
 

 

 
 

 
 

 نشرة إخبارية
 نادين الحسنللمراجعة: السيدة 

 في ديلويت الشرق األوسط عالقات العامةالالمسؤولة عن 
  748444 1 961 + هاتف:

 nelhassan@deloitte.comبريد إلكتروني: 
 
 

  اإللكترونيةطر مخاال حول مجالس اإلدارة في المنطقةارتفاع وعي ديلويت: 
 

دولة من منطقة أوروبا والشرق  20مديراً غير تنفيذي في  271آراء  ضمّ مؤخراً  ديلويتأظهر استطالع أجرته  – 2016يونيو  21
وكشف االستطالع أن هذه المخاطر تحتل الصدارة على  .مخاطر اإللكترونيةاألوسط وأفريقيا عن ارتفاع وعي مجالس اإلدارة حول ال
% ممن شملهم االستطالع يولون موضوع االبتكار أهمية فائقة. شكلت هذه 60جداول أعمال المدراء غير التنفيذيين، باإلضافة إلى أن 

االستطالع الشامل ألولويات مجالس اإلدارة في  ”ن:النتائج باإلضافة إلى غيرها محور التقرير الذي أصدرته ديلويت مؤخراً بعنوا
 “ منطقة أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا.

دراسة  تسلط ”:، قائالً في ديلويت في الشرق األوسط عن قسم حوكمة الشركات المسؤولرامي وديع، الشريك ، علّق وفي هذا السياق
برزت فاعلية  س اإلدارة في هذه المنطقة. وفي حينلضوء بصورة حصرية على المسائل التي تواجهها حالياً مجالا ديلويت الجديدة

شأن التعافي على المخاوف ب ر شهراً الماضية، من المتوقع أن تزدادمجالس اإلدارة في الشرق األوسط كمسألة رئيسية خالل االثني عش
 ".وتوقعات أسعار النفط لقطاع النفطالمتوقع الحالي والمستقبلي  لوضعة اقد يكون نتيج األمر الذيمستوى العالم، 

 تضمن تقرير ديلويت النقاط األساسية التالية: و

 نامي أهمية األمن اإللكتروني ت
جداول  ويضعونها في صدارة االهتمامأن المدراء غير التنفيذيين يولون مسألة األمن اإللكتروني المزيد من  العأظهرت نتائج االستط

 القادمة بالمقارنة مع السنة الماضية.  24 – 12أعمالهم لألشهر الـ 
 

% كان مستوى وعيهم بهذه المخاطر 20مقابل  حول المخاطر اإللكترونية % من مجالس اإلدارة درجة وعي مرتفعة48أظهر وقد 
تملك حالياً خطة عمل  شركتهمتطلعة آراؤهم أن متدنياً. ورغم إدراكهم ألهمية األمن اإللكتروني، أجاب أقل من نصف المدراء المس

رأى  فيماأحد أعضاء مجلس اإلدارة ليكون خبير األمن اإللكتروني،  أفادوا بترشيح فقط %5جاهزة للتعامل مع هذه المسألة ومن بينهم 
 معها.  لتتعامبقية المدراء أن هذه المسألة تقع ضمن نطاق المسؤولية المشتركة لمجلس اإلدارة أو أن اإلدارة 

 
عات التي شملها االستطالع؛ خاطر اإللكترونية بين مختلف القطاالمبوعي الالستطالع عن وجود تباينات جوهرية حول وكشفت نتائج ا

% فقط من المدراء في قطاع التصنيع أن موضوع األمن اإللكتروني يحتل مرتبة متقدمة على جداول أعمالهم؛ أما في 38فقد أوضح 
 % منهم أعطوه عالمة متدنية. 33اة، فقد أشار نصف المجيبين إلى مستوى عاٍل من الوعي، بينما قطاع علوم الحي

 
األمن اإللكتروني أحد أكبر التهديدات المستقبلية للشركات األمر الذي يستوجب  يشكل:” وتعليقاً على هذه التباينات، أوضح وديع قائالً 

نية للتهديدات اإللكترو رغم ذلك، فإّن الكثير الشركات ال تزال غير مدركةادة الرقمنة؛ من مجالس اإلدارة إدراك األخطار المرافقة لزي
 اذ اإلجراءات المناسبة في هذا السياق. "تخالمحتمل أن تؤثر على أعمالها، مما يحتم عليها ا

 
 ازدياد أهمية االبتكار 

مجالس اإلدارة حيث استحوذ ابتكار المنتجات على جلِّ أن موضوع االبتكار يتصدر بوضوح جداول أعمال  االستطالعأظهرت نتائج 
يشكل االبتكار الرقمي عنصراً مهماً في خطط  كما%. 49%، تاله ابتكار نماذج العمل بنسبة 63اهتمام أعضاء مجالس اإلدارة بنسبة 

% غيرهم إلى 6أشار و ابتكار،شركاتهم ال تملك خطة % من المجيبين أن 9 في حين أفاد%). 47( الشركاتاالبتكار لدى العديد من 
 ما زالت قيد اإلعداد.  شركاتهمأن خطة االبتكار لدى 
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 تقّدم الرقمنة على سلم الترتيب 

كشف االستطالع عن ازدياد أهمية الرقمنة حيث تقدمت سبع مراتب على سلم الترتيب نظراً النتشارها الواسع والمتزايد. وتشكل 
، الروبوتات وغيرها من االبتكارات إمكانيات تكنولوجية جديدة تؤثر على )Internet of Things( تحليالت البيانات، إنترنت األشياء

 جميع القطاعات مع ظهور منافسين جدد في المجال الرقمي لتحدي الشركات الموجودة حالياً في العديد من القطاعات التقليدية. 
 

