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مجلة ديلويت ”وجهة نظر“ :هل العودة إلى العمل ممكنة؟
 17مايو  – 2021صدر اليوم العدد األخير من مجلة ديلويت ”وجهة نظر“ الذي تناول فيه مجموعة من خبراء
ديلويت أداء بعض القطاعات كالصحة العامة والعقارات في دبي وشركات الوقود بالتجزئة خالل عام ،2020
باإلضافة إلى تسليط الضوء على التغيرات التي تشهدها الشركات في المنطقة.
وقد ناقش ك ّل من دنيا جوالني ومانيكا داما أداء سوق العقارات في دبي خالل عام  2020واالتجاهات الناشئة فيه
حيث جاء في مقالهما” :سيحمل عام  2021فرصة لدبي كي تستعرض إنجازاتها العقارية أمام زوارها والمقيمين
فيها في آن واحد في مرحلة ما بعد جائجة كوفيد 19-؛ غير أنه من المستبعد أن يتعافى سوق العقارات فيها ليعود
إلى مستوى األداء الذي سجلّه خالل العام  2019قبل العام  2023أو حتى بعده“.
كذلك ،وفي مقال مشترك لهم بعنوان ” الدليل المستقبلي :شركات بيع الوقود بالتجزئة والمشهد المتغير“ ،ناقش كل
من بارت كورنيلسن ،وكارمن حمزة ،وعبد اللطيف سميري وتاتيانا إبراهيم النماذج المتغيرة لشركات بيع الوقود
بالتجزئة حيث ذكروا أن ”بعض قوى االقتصاد الشامل تعمل حاليا ً على إعادة تشكيل المشهد الذي تباشر فيه شركات
بيع الوقود بالتجزئة نشاطاتها في دول مجلس التعاون الخليجي [ ]....كما تقترن هذه القوى بتغير في سلوك مستهلكي
الوقود “،مما” ،يحتّم على الالعبين األساسيين في سوق بيع الوقود بالتجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي
إعادة صياغة وتصور طرق عملها وتحديثها بصورة جذرية الجتذاب قاعدة العمالء من المستهلكين التي []....
تشهد تحوالً في سلوكياتهم وتفضيالتهم“.
وتحت عنوان ”عودة تقارير النمو المستدام بيئيا ً“ ،يركز داميان ريغان في مقالته على الدور الذي يمكن أن تلعبه
الشركات في ضمان االستدامة ويقول” :لقد أعطت جائحة فيروس كورونا (كوفيد )19-الحالية مثاالً على اآلثار
المدمرة التي يمكن ان تسببها على الصعيد العالمي أشيا ًء تقع إلى حد كبير خارج نطاق سيطرتنا في المستقبل
المنظور“.
وفي سياق االستدامة أيضاً ،يستعرض كل من هولي بيرنز وآبي مان جوشي في مقالهما بعنوان ”سيادي
وخاص“ األنواع المختلفة لالستدامة ،ال سيما االستدامة المتعلقة باالقتصاد العالمي ،وكذلك دور صناديق الثروة
السيادية في هذه االستدامة.
وتتحد ث رنا شعشع ،ووقاص أحمد ،وتوم هاويت ،وبول هاك في مقال مشترك لهم عن العناية الواجبة لكل من
مؤسسات اإلقراض والتمويل حيث يقولون” :مع بدء االق تصاد اإلقليمي والعالمي التعافي من آثار جائحة كوفيد-
 ، 19ستحتاج الشركات الكبرى إلى الحصول على خطوط االئتمان بطريقة لم تعرفها من قبل“.
وفي مقالهم حول مستقبل قطاع الصحة العامة في عالم ما بعد كوفيد ،19-كتب كل من عبد الحميد صبح ،ورهان
ساوهني وإلسي ماريا دوميت” :مع استمرار معاناتنا من جائحة كوفيد 19-وآثارها على الصحة النفسية الالحقة
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“.
أما زينة فوهرا فكتبت عن الثقة الملهمة من خالل تعزيز الحوكمة المعززة حيث قالت” :من شأن التنفيذ الفاعل
للضوابط الداخلية على إعداد التقارير المالية مساعدتنا بالتأكيد على حماية األسواق الرأسمالية من تأثيرات عدم
اليقين ،ودعم ثقة المستثمرين في دول المنطقة في إمكانية الزدهار األعمال من جديد“.
أخيراً ،يتحدث فيرناند روتن وشيماء الحسيني عن تقييم المخاطر والفرص التي توفرها المناطق الحرة في الدول
الخليجية” :رغم أن الشركات العاملة خارج المناطق الحرة في دول مجلس التعاون الخليجي تستفيد من الكثير من

التسهيالت لتخليص البضائع وتنقالتها باإلضافة إلى تعليق الضريبة الجمركية ،إال أنها تواجه متاهة من اللوائح
التنظيمية المعقدة التي تتعلق باالستيراد والتصدير وأمن المنافذ الحدودية“.
-
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