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 ممكنة؟  العودة إلى العمل هل :  مجلة ديلويت ”وجهة نظر“ 

 
األخير من مجلة ديلويت ”وجهة نظر“ الذي تناول فيه مجموعة من خبراء  العددصدر اليوم  – 2021مايو  71

، 2020ديلويت أداء بعض القطاعات كالصحة العامة والعقارات في دبي وشركات الوقود بالتجزئة خالل عام 

 هدها الشركات في المنطقة.شباإلضافة إلى تسليط الضوء على التغيرات التي ت

 
واالتجاهات الناشئة فيه  2020خالل عام  سوق العقارات في دبيي ومانيكا داما أداء وقد ناقش كّل من دنيا جوالن

العقارية أمام زوارها والمقيمين  فرصة لدبي كي تستعرض إنجازاتها 2021حيث جاء في مقالهما: ”سيحمل عام 

؛ غير أنه من المستبعد أن يتعافى سوق العقارات فيها ليعود 19-فيها في آن واحد في مرحلة ما بعد جائجة كوفيد

 أو حتى بعده.“ 2023قبل العام   2019إلى مستوى األداء الذي سجلّه خالل العام 

 
“، ناقش كل الدليل المستقبلي: شركات بيع الوقود بالتجزئة والمشهد المتغيركذلك، وفي مقال مشترك لهم بعنوان ”

غيرة لشركات بيع الوقود من بارت كورنيلسن، وكارمن حمزة، وعبد اللطيف سميري وتاتيانا إبراهيم النماذج المت

بالتجزئة حيث ذكروا أن ”بعض قوى االقتصاد الشامل تعمل حالياً على إعادة تشكيل المشهد الذي تباشر فيه شركات 

كما تقترن هذه القوى بتغير في سلوك مستهلكي   [....]بيع الوقود بالتجزئة نشاطاتها في دول مجلس التعاون الخليجي  

في دول مجلس التعاون الخليجي  الالعبين األساسيين في سوق بيع الوقود بالتجزئة  الوقود،“ مما، ”يحتّم على

 [....]إعادة صياغة وتصور طرق عملها وتحديثها بصورة جذرية الجتذاب قاعدة العمالء من المستهلكين التي 

 تشهد تحوالً في سلوكياتهم وتفضيالتهم.“

 
ً  عودةوتحت عنوان ” “، يركز داميان ريغان في مقالته على الدور الذي يمكن أن تلعبه تقارير النمو المستدام بيئيا

( الحالية مثاالً على اآلثار 19-أعطت جائحة فيروس كورونا )كوفيدالشركات في ضمان االستدامة ويقول: ”لقد 

المدمرة التي يمكن ان تسببها على الصعيد العالمي أشياًء تقع إلى حد كبير خارج نطاق سيطرتنا في المستقبل 

 المنظور.“

 
”سيادي وفي سياق االستدامة أيضاً، يستعرض كل من هولي بيرنز وآبي مان جوشي في مقالهما بعنوان 

األنواع المختلفة لالستدامة، ال سيما االستدامة المتعلقة باالقتصاد العالمي، وكذلك دور صناديق الثروة  وخاص“
 السيادية في هذه االستدامة.

 
العناية الواجبة لكل من ث رنا شعشع، ووقاص أحمد، وتوم هاويت، وبول هاك في مقال مشترك لهم عن وتتحد

-تصاد اإلقليمي والعالمي التعافي من آثار جائحة كوفيدحيث يقولون: ”مع بدء االق مؤسسات اإلقراض والتمويل

 ، ستحتاج الشركات الكبرى إلى الحصول على خطوط االئتمان بطريقة لم تعرفها من قبل.“19

، كتب كل من عبد الحميد صبح، ورهان 19-قطاع الصحة العامة في عالم ما بعد كوفيدوفي مقالهم حول مستقبل 

رها على الصحة النفسية الالحقة وآثا 19-ساوهني وإلسي ماريا دوميت: ”مع استمرار معاناتنا من جائحة كوفيد

على الصعيد العالمي، من المحتمل أن نجد أنفسنا في مواجهة مستقبل للصحة العامة يتسم بالشخصانية، والتشاركية 

 والتنبؤية والدقة األمر الذي سيساعدنا في استعراض مبادئ الصحة العامة المتغيرة وطريقة التعامل مع أنفسنا.“

حيث قالت: ”من شأن التنفيذ الفاعل  الثقة الملهمة من خالل تعزيز الحوكمة المعززةعن  أما زينة فوهرا فكتبت

المالية مساعدتنا بالتأكيد على حماية األسواق الرأسمالية من تأثيرات عدم  للضوابط الداخلية على إعداد التقارير

 اليقين، ودعم ثقة المستثمرين في دول المنطقة في إمكانية الزدهار األعمال من جديد.“

في الدول  تقييم المخاطر والفرص التي توفرها المناطق الحرةأخيراً، يتحدث فيرناند روتن وشيماء الحسيني عن 

الخليجية: ”رغم أن الشركات العاملة خارج المناطق الحرة في دول مجلس التعاون الخليجي تستفيد من الكثير من 
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تعليق الضريبة الجمركية، إال أنها تواجه متاهة من اللوائح التسهيالت لتخليص البضائع وتنقالتها باإلضافة إلى 

 التنظيمية المعقدة التي تتعلق باالستيراد والتصدير وأمن المنافذ الحدودية.“

 .هنا، يُرجى النقر PDFمن مجلة ديلويت ”وجهة نظر“ في نسخة  2021لتنزيل عدد الربيع لعام  -

 لالشتراك في مجلة ديلويت ”وجهة نظر“، يُرجى إرسال تفاصيل االتصال بك إلى العنوان التالي: -

middleeast@deloitte.com 
 
 

 -انتهى  -
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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  ق األوسط( شر اكة ذات   ديلويت آند توش )الشر كة تابعة لديلويت شمال جنوب أوروبا شر ذات مسؤولية محدودة )د إم إي( هي شر
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

 كة بريطانية خاصة محدودة بضمان. توهماتسو المحدودة، وهي شر 

ي تقديم الخدمات المهنية ال هي د إم إي  
كات الرائدة ف  ق األوسط ويمتد وجودها منذ 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 منطقة  د إم إي إن وجود شر

ف 
ق األوسط  ص الشر  مكروقيى

 
كات الحائزة عىل ترخيصس من ّ ي البلد  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 وعند تقديم الخدمات، تتعاقإم إي.  كات والكيانات مسؤولة   مبشكل مستقل مع العمالء الخاصير  بهأو كيان د 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 توهماتسو المحدودة، وهي  ال ُيستخد شر

كات األعضاء المرخص لها، والكيانات المرتبطة بهامجموعة عالمي كات المرخص لها بشخصية قانونية اتتمتع  .ة 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، الخاصير  به  بشكل مستقل مع العمالءكيان  كات والكيانات مسؤولة فقط عن أفعالها أو تقصير تقدم ديلويت توش   ال  وتكون هذه الشر
:  .أي خدمات للعمالءأو ديلويت ن س إي أو د إم إي توهماتسو المحدودة  ي عىل العنوان التاىلي

ون    ُيرجى مراجعة موقعنا االلكير
www.deloitte.com/about  

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

كات عىل قائمة مجلة فورتشن العالمية  ائب والخدمات المتعلقة بها. وهي توفر خدماتها ألربــع من بير  خمس شر كة،   ٥٠٠ألفضل الض  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
:  ٣٠٠٠٠٠ديلويت الـ  ي عىل العنوان التاىلي

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

 .للصحافةإرسالها المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي صحيحة في وقت 
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