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شریك إقلیمي رئیسي
كي بي إم جي في قطر

أحمد أبو شرخ

أبوابھمنالتاریخسیدخل2020العامعینھالوقتفيشكّ ال
علىآثارھاخلّفتالنظیرمنقطعةأزمةعلىانطوىإذالعریضة
ءأنحاجمیعفيوالمؤسساتوالحكومات،والشركات،األفراد،

.العالم

ةالحیانواحيجمیعفيجذریًاتغییًرا)19-كوفید(المستجدكورونافیروسجائحةأحدثت
دفّةإدارةعلیھمعیّنتالذینالتنفیذیینالرؤساءإلىبالنسبةالقیادةمفھومغیّرتوقدتقریبًا،

ببیئةفتعصالتيالصعوباتمنمجموعةظلّ فيفیھایعملونالتيالكبیرةالشركات
.والتخبّطالیقینعدممنمسبوقغیرمستوىظلّ وفيالعمل،

قیدات،بالتعالمحفوفوفیھنعیشالذيالعالمعلىالوضوحبعضإلضفاءمسعىوفي
حولتالشركاأكبرمنالتنفیذیینالرؤساءمئاتمعمقابالتجيإمبيكيشركةأجرت
الشركةتصدرهالذيالتنفیذیینالرؤساءنظرةتقریرمنكجزء(ینایرشھرفيبدایةً العالم،
ىإلنظرتھمعلىالضوءإلقاءبھدف،ذلكبعدوأغسطسیولیوشھريوفي)سنویًا

.مستجدالكورونافیروسأزمةبدایةمنذأولویاتھمفيالتغیّراتعلىواالطالعالمجریات
إلىقطرفيالمتواجدونالتنفیذیونالرؤساءفیھاینضمالتياألولىالسنةھذهوتعتبر

عنرنااستفسبحیث،العالميالتقریرھذامنكجزءنظرھم،وجھاتویشاركوناالستطالع
.الجائحةإلىاستجابتھمكیفیةفيوتعّمقنابالمستقبلثقتھممدى

النموفيالتنفیذیینالرؤساءقةثمستوىتدنيالرائدةالدراسةھذهأظھرتمتوقّع،ھوكما
أبدواقطرفيالمتواجدینالتنفیذیینالرؤساءأنإال.العامببدایةمقارنةً العالمياالقتصادي

خرىأدولمنبنظرائھممقارنةً قطردولةفيالنموإمكاناتفيالتفاؤلمنأكبردرجةً 
.العالمحول

تھاواستجابقطردولةلحكومةالرشیدةالقیادةعلىدلیلخیرھذهالنظروجھاتتشّكل
تخفیفالفيالمساعدةفيجدواھاأثبتفعّالةإجراءاتواتخاذھاالصحیة،لألزمةالسریعة

.عینھالوقتفيواالقتصاداألفرادعلىالجائحةوطأةمن

قادةعمدبل،فحسباالقتصادیةالنتائجوقیاسالنموبتوقعاتتنحصرالاألولویاتإنغیر
موظفیھمصحةمنھمالكثیروضعوقدأیًضاأولویاتھمبترتیبالنظرإعادةإلىالشركات

.ھماألھيالناسسالمةالمطافنھایةففيالصدارة،فيفیھایعملونالتيوالمجتمعات

تعصفالتيیةالجذروالتغیّراتاالضطراباتبشأنجدّیةمخاوفالتنفیذیینالرؤساءیساور
يفكافةالعملمستویاتتطالحاسمةوقراراتخطواتیتخذونبالتاليوھمبالسوق

الرقميحّولالتعملیةوتیرةتسریععلىجاھدینیعملونأنّھمالشركاتقادةأفادنا.شركاتھم
علىحرصللوسعھمفيماویبذلونالتورید،سالسلتقییمیعیدونأنھمكماشركاتھم،في

بتجدیدالقادةقومیالمنطلق،ھذامن.الجدیدةللطلباتتلبیةً التكیّفعلىالبشریةالكوادرقدرة
یواجھھاتيالالمشاكللثلّةحلوللطرحالمجالیتیحبماشركاتھمعملغایةتشكیلإعادةأو

.الیومعالمنا

لسرعةاطرحتوقداألعمالقادةإلىبالنسبةالیومعقبعلىرأًسااألعمالجداولانقلبت
عنعینھالوقتيفكشفتولكنھاإضافیةتحدّیاتفیھا،والتكیّفاالستجابةعلیھمكانالتي

.اغتنامھایمكنفرص

التوّجھوأودّ ،جّمةصعوباتمعالتعاملإلىاضطرواالتنفیذیینالرؤساءإنّ القولعنغنيّ 
أوتطالعاالسفيللمشاركةالوقتتكریسعلىسواءقطردولةفياألعمالقادةإلىبالشكر

ھاتالتوجّ بعضتحدیدمنتمّكنامساعدتھم،فبفضل.بآرائھمالمباشراإلدالءعلى
.بالمنفعةقّرائناعلىتعودأننأملالتيالمھمةوالمعطیات

.والسالمةةالصحدواملكمونتمنّىجي،إمبيكيلشركةمنحتموھاالتيالثقةعلىنشكركم

مقدمةال
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یةالنتائج الرئیس

األفعالإلىالتعاطفمن

لبیةالسالتأثیراتعینھالوقتفيشكّ ال
ثقلھابألقتالمستجدكورونافیروسلجائحة

أفادقدفقطر،فيالتنفیذیینالرؤساءعلى
أفرادأحدصحةأوصحتھمأنّ منھم40%

ذلك،لونتیجةً .بالفیروستأثرتأسرتھم
ىإلاالستراتیجیةاستجابتھم%75غیّر

.الجائحة

اإلدماجوالتنّوعثقافةتشجیع

قیادةفرقبناءبرز،2020العامبدایةفي
التيالعواملأھمكأحد،مندمجةومتنّوعة

ماقطر،فيالتنفیذیینالرؤساءسمعةتعزز
انظیراتھمنأعلىترتیبًاالدولةمنح

.اإلطارھذافيالعالمیة
رؤساء10أصلمنثمانیةأفادوالیوم،
تعتمدتباتشركاتھمأنقطر،فيتنفیذیین

.العنصریةلمكافحةجدیدةإجراءات

بشركاتھم وعلى قةالثفي خضم األزمة الصحیة واإلنسانیة التي نشھدھا، یصّب الرؤساء التنفیذیون تركیزھم على تعزیز 
األعمال بشكل یتطّرق إلى التحدیات المجتمعیة األساسیةمن ممارسةغایاتالإعادة ترتیب  لاعماألات غای

فیذیین ثالثة محاور رئیسیة نجمت عن استطالع الرؤساء التن
أال وھي غایات األعمال، ومنحى االزدھار، 2020للعام 

.واألولویات
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أعمالغایاتعلىالتركیزصبّ 
جدیدة

فيطرقفيالتنفیذیونالرؤساءیعتبرلم
ھيالمجتمعیةالمساھمةأنالعامبدایة

األعمالممارسةلغایةالرئیسيالمحّرك
یدیفالیومولكن،)فقط%12(شركاتھملدى
عاطفيبرابطیشعرونأنھممنھم70%

بدایةمنذاألعمالممارسةغایةمعأقوى
.األزمة

رون من الرؤساء التنفیذیین یشع
ل برابط عاطفي أقوى مع غایة عم

شركاتھم منذ بدایة األزمة

70%
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الصعابرغمالنمو

الرؤساءُخمسیفیدالراھن،الوقتفي
مابأنھم)%20(فقطقطرفيالتنفیذیین

االقتصادنموبإمكاناتثقةعلىزالوا
ثقةعلىأنھمإال.البعیدالمدىعلىالعالمي

ىعلالنموبإمكاناتیتعلّقمافيأكبر
بنظرائھممقارنةً )%60(قطردولةصعید

.)%45(العالمیین

الرقميالنمووتیرةإسراع

طرقفيالتنفیذیینالرؤساءمن%80یفید
رةوتیبإسراعبتسریعأسھمتالجائحةبأن

علىراألكبالتقدّمإحرازمعالرقميالتحّول
وتدفقالرقمیةالعملنماذجصعید

رةمیسّ تجربةخلقمستوىوعلىاإلیرادات
لمالتقدّمھذاإنمنھم%50ویقول-للعمیل

إذة،الجائحلوالالسرعةبھذهلیتحققیكن
.عدیدةسنواتسیستغرقكان

المخاطرفيالتغیّر

بدایةيفقطرفيالتنفیذیونالرؤساءاعتبر
لتشكّ السیبرانياألمنمخاطرأنالعام،

مخاطرتلیھاالنمو،علىاألكبرالتھدید
یراتتغیتُحدثالتي/الناشئةالتقنیات
.ناخيالمالتغیّر/البیئیةوالمخاطرجذریة

