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 المخاطر التخاذ الشركات في الشرق األوسط قابليةجع ديلويت: ترا
  

 46% إلى %61التفاؤل في اإلمارات العربية المتحدة من  نسبةانخفاض  ديلويت:-
 
 

ربع الثاني من العام للالمدراء الماليين العالميين مؤشرات في تقريرها األخير تحت عنوان " ديلويتكشفت  – 2015أغسطس  24
القابلية التخاذ والتفاؤل  نسبة" أن استمرار انخفاض أسعار النفط يؤثر سلباً على كل من المحافظة على التركيز واليقظة – 2015

دوالر أمريكي عند إجراء االستطالع،  53في الشرق األوسط. ففي حين سجل سعر برميل النفط  لدى المدراء الماليين المخاطر
في السنوات األخيرة، بحيث انخفضت نسبة المدراء الماليين الذين يتوقعون آفاقاً  االتفاؤل إلى واحد من أدنى مستوياته نسبة تتراجع

% في 26ع السابق الذي أجري قبل انخفاض أسعار النفط، إلى % في اإلستطال47إيجابية لشركاتهم في الشرق األوسط من 
 اإلستطالع الحالي. 

  
، والشرق األوسط، وأوروبا، القارة األميركية ، والذي يشملامج ديلويت للمدراء المالييننوهو جزء من برديلويت،  تقريروبحسب 

شركات الشرق  قابلية، تراجعت 2015لربع الثاني من العام يضم نتائج استطالعات المدراء الماليين لودول آسيا والمحيط الهادئ، و
% فقط من المدراء الماليين يعتبرون أن الوقت مناسب التخاذ مخاطر على الميزانية العمومية. 33بحيث أن  المخاطرالتخاذ  األوسط

التي يمكن اتباعها في الوقت الحالي. أفضل الخطوات  للشركات وبالتالي، تعتبر استراتيجات خفض التكاليف وتحسين اإلقتصاد الداخلى
غضون سنة من تاريخ ومع ذلك، فإّن العامل اإليجابي الوحيد الذي يجمع عليه المدراء الماليون هو توقع ارتفاع أسعار النفط مجدداً في 

 . إجراء اإلستطالع
 

في ديلويت الشرق األوسط قائالً: "استجابًة لظروف  برنامج المدراء الماليينوفي هذا اإلطار، علق جايمس باب، الشريك المسؤول عن 
المخاطر، يبدو أّن المدراء الماليين في الشرق األوسط يوجهون جهودهم نحو العمل كوكالء  القابلية التخاذالسوق الصعبة وانخفاض 

استراتيجيات األعمال إلى ماليين لشركاتهم بدالً من العمل كاستراتيجيين أو محفزين على المخاطرة. وهذا أمر واضح بالنظر ومشغلين 
ف يالمالي عبر خفض التكاللشركة ا موضعذات األولوية العليا على مدى األشهر اإلثني عشر المقبلة، والتي تسعى إلى حماية 

 %)." 66)، وزيادة التدفق النقدي (%73النمو العضوي (زيادة %)، و86(
 

 وتتضّمن الخالصات األساسية للتقرير النقاط التالية:
 
توقعات نشاط األسهم الخاصة إّن تراجع مستوى التفاؤل واضح في العديد من التوقعات المالية الحالية. وفي هذا اإلطار، سجلت  •

نخفاضاً عن المستويات التي سجلت في اإلستطالع الذي أجري في ا يات الدمج واإلستحواذ في األشهر اإلثني عشر المقبلةمستوو
 . 2014النصف الثاني من العام 

 وبأقل تكلفة ممكنة.أكبر ائتمانات جديدة بسهولة  تتوفروف فسعلى الرغم من ظروف السوق،  •
 شغلين ماليين لشركاتهم.تتضمن استراتيجيات األعمال ذات األولوية العليا التركيز على دور المدراء الماليين كوكالء وم •
 . في غضون سنةأسعار الطاقة ترتفع % من المدراء الماليين في الشرق األوسط أن 66يتوقع  •
% 61تفاؤل المدراء الماليين في اإلمارات العربية المتحدة من  نسبة تلم تسلم دول الخليج من ظروف السوق الصعبة بحيث تراجع •

 %.46إلى 
من المدراء الماليين في الشرق األوسط  %65ية للتمويل الخارجي، بحيث يفضل يعتبر االقتراض من البنوك المصدر األكثر جاذب •

 .إصدار السندات الماليةالقروض المصرفية على 
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. وفي حين للشركات داخليباب قائالً: "يبدو أن الموقف السائد حالياً هو التركيز على خفض التكاليف وتحسين اإلقتصاد الجايمس وختم 
من جهة، وأسعار النفط من جهة أخرى، فإّن اإلستراتيجية األكثر شعبية  المخاطروالقابلية التخاذ التفاؤل  نسبةإّن االرتباط مباشر بين 

أسعار النفط في  لحسن الحظ، يتوقع العديد من المدراء الماليين ارتفاعوهذه التحديات.  مفي الوقت الحاضر هي القدرة على الصمود أما
 غضون سنة."
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 نبذة عن ديلويت

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

تالي: ديلويت توش توهماتسو المحدودة وشركاتها األعضاء، ُيرجى مراجعة موقعنا االلكتروني على العنوان ال
66TUwww.deloitte.com/aboutUT 

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

مجموعة من المستشارين ذوي الكفاءات المتميزة خدمات عالية الجودة للعمالء وذلك من خالل حلول فاعلة لمواجهة التحديات التي تعترض 
 لإلمتياز.مهنياً، كلهم ملتزمين بأن يكونوا عنواناً  200,000نحو  عملياتهم. 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
فر الفرص المهنية المميزة. نحرص على دعم بيئة داخلية من التعلم المستمر والتطور وتنمية الخبرات وتو 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 
خدمات مهنية اسست في منطقة الشرق ديلويت أند توش (الشرق األوسط) هي عضو في "ديلويت توش توهماتسو المحدودة" وهي اول شركة 

 .في المنطقة ۱۹۲٦منذ سنة  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 ۲۰۱۰بلداً. وقد حازت ديلويت أند توش (الشرق األوسط) منذ عام  ۱٥في  مكتباً  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
ي الشرق األوسط , أفضل شركة استشارية, وجائزة التميز في التدريب والتي تضم أفضل رب عمل ف على عدة جوائز في السنوات األخيرة

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