون  اً تنفيذي اً رئيس 155ت توهماتسو المحدودة وقد شملش توأجري هذا البحث من قبل فوربس إنسايتس بالنيابة عن ديلويت 

 القطاعات اإلقتصادية والمناطق الجغرافية الخمس الكبرى حول العالم.
 

-النهاية-  
 

 
 نبذة عن ديلويت

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

ديلويت توش توهماتسو المحدودة وشركاتها األعضاء، ُيرجى مراجعة موقعنا االلكتروني على العنوان التالي: 
loitte.com/aboutwww.de 

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

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

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

 لدعم التنمية المستدماة في المجتمعات التي ينتمون إليها. ة االجتماعية للشركةديلويت بالمسؤولي 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 ۱۹۲٦نة منذ س األوسط ويمتد وجودها

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

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

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