أولویاتضمنالمخاطرھذهزالتالبینما
سلةسلمخاطرأنإال،التنفیذیینالرؤساء
لنسبةبااألولىالمرتبةإلىصعدتالتورید

عدبماقطرفيالتنفیذیینالرؤساءإلى
لتحتوالمستجد،كورونافیروسجائحة
لمرتبطةاالمخاطربعدعالمیًاالثانیةالمرتبة

.بالمواھب

مو واالزدھار یعمل الرؤساء التنفیذیون إلى جانب االستجابة لألزمة، على تعزیز قدرات شركاتھم على تحقیق الن
على المدى الطویل االزدھار

4

طر من الرؤساء التنفیذیین في ق
یقولون إن الجائحة أسھمت في 

إسراع وتیرة التحّول الرقمي

80%
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البیئیةالحوكمةبرامجتفعیل
والمؤسسیةواالجتماعیة

طرقفيالتنفیذیینالرؤساءمن%70یفید
المكاسبعلىالمحافظةفيبرغبتھم
معجائحة،النتیجةتحقیقھاتمّ التيالمناخیة
العاملعلىتركیزھمصبّ إلىاإلشارة

ئیةالبیحوكمةالبرامجإطارفياالجتماعي
.والمؤسسیةواالجتماعیة

العملمستقبل

قطرفيالتنفیذیینالرؤساءمن%90یشیر
تأدواعلىباالعتمادسیستمرونأنھمإلى

إلیھالجأواالتيالرقمیةوالتواصلالتعاون
أنمنھم%70واعتبرللجائحة،نتیجةً 
قاعدةأمامالمجالفتحقدبُعدعنالعمل
.المواھبمنأوسع

لالعمیحولمتمحورةتوریدسلسلة

األولالھاجسالتوریدسلسلةمخاطرشّكلت
وقدقطريفالتنفیذیینالرؤساءإلىبالنسبة

إعادةإلىاضطرواإنّھممنھم%80قال
علىھایعتمدونالتيالعملمقاربةفيالنظر
وءضفيالعالمیةالتوریدسلسلةصعید

حة،الجائخلّفتھاالتيالھائلةالتداعیات
درةقإضفاءفيرغبتھمإلىذلكویُعزى
ستطیعتكيشركاتھمعلىوالمرونةالتكیّف

.رةالمتغیّ المستھلكاحتیاجاتتلبيأن

جاح المنشود ما بعد یولي الرؤساء التنفیذیون أھمیة كبرى ألولویات عملیة التحّول، بھدف بناء القدرات الالزمة لتحقیق الن
أزمة فیروس كورونا المستجد األولویات

5

تح یعتقدون أن العمل عن بُعد ف
المجال أمام قاعدة أوسع من 

المواھب

70%



إّن شركة كي بي إم جي المحدودة ھي شركة محدودة 2020©
و من المسؤولیة مسّجلة لدى ھیئة مركز قطر للمال، وھي شركة عض

الشركات األعضاء المستقلة في شبكة كي بي إم جي
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التاریخ،فيالمسبوقةغیراألوقاتھذهخاللقطروفيالعالمحولالتنفیذیونالرؤساءیعمد
علىمقیّ أثرتركفيوبرغبةقبلذيمنأعمقأعمالبغایاتمدفوعینأعمالھمقیادةإلى

وبالتركیزفبالتعاطالراھنالوقتفيالقیادةمساریتسم.واالقتصادياالجتماعيالمستویین
إلىلقیاداتاتسعىكما.للشركاتاالجتماعیةللمسؤولیةاألولویةوإیالءاإلنسانيالجانبعلى
للتأقلممالاألعنماذجتجدیدوإلىفیھالثقةتزعزعتعالمياقتصادفيالكامنةالفرصإیجاد

.الجدیدالغدواقعمع

جدیدةأعمالغایاتعلىالتركیزصبّ 

الرئیسيالھدفأنونیعتبرالذینقطرفيالتنفیذیینالرؤساءنسبةأنالعامبدایةفيلناتبیّن
.یینالعالمنظرائھمنسبةمنأقلالمجتمعیة،المساھمة/محددةعملغایةعلىقائملشركاتھم

%40اعتبرفیماالمجتمع،تحسینھوالرئیسيشركتھمھدفبأنأفادوافقط%12إنإذ
.المساھمینمصالحإدارةحولیتمحورالعامشركتھمھدفأنمنھم

فيكبیًراًراتغیّ قطرفيالتنفیذیونالرؤساءأظھرالمستجد،كورونافیروسأزمةبعدولكن
حةللجائنتیجةً شركاتھمأعمالغایاتتقییمأعادوابأنھممنھم%80أفادإذلألمور،رؤیتھم

.أفضلبشكلالمصلحةأصحاباحتیاجاتیلبواكي

فھمفيالتنفیذیینالرؤساء،1البیانيالرسمیُظھركماتقییمھا،الُمعادالعملغایاتساعدت
منابدءً األزمة،خاللالمصلحةأصحاباحتیاجاتلتلبیةاتخاذھایتعیّنالتيالخطوات
.المجتمعأفرادإلىووصوًال الموظفین

ات غای
ممارسة 
األعمال

علىةھائلتداعیاتخلّفتالجائحةعینھالوقتفيشكّ ال
اعاتواصنالشركاتمستقبلوعلىومعیشتھمالناسصحة
باراختأصعبتحتالتنفیذیینالرؤساءوضعاممكذلك،

مھاراتھمحیثمناألرجحعلىحیاتھمفيلھسیخضعون
.والصمودالتكیّفعلىالشخصیةوقدراتھمالقیادیة

80%
رقطفيالتنفیذیینالرؤساءمن

غایاتتقییمإعادةإلىاضطروا
يكللجائحةنتیجةً شركاتھمأعمال

ةالمصلحأصحاباحتیاجاتیلبوا
أفضلبشكل
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اء في ضوء الجائحة التي نعیشھا، یرى الرؤس: 1الرسم البیاني 
بلالتنفیذیون أن غایة العمل باتت أھم وأكثر وقعًا من ذي ق

ویقولقطر،يفالتنفیذیینالرؤساءإلىبالنسبةأساسیةركیزةتشّكلالعملغایةأصبحت
نم.األزمةبدایةمنذشركاتھمعملغایةمعأقوىعاطفيبرابطیشعرونإنھممنھم70%

كاتھمشرأعمالغایاتبأنیفیدونقطرفيالتنفیذیینالرؤساءمن%80نرىأنالمشّجع
وظفین،والمالمصلحة،أصحاباحتیاجاتلتلبیةفعلھیتعیّنالذيمافھمفيساعدتھم

جذریةالالتغییراتدفعتكما.والمستثمرینوالشركاء،والعمالء،المحلیة،والمجتمعات
الحالیةالھمأعمغایاتتقییمإعادةإلىالتنفیذیینالرؤساءالجائحة،أحدثتھاالتيالكبیرة
.المصلحةأصحابالحتیاجاتتلبیتھاعلىحرًصا

األفعالإلىالتعاطفمن

ساء إن ھذا االرتباط العاطفي والشخصي المتزاید بغایة العمل، یعكس واقع مواجھة الرؤ
مجتمعات التي والموظفوھم یواجھھاالتي التنفیذیین للتحدیات الصحیة واألسریة عینھا عینھا 

حة من الرؤساء التنفیذیین في قطر أّن صحتھم أو ص% 40وفي الواقع، أفاد . یعملون فیھا
.أحد أفراد أسرتھم تأثرت بالفیروس

لرؤساءایعزم.الجیلھذامنللكثیرینفاصلةنقطةأنھاعلىالجائحةھذهالتاریخسیذكر
أفضلاذالتخالشخصیةتجربتھمومنالصعبةالظروفھذهمنالتعلّمعلىالتنفیذیون
.ومراعاةصدقًاوأكثرھاالممكنةالقرارات

بتغییراتیًا،شخصلألزمةالصحیةالتداعیاتطالتھمالذینالتنفیذیونالرؤساءقامذلك،إلى
من%75غیّروقد.2البیانيالرسمیظھركماالجائحةمعللتعاملالمعتمدةالمقاربةعلى

%25یغیّرلممافیما،حدّ إلىاالستراتیجیةاستجابتھمغالبیتھم،أيالتنفیذیین،الرؤساء
.لجائحةلاإلنسانيبللجاناالنتباهمنمزیدًاأولواولكنھماستراتیجیتھم

