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 استبيان ديلويت السنوي:

 يتوقع مدراء المالية التنفيذيين استمرار العمل عن بُعد في مؤسساتهم بالوتيرة الحالية أو أكثر

 
تقرير استبيان مدراء المالية ”أصدرت ديلويت حديثاً تقريرها السنوي السادس عشر بعنوان  – 2020أكتوبر  20

الذي تسلط فيه الضوء على أحدث المستجدات والتحديات التي طرأت على طريقة “ التنفيذيين في الشرق األوسط
ورؤساء اإلدارات المالية من جراء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد تفكير وعمل مدراء المالية التنفيذيين 

، باإلضافة إلى التكاليف اإلنسانية واالقتصادية والسياسية التي ستدفعها دول العالم بسبب هذه الجائحة “19-كوفيد”
حكومات العالم . كما يرصد التقرير اإلجراءات التي طبقتها 2019منذ أن أصدرت ديلويت تقريرها السابق لعام 

على نطاق واسع في مواجهة تداعيات هذه الجائحة بدءاً من عزل المناطق المحلية، وفرض القيود على الرحالت 
الجوية وفرض إغالق المدارس ووسائل النقل العامة والشركات والتي كان من نتيجتها تراجع حاد في النشاط 

 .االقتصادي
 

د مدراء المالية التنفيذيون أنفسهم، كما يقول ديكالن هايز، الشريك وفي خضم هذه التداعيات االقتصادية، وج
المسؤول عن برنامج مدراء المالية التنفيذيين في ديلويت الشرق األوسط، منهمكين على مدار الشهور القليلة الماضية 

باإلضافة إلى وضع مساعدة مؤسساتهم على التعافي من جراء التراجع في إيراداتها والسيولة النقدية لديها، ”في 
خطط التأقلم مع ظروف العمل الحالية غير المسبوقة من خالل إجراء تغييرات على استراتيجيات العمل كالعمل 
عن بُعد إلى جانب السعي الحثيث إليجاد فرص استراتيجية مثل عمليات الدمج واالستحواذ لتمكين مؤسساتهم من 

الحذرة التي يبديها هؤالء بشأن موعد بدء انحسار تأثيرات هذه إعادة االنطالق من جديد بعيداً عن التوقعات 
 “الجائحة.

 فيما يلي أبرز النتائج التي خلص إليها تقرير ديلويت:
 

  ،من مدراء المالية التنفيذيين العودة 48ال يتوقع في هذه األزمة غير المسبوقة التي يعملون وسطها %
أو حتى  2021ع الطبيعية قبل الربع الثاني من العام إلى ما قبل األزمة أو لمستوى قريب من األوضا

. ورغم بارقة التفاؤل التي يحتفظون بها، إال أن آراءهم تختلف حول موعد بدء التعافي من هذه بعد ذلك
 األزمة. 

 ،تركيز جهودهم على  % منهم41يواظب  فبينما تختلف استجابة مدراء المالية التنفيذيين لألزمة
% منهم على 36تمكين مؤسساتهم من المحافظة على قدرتها المالية، يعمل االستجابة من خالل 

أما النسبة المتبقية منهم  خالل هذه األزمة. التعافي من خالل تكييف مؤسساتهم على مضاعفة أدائها
 .19-%( فإنهم يركزون وقتهم على تطوير ووضع استراتيجيات عمل لمرحلة ما بعد كوفيد23)

  مع  التنفيذيين استمرار العمل عن بُعد في مؤسساتهم وفق المستويات الحاليةيتوقع مدراء المالية
% منهم لالستثمار في قدرات العمل عن بُعد والتوسع به خالل السنة 43حيث يخطط  احتمال زيادتها

 القادمة.

 تلقي بثقلها على ظروف العمل مع نظرة  19-ستظل المخاطر غير العادية الناجمة عن جائحة كوفيد
وإدارة التكاليف على ، وإزاء ذلك، ستظل زيادة السيولة النقدية مؤكدة ومتشككة بموعد التعافي غير

مدراء المالية التنفيذيين والبند األول على جدول أعمال المسؤولين الماليين خالل رأس سلم أولويات 
 الشهور االثني عشرة القادمة.

 
تُظهر نتائج االستبيان الذي أجرته ديلويت أهم اإلجراءات التي ” وختم هايز تعليقه على نتائج هذا التقرير بالقول:

اتخذها مدراء المالية التنفيذيين في مسعى استباقي منهم لحماية مؤسساتهم خالل فترة االستجابة األولية على جائحة 
 “، باإلضافة إلى إجراءاتهم الحالية للنهوض بمؤسساتهم من جديد.19-كوفيد

 
 .هنالقراءة كامل التقرير، يُرجى النقر 

 
يُعّد استبيان مدراء المالية التنفيذيين خدمة من مجموعة واسعة من خدمات جمع الرؤى واألفكار، والتعلم التشاركي 