 اتشير االتجاهاالهتمام إلى موضوع الرقمنة حيث تاإلدارة بمزيد من أعضاء مجالس  ينظر:” وعلّق وديع على ذلك الترتيب قائالً 
أعمال مجالس  ها مرتبة متقدمة على سلم أولوياتإعطاء سبة للشركات. وهذا ما يستوجببالن ة إلى أهميتها االستراتيجيةالعالمي

 اإلدارة." 
 

 تنوع مجالس اإلدارة 
ضاء مجالس اإلدارة مستقبالً، أجمع من شملهم االستطالع على مهارتين أساسيتين سؤالهم عن المهارات المطلوب أن يتحلى بها أع لدى

العوامل المتعلقة بأهداف التطوير المستقبلي للمؤسسة. وكشفت اإلجابات األخرى أن % تلتها معرفة 74معرفة بالقطاع بنسبة أهمهما ال
تم تحديدها وفق التقديرات الخاصة لمجلس اإلدارة، كما أنه يتم فرض معايير أخرى لتنوع مجالس اإلدارة بموجب المهارات المطلوبة ي

). وعند السؤال عن المعايير المستخدمة الختيار الشركات (خاصًة فيما يتعلق بالجندرةحوكمة بات القانونية أو إرشادات نظام المتطل
 والطابع الدولي للشركات%)، 55( والجندرة%)، 70الثة معايير، وهي: المؤهالت المهنية (أعضاء مجلس اإلدارة، ذكر المجيبون ث

 %). 45( اإلدارةلس اوعضوية مج
 

  http://bit.ly/1tE4rE7للحصول على كامل التقرير، الرجاء زيارة الرابط التالي: 
 

  -النهاية  -
 

 
 في أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا ديلويت الشامل لمجالس اإلدارة  نبذة عن استطالع

 
مديراً غالبيتهم العظمى غير  271في االستطالع الشامل األول الذي أجرته ديلويت لمجالس اإلدارة في أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا، كشف 

التي تواجه مجالس اإلدارة من ناحية عدة جوانب للحوكمة المؤسسية وهي  دولة من المنطقة المذكورة عن آرائهم بشأن الصعوبات 20تنفيذيين في 
دارة االستراتيجية والمخاطر، االبتكار، األمن اإللكتروني (المتعلق بشبكة اإلنترنت)، التعويضات، المواهب واإلحالل الوظيفي، أداء مجلس اإل

التنفيذيين في أنواع مختلفة من المؤسسات ومن قطاعات متنوعة للعمل. أجرَيت وتقييمه. وكان هدف االستطالع هو الحصول على آراء المدراء غير 
 ، ويتضمن التقرير بيانات كمية ونوعية قائمة على هذه المقابالت. 2016المقابالت خالل شهري فبراير ومارس 

 
اء كان يتألف من مستوى واحد أو من مستويين. بين قد تختلف آراء المجيبين إلى حد ما بناًء حسب الهيكل التنظيمي لمجلس اإلدارة في شركتهم سو

دولة هيكالً تنظيمياً من مستوى واحد لمجلس اإلدارة، وثالث دول (النمسا، ألمانيا وبولندا) تملك  13الدول العشرين المشاركة في االستطالع تملك 
هولندا ورومانيا) تملك كال النوعين أو خيارات أخرى متوفرة. يبِرز  في الغالب هيكالً تنظيمياً من مستويين، والدول األربع األخرى (فرنسا، إيطاليا،

 التقرير التعليقات على أية اختالفات، وهذه االختالفات غير مشمولة في البيان الصحفي. 
 
 

 تنبذة عن ديلوي
كة بريطانية خاصة محدودة بضمان ُيستخَدم إسم "ديلويت" للداللة على واحدة أو أكثر من أعضاء ديلويت توش توهماتسو المحدودة، وهي شر

ويتمتع كل من شركاتها األعضاء بشخصية قانونية مستقلة خاصة بها. للحصول على المزيد من التفاصيل حول الكيان القانوني لمجموعة 
ديلويت توش توهماتسو المحدودة وشركاتها األعضاء، ُيرجى مراجعة موقعنا االلكتروني على العنوان التالي: 

www.deloitte.com/about 

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

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

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

 ويؤمن فريق عمل ديلويت بالمسؤولية االجتماعية للشركة لدعم التنمية المستدماة في المجتمعات التي ينتمون إليها.
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 ديلويت أند توش (الشرق األوسط):نبذة عن 

ت في منطقة الشرق ديلويت أند توش (الشرق األوسط) هي عضو في "ديلويت توش توهماتسو المحدودة" وهي اول شركة خدمات مهنية اسس
 .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
على المستوى  ۲۰۱۰قد حازت ديلويت أند توش (الشرق األوسط) منذ عام بلداً. و 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
, أفضل شركة استشارية, وجائزة التميز في التدريب على عدة جوائز في السنوات األخيرة والتي تضم أفضل رب عمل في الشرق األوسط 

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

 