90%

80%

70%

وافقونیقطرفيالتنفیذیینالرؤساءمن
التخاذواضًحاإطاًراتوفّرالعملغایةأن

یروسبفتتعلّقوفعالةسریعةقرارات
المستجدكورونا

ادواأفقطرفيالتنفیذیینالرؤساءمن
غایاتتقییمإعادةإلىاضطروابأنھم

یلبواكيللجائحةنتیجةً شركاتھمأعمال
بشكلالمصلحةأصحاباحتیاجات

أفضل

قطرفيالتنفیذیینالرؤساءمن
عملغایةمعأقوىبرابطیشعرون
األزمةبدایةمنذشركاتھم

.اإلصدار الخاص بأزمة فیروس كورونا المستجد: شركة كي بي إم جي2020تقریر نظرة الرؤساء التنفیذیین للعام : المصدر
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فيقیاديبدورالعامةالصحةوزیرةالكواريمحمدحنانالدكتورةسعادةاضطلعت
وفعالةعةسریخطواتاتخاذتمبحیثقطر،دولةفيلجائحةللالستجابةاألمامیةالصفوف
.وباالقتصادالصحیةالرعایةبنظامیعصفالذيالخطیرالتھدیدالحتواء
وطأةمنخفیفالتفيالقطریةالحكومةطبّقتھاالتيوالشاملةالفعالةاالستراتیجیةساعدت

ویسّھلقرارلالستاالقتصادأمامالمجالیفسحاممقطر،فيالمجتمععلىالسلبیةالتداعیات
.الطبیعيالوضعإلىالعودة

أصبحعندما2020العامبدایةمنذلدینا،الصحیةالرعایةنظامفيتعاونّا
رعبمتعددینشركاءمعالفیروس،یطرحھالذيالتھدیدحجمجلیًا

الدولةكانسحمایةإلىتھدفواستباقیةفعالةاستراتیجیةلوضعالحكومة
حمدنبتمیمالشیخالسموصاحببرعایة.المسبوقغیرالتھدیدھذامن
آلعزیزالعبدبنخلیفةبنخالدالشیخومعاليقطر،دولةأمیرثانيآل

الشاملةةاالستراتیجیھذهاستطاعتالداخلیة،ووزیرالوزراءرئیسثاني
إلىبالتاليأدّىوماالفیروسعلىالسیطرةمنمّكننامافعالیتھاتثبتأن

فیروسجّراءالعالمفيالوفیاتمعدّالتأدنىمنواحدقطردولةتسجیل
.المستجدكورونا
الكواريمحمدحنانالدكتورةمعالي
العامةالصحةوزیرة

شكّلت أزمة 
فیروس كورونا 

ي المستجد التحدّ 
األكبر الذي 

یواجھھ العالم في
العصر الحدیث 

على صعید 
.الرعایة الصحیة
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منانطالقًا
استجابةإجراءات
الشاملةالحكومة

دعمإلىالھادفة
فيالخاصالقطاع

التياألزمةظل
بنكاعتمدنعیشھا،

للتنمیةقطر
متعددةاستراتیجیة
إلىترميالمستویات

المشروعاتمساعدة
والمتوسطةالصغیرة

إلىالتحدیاتتحویلل
.قوةنقاط

مدّةةوالمتوسطالصغیرةالمشروعاتقروضاستحقاقمواعیدأجلنافقد
امجبرنأطلقناكما.محددةأعماللشرائحخاصةإعفاءاتومنحناأشھرستة

رواتبتمویلفيشركة3,500منأكثرساعدالذيالوطنيالضمانات
.اإلیجارومستحقاتوالفواتیرالموظفین

تواالستشاراالتدریبخدماتمنمتكاملةمجموعةً أیًضاطّورناوقد
صعیدعلىامواجھتھتتمالتيالمسائلمنعددإلىتتطّرقالتياالفتراضیة

لصغیرةاالمشروعاتبوجھتقفالتيالتحدیاتمنوغیرھاالتوریدسلسلة
لذياباألعمالالنھوضبرنامجأطلقناختاًما،.الجائحةخاللوالمتوسطة

زدھاراالفيوالمتوسطةالصغیرةالمشروعاتلمساعدةخصیًصاصممناه
.الجدیداالقتصاديالواقعظلفي
تھددالتياالضطراباتتقلیصمنبنجاحتمّكناالجھود،لھذهنتیجةً "

روعاتالمشھذهبدعموسنستمرقطر،فيوالمتوسطةالصغیرةالمشروعات
بھطلعتضالذيالھامالدورلتواصلتحتاجھاالتيوالموارداألدواتبواسطة

.للمستقبلیةالوطنالرؤیةمعوتماشیًاالدولةفياالقتصاديالتنویعأجندةفي

خلیفةآلناصربنعبدالعزیزالسید

للتنمیةقطربنكالتنفیذي،الرئیس

ھم إلى كیف غیّر الرؤساء التنفیذیون استجابت: 2الرسم البیاني 
فیروسالجائحة نتیجة تأثر صحتھم أو صحة أحد أفراد أسرتھم بال

فیروس،للاستجابتھاخاللأولویاتھاصلبفيوسالمتھالمواطنصحةقطرحكومةوضعت
منیزيتحفبرنامجفيتُرجمتاقتصادھاعلىللمحافظةتدابیرأیًضااتخذتولكنھا

يالتالقطاعاتمختلفعلىاألزمةوطأةمنالتخفیففيأسھمالمركزي،قطرمصرف
دوًرالعبتالتيوالمتوسطةالصغیرةالمشروعاتإلىبالنسبةأّما.االقتصادعمادتشكل

ھذاوفي.لتنمیةلقطربنكخاللمنإضافيدعمتقدیمتمّ فقدالقطري،االقتصادفيأساسیًا
للتنمیةرقطلبنكالتنفیذيالرئیسخلیفةآلناصربنعبدالعزیزالسیدأوضحاإلطار،

.المشروعاتھذهلدعماعتمادھاتمّ التياإلجراءات
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إلىبتيتجردفعتنيضئیل،تأثیرھناككان
الجانبإلىاالنتباهمنالمزیدإیالء

الجائحةمناإلنساني

یرتغیإلىالشخصیةتجربتيدفعتني
كاملبشكلاستراتیجیتي

:اتیجیتياسترفيالشخصیةتجربتيأثّرت
رتغیّ الناس،علىالتداعیاتلمستعندما

استراتیجیتي

فيرتأثیأيالشخصیةلتجربتيیكنلم
یاتتحدّ بمعالجةفیھاقمناالتيالطریقة

19-كوفیدعنالناجمةالعمل

غیّرتالتأثیر،بعضھناككان
لتجربتينتیجةً الشيءبعضاستراتیجیتي

الشخصیة

25%

0%

0%

0%

75%
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قطريفالتنفیذیونالرؤساءیولیھاالتياألھمیةنرىأنالمشّجعومن
فتراتلخالالشركاتمسؤولیةعلىالتركیزولمواصلةوالتنّوع،دماجلإل

.األزمات
غایاتفيالنظربإعادةمضىوقتأيّ منأكثراآلنالشركاتوتقومھذا

فيحدثھتالذياإلجمالياألثرمدىوبقیاساألرباح،تحقیقعنبعیدًاأعمالھا،
.اإیجابیً أثًراستخلّفالخطوةھذهعینھالوقتفيشكّ والالمجتمع،

ھنزنباربرا
قطرفيجيإمبيكيشركةالضرائب،قسمرئیسة

اإلدماجوالتنّوعثقافةتشجیع

استعدادًارأكثكانواقطرفيالتنفیذیینالرؤساءأنالجاريالعامانطالقمعاكتشفنالقد
التيرئیسیةالللتحدّیاتالتصدّيإلىالرامیةالمساعيوقیادةبأنفسھماألمورزماملتولّي

ییرالتغدفةقیادة"مسؤولیةشخصیًایتحملونأنھممنھم%74أفادحیثالمجتمع،یواجھھا
."المجتمعیةالمسائلمستوىعلى

التنّوعثقافةىعلتقومقیادةبناءأنقطرفيالتنفیذیینالرؤساءمنأعلىنسبةاعتبرتكما
.العالمییننظرائھممعبالمقارنةسمعتھم،حمایةفيھامبدوریضطلعندماجواال

أنحاءلفمختمنالمواھبوتستقطبالتنّوعمنعالیةبدرجةتتسمدولةقطرأنإلىنظًرا
الكامنةالمنافعنیلمسوباتواالدولةھذهفيالتنفیذیینالرؤساءأنالمستغربمنلیسفالعالم،

.كافةمؤسساتھممستویاتعلىندماجواالالتنّوععلىالقائمةالقیادةفي

لمعالجةةأساسیمسألةواستقطابھا،المواھبمنواسعنطاقمناالستفادةعلىالقدرةتعتبر
.الجائحةعنالناجمةالفریدةالتحدّیات

ریة، ما كما شھد ھذا العام حشد وتحفیز األشخاص من شتى أنحاء العالم دعًما لمكافحة العنص
وفي ھذا . عدفع بالشركات إلى اتخاذ مواقف استباقیة لمعالجة مسألة عدم المساواة في المجتم

ي رؤساء تنفیذیین في قطر شملھم االستطالع الذي جرى ف10من أصل 8اإلطار، أشار 
.  یولیو أن شركاتھم كانت تعتزم اإلعالن عن تدابیر جدیدة لمكافحة العنصریة