 ‘.برنامج مدراء المالية التنفيذيين’م التي تقدمها ديلويت ضمن والتدريب والدع
مدراء  فريق برنامجلمزيد من المعلومات حول هذا االستبيان وغيره من الخدمات األخرى، يُرجى التواصل مع 

 المالية التنفيذيين في ديلويت الشرق األوسط
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كة بريطانية خاصة  ، أي داللة إىل "ديلويت" تشير إىل واحدة أو أكير من ديلويت توش توهماتسو المحدودة، وهي شر ي
ي هذا البيان الصحف 

ف 
كات األعضاء  . يرجى االطالع عىل المرخص لها بشخصية قانونية مستقلة خاصةمحدودة بضمان وتتمتع شبكتها من الشر

deloitte.com/about  كات األعضاء فيها. إن للحصول عىل و ي لـديلويت توش توهماتسو المحدودة والشر
صف مفصل للهيكل القانون 

ي صحيحة إىل حير  التوجه إىل الصحافة
ي هذا البيان الصحف 

.  \ المعلومات الواردة ف   النشر

اكة ذات مسؤولية محدودة:  ق األوسط( شر  عن ديلويت آند توش )الشر

اكة ذات   كة تابعة لديلويت شمال جنوب أوروبا شر اكة ذات مسؤولية محدودة )د إم إي( هي شر ق األوسط( شر ديلويت آند توش )الشر
كة مرخص لها من قبل ديلويت توش  ص. وديلويت ن س إي هي شر ق األوسط وقيى مسؤولية محدودة )ن س إي( بالنسبة لمنطقة الشر

 انية خاصة محدودة بضمان. كة بريطتوهماتسو المحدودة، وهي شر 

ي تقديم الخدمات المهنية ال د إم إي  
كات الرائدة ف  ق األوسط ويمتد وجودها منذ هي واحدة من الشر ي منطقة الشر

ستشارية وقد تأسست ف 
ي المنطقة ١٩۲٦سنة 

ي  26من خالل  ف 
 وتضم  14مكتبا" ف 

ً
يك ومدير وموظف ٥,٠٠٠قرابة بلدا كة  . شر ي مد إم إي إن وجود شر

نطقة ف 
ق األوسط  ص الشر كات الحائزة عىل ترخيصمكر  وقيى ي البلد  س من خالل الشر

 للقوانير  والمراسيم المرعية الجراء ف 
ً
لتقديم الخدمات وفقا

كة كات والكيانات المرخصة من قبلها إلزام بعضها البعض و/أو إلزام شر  د  التابعة له وتتمتع بالشخصية القانونية المستقلة. ال تستطيع الشر
كة إم إي.  كات والكيانات مسؤولة  مبشكل مستقل مع العمالء الخاصير  بهأو كيان وعند تقديم الخدمات، تتعاقد كل شر وتكون هذه الشر

ها.   فقط عن أفعالها أو تقصير

 عن ديلويت 

م اسم "ديلويت" للداللة عىل واحدة أو أكير من 
َ
كات األعضاء المرخص لها من قبل ديلويت توش تو الُيستخد هماتسو المحدودة، وهي شر

كات األعضاء المرخص لها، والكيانات المرتبطة بها  كات المرخص لها بشخصية قانونية اتتمتع  . مجموعة عالمية من شر ة وكل من الشر ألخير
كات والكيانات المرخصة من قبلها إلزام بعضها البعضو  مستقلة خاصة بها.  كة . ال تستطيع الشر أو وعند تقديم الخدمات، تتعاقد كل شر

ها. ا، بشكل مستقل مع العمالء الخاصير  بهكيان  كات والكيانات مسؤولة فقط عن أفعالها أو تقصير تقدم ديلويت توش  ال  وتكون هذه الشر
ي عىل . أي خدمات للعمالء أو ديلويت ن س إي أو د إم إي توهماتسو المحدودة 

ون  : ُيرجى مراجعة موقعنا االلكير   العنوان التاىلي
www.deloitte.com/about  

ي مجال التدقيق والمراجعة، وال  
كة عالمية رائدة ف  ستشارات المخاطر، خدمات إستشارات الدارية والمالية، وخدمات تعتيى ديلويت شر

ائب والخدمات المتعلقة بها. وهي توفر خدماتها  كات عىل قائمة مجلة فورتشن العالمية ألفضل  الض  كة،  ٥٠٠ألربــع من بير  خمس شر شر
ي أكير من 

كات األعضاء المرخص لها ف  ابطة من شر ي  ١٥٠بفضل شبكة عالمية مير دولة. للحصول عىل المزيد من التفاصيل حول مهنير
:  ٠٠٠٣٠٠ديلويت الـ  ي عىل العنوان التاىلي

ون  ي مختلف القطاعات، ُيرجى مراجعة موقعنا االلكير
ي ف   . www.deloitte.com وأثرهم اليجانى

 .للصحافةإرسالها المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي صحيحة في وقت 
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