أنعلىقطرفيالتنفیذیینالرؤساءمن%80اتفقالجاري،العاممنسابقوقتفي
سارھامستواصلالتنّوعمستوىعلىالشركاتأداءلھایخضعالتيالتدقیقعملیات

تتقدّمندماجواالالتنّوعثقافةأنمنھم%92ورأىالقادمة،الثالثةاألعوامخاللالتصاعدي
شعرواأنھمطرقفيالتنفیذیونالرؤساءأفادنفسھ،الوقتوفي.األعمالعالمفيشدیدببطء

المتعلّقةلالمسائلمعالجةتدابیرالتخاذوالمستھلكننیالموظفقبلمنمتصاعدةبضغوط
علىوالتمییزالجنسي،والتحّرشالدخل،مستوىعلىوالتفاوتالجنسین،بینالمساواةبعدم
میةنتالتنفیذیینالرؤساءعلىیتعیّنأنھمنھم%92رأىذلك،علىعالوةً .المثالسبیل

.اإلعاقةذوياألشخاصإدماجمنظورمنالتنّوعحولالوعي

بشأنھارأیقطر،فيجيإمبيكيشركةفيالضرائبقسمرئیسةھنزن،باربراتبدي
التركیزتزایدوبشأنالتنفیذیون،الرؤساءعنھأعربالذيالعملبغایةالمتزایداالھتمام

.والقیمإلنساناعلى

ثقافةأنیرونقطرفيالتنفیذیینالرؤساءمن
عالمفيشدیدببطءتقدّمتدماجواإلالتنّوع

األعمال 92%
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ھماألشخاصإن
فيياألساسالعنصر

وقدالشركات،جمیع
تذكیرالجائحةأعادت

سالمةبأنالشركات
وأسرھمموظفینا،

يالتالمحلیةوالمجتمعات
ھيفیھا،أعمالنانزاول
لنجاحأساسیةمسألة

.الشركات
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الصعابرغمالنموتحقیق

تنفیذیینالالرؤساءثقةزعزعتالمستجدكورونافیروسأزمةأناالستطالعیستنتج
ىإلقطرفيالتنفیذیینالرؤساءمن%20سوىیشرفلم.العالمياالقتصاديالنموفي

الرؤساءكانكما.القادمةالثالثةاألعوامخاللالعالمياالقتصادنموبآفاقیثقونأنھم
أنھمثلثھمأفادإذاإلطار،ھذافيالعالمییننظرائھممنتفاؤًال أقلّ قطرفينیالتنفیذی

.3البیانيرسمالفيمبیّنھوكماالعالمي،لالقتصادالمستقبلیةالنظرةحیالثقةأقلّ 

ویات في وقت سابق من العام الجاري، أعرب الرؤساء التنفیذیون في قطر عن مست
، %)84(متساویة من الثقة حیال النظرة المستقبلیة لدولتھم، وقطاعاتھم، وشركاتھم 

، وھي نظرة تتماشى إلى حدّ %)64(ما كانوا أقّل ثقة حیال آفاق االقتصاد العالمي بین
قال وبعد اندالع أزمة فیروس كورونا المستجد،. كبیر مع نظرة نظرائھم العالمیین

، أكثر مما یثقون %)60(الرؤساء التنفیذیون في قطر إنھم یثقون بآفاق نمو دولتھم 
ساء وتُعتبر النظرة المستقبلیة للرؤ%). 40(أو قطاعاتھم %) 50(بآفاق نمو شركاتھم 

ھم العالمیین التنفیذیین في قطر حیال آفاق دولتھم أكثر تفاؤًال عموًما من نظرة نظرائ
. مدانھحیال بل

االزدھار

ر من الرؤساء التنفیذیین في قط
یفیدون بأن الجائحة أسھمت في 

لیة العملیات التشغیرقمنةتسریع 
واستحداث نموذج تشغیلي جدید
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80%

القطاعاتالدولة الشركات

:ثقة الرؤساء التنفیذیین في قطر بآفاق نمو

60%50%40%
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یًاكافلیسباالستثنائیةالیومنعیشھاالتيالحالةوصفإن
ت،االقتصادامستوىعلىالجائحةھذهأحدثتھالذياألثرلتفسیر

.العالمأنحاءشتىفيوالشركاتوالدول،
سارعت،%95بنحوالدولیةالجویةالرحالتفیھھوتوقتففي

لىإوارتقتالجدیدالواقعمعالتكیّفإلىالقطریةالجویةالخطوط
واصلنفیماالصمود،علىوقدرتھامرونتھابفضلالتحدّیاتمستوى

وبشكلآمنینسالمینأوطانھمإلىالمسافرینإیصالعلىالعمل
تتغیرالتيدانالبلدخولعلىالمفروضةالقیودوسطموثوق

.العالمأنحاءمختلففيباستمرار
شركةالقطریةالجویةالخطوطأصبحتالجائحة،تفشيمنذ"

كیلومترملیون150منأكثرازیجتبااألكبرالدولیةالطیران
أكثرمتنعلىأوطانھمإلىمسافرملیون2.2عنیزیدماعادةوإ

.األزمةخاللرحلة30,000من
رحالتالییرتسواصلناحیثالعادة،جرتكماخدماتھاتقدیمعنیوًماشبكتناتتوقفلمالجائحة،ھذهمنالرغموعلى

لتسییرشبكتنابناءإعادةنعتزم،2020العامنھایةوبحلولالخمس،القاراتإلىأسبوعیةرحلة150أووجھة30إلى
.وجھة125منأكثرإلىرحالت

خاللرحالتسییرتمواصلةخاللومنرحالتھا،متنعلىتقدًّمااألكثروالنظافةالسالمةتدابیربتنفیذتناشركقامتكما"
التعویلنیمكطیرانشركةباعتبارناالمسافرینثقةكسبمنانمّكنمااألخرى،الطیرانشركاتتوقفرغمالجائحة

خفیفتمعوفيالجائحة،خاللأخرىطیرانشركةأيّ منربأكبأعدادأوطانھمإلىدولیینمسافرینأعدنالقد.علیھا
فإنناالمستجد،اكورونفیروسأزمةقبلنسیّرھاكناالتيرحالتناشبكةواستئنافانالبلددخولعلىالمفروضةالقیود

.وموثوقآمنبشكلالعالمأنحاءمختلففيالمسافرینبنقلاألساسیةمھمتناعلىالتركیزنواصل
الباكرأكبرالسیدسعادة

القطریةالجویةالخطوطلمجموعةالتنفیذيالرئیس

ظلّ يوف.تحدیاتالوجھفيالصمودعلىوالقدرةالمرونةتجسیدحیثمنعالمیًاالرائدةالشركاتإحدىالقطریةالجویةالخطوطكانتنسبة الرؤساء التنفیذیین في قطر الذین أعربوا عن ثقتھم بآفاق النمو خالل األعوام الثالثة القادمة: 3الرسم البیاني 
كیفالباكرأكبرسیدالسعادةللمجموعةالتنفیذيالرئیسأوضحالسفر،علىالمفروضةالقیودجّراءقویةصفعةتلقىقطاعفيالعملمزاولتھا

.عمالئھممةسالوضماننھماوطأإلىللعودةلألشخاصالفوریةاالحتیاجاتلتلبیةالظروفمعبسرعةالتكیّفمنالطیرانشركةتمّكنت

الدولة

40
%

84
%

االقتصاد العالمي

50
%

84
%

القطاعات

60
%

84
%

الشركات

20
%

64
%
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الرامیةجھودناإطارفي
أھدافتحقیقفيالمساھمةإلى

،2030الوطنیةقطررؤیة
5Gشبكةتغطیةحالیًانوفر
معقطر،فيبالمائة90بنسبة

قیاسیةسرعاتتسجیل
.عبرالشبكة

ھورؤیتنامحاورأحدأنوحیث
خاللمنبالمجتمعاالھتمام

للمسؤولیةاستراتیجیتنا
ھذهمثلأتاحتاالجتماعیة،

الفرصةالتكنولوجیةالتطورات
أجلمنقطرOoredooلـ

آثارمنالحدفيالمساعدة
المستجدكورونافیروسجائحة

سیّماالقطر،في(19-كوفید(
وخدماتحلولتوفیرعبر

لتسھیلالالزمةاالتصاالت
عبروالتعلّمبعد،عنالعمل

علىاألفرادوتشجیعاإلنترنت،
ماخاللمنالمنزلفيالبقاء
ترفیھيمحتوىمننوفره
ممیزمنزلي

الماضیة،السنواتخاللشبكتھاعلىOoredooأجرتھاالتيالتحدیثاتأنشكّ وال
فائقاإلنترنتوالمتطورة،الشبكاتوبفضل.للجائحةالتصدّيفيوأھمیتھاجدواھاأثبتت

بینھامنوالمبتكرة،الرقمیةوالحلولللشركة،االجتماعیةالمسؤولیةومبادراتالسرعة،
ةالحالیالظروفإدارةمنتمّكناالجوال،الھاتفعبرالمالیةOoredooخدماتتطبیق
نمطىعلالكبیرةالتأثیراتمنممكنةدرجةأقصىإلىالحدّ ومنبنجاحمعھاوالتأقلم
.المعھودالیوميالحیاة

فيوساھمناأعمالھااستمرایةعلىوقدرتھاالشركاتمرونةتعزیزفيساھمناكما
ً منازلھم،منأمانبكلوالدراسةالعملمنعمالئناتمكینعبرالتعلیماستمراریة حرصا

.اإلمكانقدراالجتماعيالتباعدبإجراءاتلاللتزامالمجتمعأفرادمساعدةعلى

ثانيآلمحمدبنعبدهللابنمحمدالشیخ
Ooredooلمجموعةالتنفیذيالرئیسوالتنفیذيالرئیسنائب Qatar

الرقميالنمووتیرةعیسرت

اءالرؤستركیزمحورالرقميالتحّولفیھشّكللطالماوقتفي
التغییرإلىسةالماوالحاجةالوتیرةفيتحّولإلىالجائحةأدّتالتنفیذیین،

المعامالتوتیرةتزدادوفیما.العالمحولالشركاتمستوىعلى
الجسدي،اعدالتبغرارعلىعواملبسببإلكترونیًاتجريالتيالتجاریة

.تلبیتھاةوكیفیالعمالءاحتیاجاتفيالنظرإعادةالشركاتعلىیتعیّن
ائحةالجأنیرونقطرفيالتنفیذیینالرؤساءمن%80أناستنتجناولقد
باإلضافةالمبسطة،الرقمیةالعمیلتجربةاستحداثفياإلسراعإلىأدّت
%50یشیرحیثالجدیدة،اإلیراداتوتدفقالرقمیةاألعمالنماذجإلى

مرحلةإلىناوأوصلتكبیر،بشكلتسارعتقد"التقدّموتیرةأنإلىمنھم
."عدیدةسنواتقبلبلوغھانتوقّعنكنلممتقدّمة

.ل، واالبتكار على مستوى نموذج العمل، والقوى العاملة، والنموذج التشغیليی، تسارعت وتیرة التحّول الرقمي بشكل عام حیث شملت تجربة العم4كما یُظھر الرسم البیاني 

لخدماترائدةشركةباعتبارھا،Ooredooاضطرتبدورھا،
الذینلعمالئھاالمتغیرةالطلباتتلبیةإلىقطر،فياالتصاالت

.الرقمیةاالتصاالتعلىاعتمادًاأكثرأصبحواماسرعان
یخالشللمجموعةالتنفیذيالرئیسنائبأوضحالسیاق،ھذافي

إلىالشركةاضطرتكیف،ثانيآلمحمدبنعبدهللابنمحمد
والجوالتالثابالھاتفشبكاتضمنالبیاناتحركةتدفقاتتحسین
إلىطلعتتوھيالجائحة،خاللالمستمراالتصالتوفیرعلىحرًصا

.المستقبلیةالظروفلمواكبةاالبتكارات

التقدّم المتسارع على مستوى أولویات التحّول الرقمي: 4الرسم البیاني

50%

40%

30%

20%

10%

0%

40
%
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%

10
%

40
%

40
%
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%

10
%

30 %
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%

10
%
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%

10
%

10
%
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%
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طرقفيالتنفیذیینالرؤساءمن
ىإلأدّتالجائحةأنإلىیشیرون
تجربةاستحداثفياإلسراع

افةباإلضالمبسطة،الرقمیةالعمیل
اتوتدفقالرقمیةاألعمالنماذجإلى

الجدیدةاإلیرادات

80%

تسارعت وتیرة التقدّم خالل أشھر
لة متقدّمة لم تسارعت وتیرة التقدّم بشكل كبیر، وأوصلتنا إلى مرح

نكن نتوقّع بلوغھا قبل سنوات عدیدة

استحداث نموذج جدید للقوى العاملة قوامھ 
األشخاص مع قدرات معززة بواسطة األتمتة 

والذكاء االصطناعي

مفتاح الرسم البیاني

.  من شركة كي بي إم جي، اإلصدار الخاص بفیروس كورونا المستجد2020تقریر نظرة الرؤساء التنفیذیین للعام : المصدر

استحداث نماذج أعمال رقمیة وتدفقات 
إیرادات جدیدة

ذج رقمنة العملیات التشغیلیة واستحداث نمواستحداث تجربة العمیل الرقمیة المبسطة
جدیدتشغیلي 

التقدّم ال یزال على حالھ بالمقارنة مع ما كان علیھ قبل الجائحة

نقص في التقدّم
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لقادرة یكمن التحدّي الذي تواجھھ الشركات في تركیز جھودھا واستثماراتھا في المجاالت ا
د تكون المجاالت التي قجنب في توعلى تحقیق الحدّ األكبر من القیمة على األمد الطویل، 

ین تسمیة وعندما طلبنا من الرؤساء التنفیذی. على الجائحةقصیرة المدى ل افعود أمجّرد ردّ 
المشكلة األكبر التحدّي األكبر الذي واجھوه في ما یخص تسارع وتیرة التحّول الرقمي، تمثّلت

تعیّن على الشركات وی". غیاب المعطیات المتعلّقة بالسیناریوھات التشغیلیة في المستقبل"في 
حّول سلوك على غرار ت-ما إذا كانت التغیّرات المرتبطة بفیروس كورونا المستجد میزأن ت

ةمؤقتار أم ھي مجرد اثمنحیات جدیدة ستستمر في المستقبلشّكل دلیًال على ت-العمالء 
.  عن الجائحةةناجم

%)  68(ي قطر في وقت سابق من العام الجاري، كان من األكثر ترجیًحا للرؤساء التنفیذیین ف
تى في حال مقارنةً بنظرائھم العالمیین، لمس منافع التركیز على القیمة على األمد الطویل، ح

% 80د في ذلك الحین، أفا. أثّرت مثل ھذه الخطوة على العائدات المالیة على األمد القصیر
دًال أو كبیًرا من الرؤساء التنفیذیین في قطر أن إقبالھم على عملیات الدمج واالستحواذ كان معت

حدث تغییرات بالنسبة إلى األعوام الثالثة التالیة، واعتبروا أن تطویر التكنولوجیا التي تُ 
.  جذریة سیكون المحّرك الرئیسي لالستثمار

التغیّر في المخاطر

ةاإلغالق في إطارعملیلمس قادة األعمال تحدّیات جدیدة ظھرت إلى العلن خالل فترة 
المخاطر وفي ینایر، حلّت. التخطیط لمساراتھم الرامیة إلى تحقیق نمو على األمد الطویل

ھدد النمو المرتبطة بسلسلة التورید في المرتبة التاسعة وذلك بعد ثماني مخاطر أخرى ت
، تغیّرت كل لكن، ومنذ بدایة الجائحة. ضمن القائمة التي أعدّھا الرؤساء التنفیذیون في قطر

صبح التھدید المعاییر، فتقدّمت المخاطر المرتبطة بسلسلة التورید إلى المرتبة األولى لت
.ظیمیةاألكبر على األعمال، متقدّمة بذلك على العودة إلى النزعة اإلقلیمیة والمخاطر التن

لنمو، لكبرشكل التھدید األ، تقدّمت المخاطر المرتبطة بالمواھب لتالعالمیینئھمنظرالبالنسبة 
تبارھا أحد المخاطر المرتبطة بسلسلة التورید لتحّل في المرتبة الثانیة باعكما صعدت 

).5یُرجى االطالع على الرسم البیاني (االستراتیجیة الرئیسیة مخاطرال

تجد التي عّمت مختلف أنحاء العالم نتیجة فیروس كورونا المسإجراءات اإلغالق أحدثت 
، ما أدّى إلى تغییرات جذریة على مستوى استمراریة سلسلة التورید في العدید من الشركات

لى وسیكون بناء سالسل تورید مرنة وقادرة ع. التركیز على ھذه المخاطر بشكل أكبر
-لفرص الجدیدة سالسل تستطیع التصدّي للصدمات وتوفیر المرونة لالنتقال إلى ا-الصمود 

یة في مرحلة ما بعد عامًال أساسیًا بالنسبة إلى الشركات لقیادة دفة النمو وتحقیق منفعة تنافس
. فیروس كورونا المستجد

ن تنامي سیكتسب ھذا األمر أھمیة كبیرة وخاصة في عالم یدرك فیھ الرؤساء التنفیذیون أ
نتطّرق إلى ھذه وس.في الوقت عینھالنزعة اإلقلیمیة قد یجعل نقل السلع أكثر صعوبة وتكلفة 

".میلسلسلة التورید المتمحورة حول الع"المسألة في قسم الحق من ھذا التقریر بعنوان 

مخاطر األمن السیبراني

التي/ مخاطر التكنولوجیا الناشئة
تُحدث تغییرات جذریة

التغیّر المناخي/ مخاطر البیئة

المخاطر التشغیلیة

العودة إلى النزعة اإلقلیمیة

مخاطر معدالت الفائدة

مخاطر الضرائب

مخاطر السمعة

24%

16%

16%

12%

12%

8%

8%

4%

ي قطرالرؤساء التنفیذیون ف: تبدّل المخاطر التي تھدد النمو: 5الرسم البیاني
قطر-فبرایر /الكاملة لینایراالستطالع نتائج 
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مخاطر سلسلة التورید

المخاطر التنظیمیة

العودة إلى النزعة اإلقلیمیة

مخاطر األمن السیبراني

التغیّر المناخي/ مخاطر البیئة

المخاطر التشغیلیة

30%
%0ارتفاع عن 

20%
%0ارتفاع عن 

20%
%12ارتفاع عن 

10%
%24تراجع عن 

0%

0%

قطر-أغسطس /لیولیواستطالع المتابعة نتائج 
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إن الشركات في قطر 
تقوم بتعزیز استثماراتھا

على مستوى 
ات المتقدمةالتكنولوجی

مثل تكنولوجیا السحابة، 
وأتمتة العملیات 

الروبوتیة، والذكاء 
االصطناعي بھدف 

.ةتحسین مرونتھا التشغیلی

ظلّ فيرةالكبیالتغیراتإدارةقطرفيالتنفیذیونالرؤساءیتولّى"
سالسلحسینبتالمتعلّقةاآلنیةاالحتیاجاتبینالتوازنإحاللإلىسعیھم

للتفاعللةالبدیالقنواتفيوالبحثالموظفین،مھاراتوتطویرالتورید،
وتحقیقةالقیمستحداثالالطویلالمدىستثمارعلىاالوبینالعمالء،مع

.االستراتیجيالنمو

كریشناسواميفینكاتش
قطرفيجيإمبيكيشركةاالستشارات،قسمرئیس

الجدید،الواقعمعللتأقلمشركاتھمتنظیمإعادةإلىالتنفیذیونالرؤساءفیھیتطلعوقتفي
بیئةلىإواالنتقال-الجائحةأظھرتوقد.الصعبةالقراراتبعضاتخاذعلیھمسیتعیّن
.جدیدةبطرقالتفاعلعلىوالتكنولوجیااألشخاصقدرة-االفتراضیةالعمل

أنإلىطر،قفيجيإمبيكيلدىاالستشاراتقسمرئیسكریشناسوامي،فینكاتشأشار
لتحدّیاتالمواجھةأعمالھاتحصینعلىالتركیزفياإلسراعإلىبالشركاتدفعتالجائحة

.الرقميالتحّولفياالستثمارخاللمنالمستقبلیة

وأتمتةناعي،االصطوالذكاءالتحلیالت،مستوىعلىالُمحرزالتقدّموتیرةتسارعظلّ في
سیكونحیث،كبیرحدّ إلىالمستقبلمؤسساتشكلسیختلفاألشیاء،وإنترنتالعملیات،

طلوبة،المالمواھبمواصفاتتغیرمعرقمي،بطابعوستتسممسطًحا،التنظیميھیكلھا
یضطروس.وممیزةجدیدةمھاراتیمتلكونالموظفینمنأقلّ عددًاالمؤسسةتضمّ بحیث

االستثمارفيووضعالموظفینبشأنالصعبةالقراراتبعضاتخاذإلىالتنفیذیونالرؤساء
.أولویاتھاسلّمأعلى

ریئةالجالرقميالتحّولخطواتعلىالتنفیذیونالرؤساءیرّكزالحاضر،یومنافي
كانتإذاماقطرفيالتنفیذیینالرؤساءسألناوعندما.عینھالوقتفيوالطموحة

علىیقدمونأنھممنھم%60أجاب،اإلنسانأوالتكنولوجیاعلىترّكزاستثماراتھم
منھم%40أجابحینفيالجدیدة،التكنولوجیاتعلىللحصولأكبررأسمالیةاستثمارات

.تثماراتاالسمنأكبرقسمعلىتستحوذلدیھمالعاملةالقوىوقدراتمھاراتتنمیةأنفقط
األفرادمھاراتتطویرإلىالحاجةتجاھلعدمقطرفيالتنفیذیینالرؤساءعلىویتعیّن

اسعیً ورعایتھاالمناسبةالمواھبواستقطابجدیدة،مھاراتاكتسابعلىومساعدتھم
.مستداممستقبللتحقیق

من%80أفادالجاري،العاممنسابقوقتفي
فيماراالستثأنقطرفيالتنفیذیینالرؤساء

مثل-یةجذرتغییراتتُحدثالتيالتكنولوجیا
عامًال یُعتبرواألتمتة،االصطناعيالذكاء
داألمعلىالمستدامالنمولتحقیقأساسیًا

الرؤساءھؤالءجمیعأشارحیثالطویل،
فيتثماراالسزیادةیعتزمونأنھمإلىالتنفیذیین
لتعلّما/االصطناعيوالذكاءالسحابة،تكنولوجیا

یخططونأنھممنھم%96قالفیمااآللي،
.بوتیةالروالعملیاتأتمتةفياالستثمارلزیادة

80%
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منالرغمعلى
تواصلاألزمة،

قطرفيالشركات
الحوكمةعلىالتركیز

واالجتماعیةالبیئیة
المؤسسیةالحوكمةو

بعینوأخذھانظًرا
األثرقیاساالعتبارفي

ومدىللشركةاإلجمالي
.استدامتھا

أنالتقریروأظھر
فيبقىتسالجیدةالحوكمةأنیؤكدعمالاألغایاتلحقالذيالتجدید
.قطرفياألعمالمزاولةصلب

العملترتیباتيفتسارعًانالحظ،الوظیفيالعملمستقبللنتطلّعوحیث"
ةالمادیالعملمساحاتعلىاالعتمادمنالحدّ إلىیؤدّيمابُعد،عن

فيمي،الرقالتحّولنتیجةالشركاتمواردومتطلّباتالمھاراتوتبدل
.ئیسیةالراألولویاتبینمنیزالالوسالمتھمالموظفینإشراكأنحین

فيتقبلالمسفيالعاملةالقوىعلىانعكاساتواملالعھذهمنلكلّ سیكون
.قطردولة

باالسوبرامانیامجوبال
قطرفيجيإمبيكيشركةالتدقیق،قسمرئیس

والمؤسسیةواالجتماعیةالبیئیةالحوكمةبرامجتفعیل

عظممإلىبالنسبةالمھنيالمسارفيحاسماقتصاديتحدبروزإلىالجائحةأدّت
إزاءمقلقھعنالعدیدونأعربالتحدّي،ھذاحجمإلىونظًرا.التنفیذیینالرؤساء

البیئیةمةحوكبالالمتعلّقةالمواضیعأھمیةتجاھلإلىالتنفیذیینالرؤساءاضطرار
یزالونالنالتنفیذییالرؤساءأنبحوثناأظھرتلكن.المؤسسیةالحوكمةوواالجتماعیة

ثلثيحوالىوأفاد.منھااالجتماعيبالشقسیّماالالمسألة،بھذهكبیرحدّ إلىملتزمین
نحواھتمامھمتحویلإلىأدتللجائحةاستجابتھمأن)%63(التنفیذیینالرؤساء
.سسیةوالمؤواالجتماعیةالبیئیةالحوكمةبالحوكمةامجبرضمناالجتماعيالعنصر

.البیئیةمةالحوكعنالتخليتمأنھیعنيالولویاتالاسلمفياالجتماعيالعاملصعود
إلىأیًضایؤدّيسالمناخيالتغیّرأنأكبربشكلیدركونالتنفیذیونالرؤساءباتفقد

ثمةأنھوالقادمة،العقودخاللواإلنسانياالقتصاديالمستویینعلىھائلةتھدیدات
.والمستدامالجدیداالقتصادیدعمبشكلالمؤسساتبناءإلعادةحاجة

إنھمونیقولقطرفيالتنفیذیینالرؤساءمناألولویات
منتتحقّقالتيالمكاسبتثبیتیریدون
.الجائحةخاللالبیئیةالناحیة
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نشأتالتيھیكلیةالالتحّوالتتعزیزإلىالتنفیذیونالرؤساءیسعىقدًما،المضيسبیلفي
التيبالمكاسصونإلىیسعونبأنھمالتنفیذیینالرؤساءمن%70یُفیدحیثاألزمة،خالل

.المناخيالتغیرمستوىعلىاألزمةخاللتحققت

بشأنھااصلوالتوالحوكمة،وأداءاالجتماعيواألداءالبیئیة،التحسیناتأثرلقیاسوسیكون
.الصددھذافيكبرىأھمیة

نشردافوس،فيالعالمياالقتصاديالمنتدىفيوتحدیدًاالجاري،العاممنسابقوقتففي
إجراءاتحولاتمقترحمجموعةتتضمنعملورقةللمنتدىالدولياألعمالمجلس

وقد]1[.المؤسسیةالحوكمةوواالجتماعیةالبیئیةلحوكمةباالخاصةوالمقاییساإلفصاح
بنكنممتخصصینخبراءمنمؤلفةعملمجموعةیدعلىالمنتدىبقیادةالورقةأُعدّت
.الكبرىاألربعةالمحاسبةوشركاتجي،إمبيكيوشركةأمریكا،أوف

اإلفصاحفيالشفافیةوالمقارنةوإمكانیةاالتساقلتحقیقمفتاًحاالمقاییستلكتطبیقیُعتبر
والحوكمةواالجتماعیةالبیئیةحوكمةالجوانبومختلفالمالیةغیرالمعلوماتعن

.ویلالطالمدىعلىالقیمةتولیدفيحاسمةأھمیةذلكفيلمااألعمال،أداءفيالمؤسسیة

العملمستقبل

مختلفةعملأسالیبتجربةعلىالشركاتمنالكثیرالمستجدكورونافیروسأزمةأرغمت
لیلةبین"بُعدعنالعملانطلقالشركات،ھذهمنیُستھانالعددوفي.قبلذيعنجذریًا

."وضحاھا

الرؤساءمن%90أشارالجائحة،خلفیةعلىالعملبیئةفيالتحوالتھذهظلوفي
التيالرقمیةلوالتواصالتعاونأدواتعلىباالعتمادسیستمرونأنھمإلىقطرفيالتنفیذیین

قاعدةأمامالمجالفتحقدبُعدعنالعملأنمنھم%70واعتبرللجائحة،نتیجةً إلیھالجأوا
.)6البیانيالرسمعلىاالطالعیُرجى(المواھبمنأوسع

الیبأسفيالنظرإلعادةفرصةً الجائحةفيالتنفیذیونالرؤساءیرى:6البیانيالرسم
والتواصلالعمل

80%

70%

سنصغّر المساحة المكتبیة

تحّسن مستوى تواصلنا مع 
الموظفین خالل فترة األزمة 

المنتدى نحو مقاییس موحدة وإجراءات إفصاح متّسقة بشأن تولید القیمة المستدامة، مسودة االستشارات،]1[
.2020االقتصادي العالمي، ینایر 

اإلصدار : شركة كي بي إم جي2020تقریر نظرة الرؤساء التنفیذیین للعام : المصدر
.الخاص بأزمة فیروس كورونا المستجد
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90%

70

االعتماد على أدوات بسنستمر 
التعاون والتواصل الرقمیة التي

لجأنا إلیھا

امنا إن العمل عن بُعد فتح المجال أم
من الستكشاف مجموعة أوسع نطاقًا

المواھب
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فيعملنامنانطالقًا
منتجاتوخطوطقطاعات
أنواعجمیعشھدنافقدمختلفة،

منالناجمةاالضطرابات
طولعلىالجائحةجراء

وحتىبدایتھامنالسلسلة،
.نھایتھا

مثلیةاألساسغیرالسلععلىالطلبحجمفيالھائلالتراجعشھدناجھة،فمن
الزیادةشھدناأخرى،جھةومن.العرضفيفائضإلىأدّىمااألزیاء،

تسبّبما،الشخصیةالوقایةمعداتمثلالطبیةاللوازمعلىالطلبفيالملحوظة
.السلعھذه"مخزوننفاد"في

قنواتالتنویعضرورةھوالتجربةھذهمنالمستفادالرئیسيالدرسولعلّ 
فيطبیةالواللوازماألساسیةالسلعإمدادفياالستمرارمنللتمكّنوالمصادر

ىعلاألثرإدارةفيقطردولةنجحتالبالد،مستوىوعلى.األزماتأوقات
منفتحیناأساسً وكناالواردات،علىبشدةیعتمدبلدإنناحیثالتورید،سالسل

.نوعةمتتوریدمصادربالفعللدینافكانتبأكملھ،العالممعالتعاملعلى
أجلمنجاریًاالعملكانالجائحة،تفشيقبلماوحتىالعالمیة،السالموفي"

.كفاءتھاوزیادةرقمنتھابھدفالتورید،لسلسلةإدارتناتحسین
حداثإباتجاهخطاناوتسریعاألجندةھذهلتدعیمسوىالجائحةتأتيولم

.المنشودةراتیالتغی

عیسىأبوالسالمعبد
المحدودةلالستثمارالعالمیةالسالملشركةالتنفیذيالرئیس

العمیلحولمتمحورةتوریدسلسلة

أفادإذالتداعیات،منحصتھاالتوریدسالسلنالتالمستقبلي،التشغیليالنموذجإلىبالنسبة
عالمیةالالتوریدسالسلفيالنظرإعادةإلىباضطرارھمالتنفیذیینالرؤساءمن80%

میزةإلىیدالتورسلسلةتحویلطرقالستكشافالفرصةھذهتغلونیسأنھمكمالشركاتھم،
إلىدفعتھمالتياألسبابعنالتنفیذیینالرؤساءسؤالولدى.المستجدّ الواقعھذافيتنافسیة

مالءالعاحتیاجاتإلىاالستجابة"ھواألبرزالسببكانالتورید،سالسلتقییمإعادة
.)7البیانيالرسمعلىاالطالعیُرجى("أكبربمرونةالمتغیّرة

علىوریدالتسالسلفياالضطراباثارلمستمفقدالعالمیة،السالمشركةإلىبالنسبة
.ریدالتوسلسلةإدارةفيالرقميالتحولوتیرةسّرعماوھذاالمتنوعة،محفظتھاكامل
العالمیةمالساللشركةالتنفیذيالرئیسعیسى،أبوالسالمعبدأوضحالسیاق،ھذاوفي

:المحدودةلالستثمار

التوریدسلسالفيالنظرإعادةإلىالتنفیذیینالرؤساءتدفعالتياألسباب:7البیانيالرسم

فيترّكز،معقدةتوریدسالسلتعتمدالتيتلكوتحدیدًاالشركات،منالكثیركانت
علىأتطرقدالتيواالضطراباتالضبابیةوإدارةاالستمراریةمسائلعلىاألغلب
ذاتبحستصالمجاالتمناعددفإنالمستقبل،إلىالنظرعندولكن،.التوریدسالسل

سلسلةبناءوالتورید،سالسلفيالتكالیفوتخفیضالتعقیداتكإزالةكبرى،یةأھم
نیاتوالتقاألتمتةفيواالستثمارالیاء،إلىاأللفمنمتكاملةعملیاتذاتتورید

.والشركاءالموّردینشبكةفيالمرونةوتعزیزاألخرى،المتطورة

الضغوط من العمالء والمجتمعات 
محلیالتقریب اإلنتاج 

الضغوط من الحكومات لتقریب 
محلیااإلنتاج 

زیادة المرونة في االستجابة إلى 
احتیاجات العمالء المتغیّرة

لمخاطر سالسل التعرضالحدّ من 
التورید

ارثتعزیز القوة والمتانة لمواجھة الكو
الطبیعیة

13%

13%

13%

25%

38%
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حول تأمالت 
الواقع الجدید

االزدھار

قبلمستعلىوتأثیرهالحاصلالرقميالتسارعظلفي
یّراتللتغفھمھاترسیخإلىالشركاتتحتاجالصناعات،

إلىابةاالستجوكیفیةالعمالءسلوكیاتعلىستطرأالتي
لىعالقائمةالمعرفةوستكتسب.المستجدةالطلبأنماط

حوالتالتلفھمكبرىأھمیةالسیناریوھات،ونمذجةالبیانات
أمامألكبراالتحديكاناألزمة،فقبل.تنشأقدالتياألساسیة

العبءإدارةھوالشركاتمنللكثیرالرقميالتحول
،موروثةالالمعلوماتتقنیةظمةعینھالوقتفيوالتعقیدات

تلكالشَ تتلم.بفعالیةالبیاناتإلدارةالمستمرةوالمحاوالت
التحولعلىالتركیزإلىالشركاتستحتاجبلالتحدیات،

منة،التنظیمیأقسامھامختلففيالمعلوماتتقنیةفي
وھذا.لمرنةاوالتقنیاتالسحابیةالتقنیةفياالستثمارخالل

قاعدةفيالنظرلتعیدللشركاتالمناسبالوقتھو
المھاراتمنمتینةقاعدةبناءبھدفلدیھاالمواھب
.الرقمیة

األولویات

المكاسبعلىالمحافظةعلىالقادةیحرصأنیجب
أسسیخترسعلىوالعملالجائحة،نتیجةالمتحققةالمناخیة
الشركاتوبوسع.المستقبلفيالمستداماألخضراالقتصاد

نماذجھا)مرونةعدمأو(مرونةمدىاكتشفتأنبعداآلن،
إلىتحتاجالتيالمجاالتھيماتتفّھمأنالتشغیلیة،
تركیزفمع.المناخیةأوالبیئیةالتحدیاتلمواجھةتعزیزھا

الغایةذاتالتجاریةالعالماتعلىفأكثرأكثرالمستھلكین
باتتالمستدامة،والخدماتالمنتجاتوعلىالُمجدیة

ولةمحافيوخدماتھامنتجاتھامحفظةتُكیّفالشركات
یرّكزھ،ذاتالوقتوفي.المستھلكیناحتیاجاتإلىلالرتقاء

حیثمنالشركةأداءعلىمتزایدبشكلالمستثمرون
بنوعزالتركیمعالمؤسسیة،وواالجتماعیةالبیئیةالحوكمة

.ةالمناخیالمخاطربالمرتبطالبیئيالعاملعلىخاص
یاتتداعخلّفتكبرىأزمةشّكلتالجائحةأنفصحیح
دامةالمستللشركاتحانقدالوقتأنغیرھائلة،إنسانیة

مكانةالوھذه.المستحقةمكانتھالتأخذاجتماعیًاوالمسؤولة
نةمتیبرامجتطّورالتيالشركاتنصیبمنستكون

إلىیةوالمؤسسواالجتماعیةالبیئیةالحوكمةعنلإلفصاح
تقطابالسواستراتیجیةومرنة،متینةتوریدسالسلجانب

قبللمستالمطلوبةوالمھاراتاألفرادعلىترّكزالمواھب
.راضياالفتالمستقبلفيالصمودعلىوقدرةمرونةأكثر
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األعمالممارسةاتغای

یرتغیإلحداثللشركاتفرصةالجائحةأعطتحینفي
أينمأكثرالمجھرتحتأداؤھاأصبحالمجتمع،فيحقیقي
والعمالءالموظفینثقةعلىوللحفاظ.مضىوقت

برھنوایأنالتنفیذیینالرؤساءعلىوتعزیزھا،والمجتمع
مغزى،ذاتعملغایةتحقیقإلىتسعىشركاتھمأن

ىإلوبالنسبة.فرقالإحداثعلىوقادرةالواقع،تحاكي
ایةغوفقالعملمنالشركةانتقالذلكسیعنيالبعض،

أنكما.للقیاسوقابلةأكثرمحددةنُُھجوفقالعملإلىعامة
ارالحووتشجیعالمصلحةأصحابمختلفإلىاإلصغاء
ةوإدارالتعدیالتإجراءفيھاًماعنصًراسیشّكالن

عنحةالجائكشفتوقد.المصلحةأصحاببینالمفاوضات
ال،النجاحلتحقیقولكن.تأثیرھاومدىالعملغایةأھمیة

كونوسیالشركة،نسیجمنیتجّزأالكجزءإدماجھامنبد
لكيعةالطلیفيالجھودھذهقیادةالتنفیذیینالرؤساءعلى
.ثمارھاتأتي
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الخالصة
یجدالمستقبل،بخصوصالوضوحوعدمالضبابیةبالمتسمةاألوقاتھذهفي

آثارلھاسیكونھامةقراراتاتخاذضرورةأمامأنفسھمنوالتنفیذیالرؤساء
.المدىطویلةوتداعیات

ھائلةادیةاقتصضغوطاتتواجھھمموظفیھم،لحمایةوسعھمفيماكلنیبذلوففیما
الكاملجالنھفيالنظرإعادةعلیھمیتحتمكما،اتھمشركمستقبلتھدّدقدالتي

.واألفرادالسلعحركةعلىالمستجدةالقیودظلفيالتورید،لسلسلة

فیروسجائحةبعدماناجحمستقبللبناءوالتطلّعاألسئلةھذهعناإلجابةولدى
معالمناقشاتخاللمنوأیًضااألبحاثخاللمنجلیًایظھرالمستجد،كورونا
بھارشدتستأعمالغایاتلنفسھاحددتقدالشركاتأنرائدین،تنفیذیینرؤساء

الشركاتترّكزواإلنسانیة،االقتصادیةاألزمةھذهخضمّ وفي.قراراتھااتخاذلدى
أزمةأندفالمؤك.ككلّ والمجتمعوعمالئھاموظفیھاوتحدیدًاكأولویة،األفرادعلى

مؤسسیةالللقیادةالحقیقيالمعنىتحدیدلتعیدجاءتالمستجدكورونافیروس
.الناجحة
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ةالمتبعالمنھجیة
روالشكر والتقدی

عنالصادر2020لعامالتنفیذیینالرؤساءنظرةتقریریقدّم
منمقبلةالالثالثةالسنواتإلىمتعّمقةنظرةجيإمبيكيشركة
متعلقةمواضیعفيالعالم،حولالتنفیذیینالرؤساءآالفزاویة

نظوًراماالستطالعیستعرض.االقتصاديوالنمواألعمالریادةب
بدایةمنذمیینالعالالتنفیذیینالرؤساءعقلیةفيللتغیّرفریدًا

.اإلغالقإجراءات

ینایرشھريخاللتنفیذيرئیس1,300معاستطالًعاباألساسجيإمبيكيشركةأجرت
.الجائحةلّفھاتخالتيلألزمةالكاملالتأثیربلمسرئیسیةأسواقعدةتبدأأنقبلوفبرایر،

5ویولیو6بینما(وأغسطسیولیوشھريفيمتابعةباستطالعجيإمبيكيقامتوقد
الرؤساءتفكیرعملیةفيالتطّورفھمبھدفتنفیذیًارئیًسا315مع،)2020أغسطس
تتخطىنویةسإیراداتالمشاركینكلیحقق،االستطالعینكالوفي.األزمةخاللالتنفیذیین

تبلغویةسنإیراداتالمشاركةالمؤسساتثلثیحققبینماأمریكي،دوالرملیون500قیمتھا
قلّ تسنویةإیراداتذاتشركاتأياستطالعیتمولمأمریكي،دوالرملیارات10منأكثر
.أمریكيدوالرملیون500عن

يشھرَ بینالجارياالستطالعتضّمن
منقادةمدخالتوفبرایروفبرایرینایر
وكندا،أسترالیا،(رئیسیًاسوقًاعشرأحد

والھند،وألمانیا،وفرنسا،والصین،
ةوالمملكوإسبانیا،والیابان،وإیطالیا،
،)األمریكیةالمتحدةوالوالیاتالمتحدة،

األصول،إدارة(قطاًعاعشروأحد
رةوتجاالمصرفیة،والخدماتوالسیارات،

التحتیة،والبنیةوالطاقة،التجزئة،
والصناعاتالحیاة،وعلوموالتأمین،
.)واالتصاالتوالتقنیة،التحویلیة،

أجريالذيالمتابعةاستطالعواشتمل
اعاتالقطمنتنفیذیینرؤساءعلىمؤخًرا

رئیسیةأسواق8ومنأعالهالمذكورة
وفرنسا،والصین،وكندا،أسترالیا،(

المتحدة،والمملكةوالیابان،وإیطالیا،
.)األمریكیةالمتحدةوالوالیات

وزیرة الصحة العامة معالي الدكتورة حنان محمد الكواري 
والمدیر العام لمؤسسة حمد الطبیة

أكبر الباكر السید سعادة 
ین العام الرئیس التنفیذي لمجموعة الخطوط الجویة القطریة واألم

للمجلس الوطني للسیاحة في قطر

السید عبدالعزیز بن ناصر آل خلیفة 
الرئیس التنفیذي لبنك قطر للتنمیة 

الشیخ محمد بن عبدهللا بن محمد آل ثاني 
والرئیس التنفیذي Ooredooنائب الرئیس التنفیذي لمجموعة 

قطرOoredooلشركة أ

السید عبد السالم أبو عیسى
محدودةالرئیس التنفیذي لشركة السالم العالمیة لالستثمار ال

فبرایر وفي استطالع /في استطالع ینایر: تستند نتائج التقریر إلى ردود الرؤساء التنفیذیین المتمركزین في قطر
.أغسطس/المتابعة في یولیو

.عند جمعھا نظًرا إلى تدویر الكسور% 100بعض النسب المئویة قد ال تساوي : مالحظة

نصفمنأكثر
الرؤساء)52%(

اركینالمشالتنفیذیین
إلىینتمونقطرمن

مساھمةشركات
عامة

الرؤساءمن80%
كینالمشارالتنفیذیین

إلىینتمونقطرمن
عامةمساھمةشركات

من20%
نینتموالمشاركین

ذاتشركاتإلى
خاصةملكیة

من48%
ونینتمالمشاركین

ذاتشركاتإلى
خاصةملكیة

في استطالع المتابعة
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:تودّ شركة كي بي إم جي أن تتقدّم بجزیل الشكر لألشخاص التالیین لمساھمتھم في ھذا التقریر
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