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 مع الواقع الجديد التعايش

 التنفيذيين في منطقة الشرق األوسط؟ ماذا يجول في أذهان الرؤساء 
 

 52%  في العام الماضي  %26يعتقدون  أن  االقتصاد في العالم متجه نحو "التحسن"، مقارنةً بـ  من الرؤساء التنفيذيين 

  77%  في المنطقة أعربوا عن تخوفهم من التهديدات اإللكترونية، بينما بلغت نسبة المتخوفين من هذه التهديدات  من الرؤساء التنفيذيين

 . %66في العام الماضي 

 71%  من الرؤساء التنفيذيين يشعرون بضغط متزايد من ناحية التزام مؤسساتهم بتقديم أفضل النتائج في مدة قصيرة  

 81%  ً73بـ  من الرؤساء التنفيذيين في منطقة الشرق األوسط يعملون على ترسيخ قيمة الشفافية في منظومة القيم المؤسسية، مقارنة% 

 على مستوى العالم

 79%  فقط من الرؤساء التنفيذيين في المنطقة يؤكدون أن سلوك المستهلك ستؤثر على أعمالهم على مدار الخمس سنوات القادمة مقارنة

 على مستوى العالم  ٪68بـ 

رئيس تنفيذي من مختلف أنحاء العالم من بينهم أكثر  1200 تظهر نتائج استطالع أكثر من: 2018مارس  20 دبي، اإلمارات العربية المتحدة،

فهم وبين الواقع ة  بين أهداالكبيرة التي بذلها الرؤساء التنفيذيون في المنطقة للموازن رئيساً تنفيذياً من منطقة الشرق األوسط، الجهود  50من 

الملموس على األرض. وهو ما يرتكز عليه استطالع الرؤساء التنفيذيين في المنطقة التي أطلقته بي دبليو سي الشرق األوسط اليوم تحت 

 ".التعايش مع الواقع الجديدعنوان "

منطقة الشرق األوسط إلى جانب حاجة المنطقة الملحة فعلى الرغم من تراجع أسعار النفط والمخاطر الجغرافية والسياسية التي تعيشها 

 منهم %52تفاؤالً كبيراً بشأن النمو االقتصادي العالمي هذا العام حيث يعتقد  لإلصالحات المؤسسية، أظهر الرؤساء التنفيذيون في المنطقة 

فقط(.  %26ارنة بنتائج استطالع العام الماضي )بأن وضع االقتصاد العالمي في طريقه إلى "التحسن". وتعكس هذه النسبة زيادة كبيرة مق

 وهي زيادة كبيرة، وتظهر تفاؤل الرؤساء التنفيذيين في المنطقة مما يجعله بموازاة المتوسط العالمي. 
 

ة بمن المشاركين في االستطالع عن "ثقتهم" في نجاح شركاتهم في تحقيق النمو خالل اثني عشر شهراً، وهي نسبة تقل عن نس %81أعرب 

 . %88المتوسط العالمي لهذا العام  . كما أنها متدنية عن %88العام الماضي التي بلغت 

 
ي وتيرة التطور ف تتسارع " :وتعليقاً على إطالق االستطالع، صرح هاني أشقر، الشريك المسؤول عن بي دبليو سي الشرق األوسط، 

األخص في المملكة العربية السعودية باعتبارها أكبر اقتصادات دول الخليج حيث المنطقة في أعقاب التحوالت في التوجهات العالمية، وعلى 

 كان هذا العام عاماً مليئاً بالتغيير في المملكة".
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 .وأضاف : "ونظراً لتنوع المشاركين في االستطالع، لم يكن من المفاجئ أن نرى تبايناً في أغلب األحيان في اإلجابة على أسئلة االستطالع

نفسه إلى حد ما  لرؤساء التنفيذيين في منطقة الشرق األوسط متفائلين بمستقبل النمو في المنطقة والعالم، ولكنهم يترددون في الوقت فتجد ا

في تحديد موقفهم عندما يتعلق األمر بنمو شركاتهم الخاصة. كما تجدهم يرحبون بالتكنولوجيا من ناحية ويشعرون بالقلق تجاه الجرائم 

 من ناحية أخرى". اإللكترونية
 

يقلق الرؤساء التنفيذيين، مع بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة مؤخراً في كل من اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية  وبالنظر إلى ما 

من المشاركين في  %74عن قلقهم من "زيادة األعباء الضريبية"، وهي نسبة تفوق نسبة العام الماضي التي بلغت  %85السعودية أن يعرب 

 االستطالع .
 

 %77ات دورأينا أيضاً تزايد قلق الرؤساء التنفيذيين من التهديدات اإللكترونية هذا العام حيث بلغت نسبة من أعربوا عن قلقهم تجاه هذه التهدي

اإللكترونية باستخدام البرمجيات في العام الماضي. ويأتي هذا االرتفاع على األرجح على خلفية وقوع عدد من الهجمات  %66مقارنة بنسبة 

 الخبيثة والفيروسات في األعوام القليلة الماضية، وما حظيت به هذه الهجمات من متابعة واهتماماً إعالمياً واسعين.
 

 والموظفين بناء الثقة مع العمالء 
 

لفة على خبرة والتكنولوجيا الرقمية والوعي حيال التكوبدأ يلمس الرؤساء التنفيذيون تغيراً ملحوظاً في سلوك عمالئهم. فيؤثر ميول العمالء لل

من الرؤساء التنفيذيين في المنطقة أن سلوك المستهلك  ٪79 السوق في الشرق األوسط. وكان هذا واضًحا من خالل نتائج االستطالع حيث أكد 

 على مستوى العالم. ٪68سيؤثر على أعمالهم خالل السنوات الخمس المقبلة، مقارنة بنسبة 

 
ومن المعروف أن الشفافية هي أحد العوامل الجوهرية والمؤثرة في استراتيجيات التعامل مع العمالء التي تتبناها شركات المنطقة؛ حيث 

من المشاركين في االستطالع بأنهم يعملون على ترسيخ مفهوم الشفافية في استراتيجية األعمال الخاصة بهم بهدف بناء الثقة مع  %58صرح 

 .عمالئهم
 

من الرؤساء التنفيذيين  %81من المشجع أن نلمس في الرؤساء التنفيذيين في المنطقة رغبة كبيرة في بناء كوادر مهنية مندفعة ومتمكنة،فيسعى 

 فقط. %73إلى ترسيخ مفهوم الشفافية في منظومة القيم التي تؤمن بها مؤسساتهم، متجاوزين بذلك النسبة العالمية التي سجلت 

 
 حو اإلبداع الرقمي واستقطاب المواهبالتسابق ن

 
ث الرؤساء ثل . فيتوقع ومع ذلك ، يشعر الرؤساء التنفيذيون بالتشاؤم إلى حد ما عندما يتعلق األمر بمسألة التوظيف خالل العام المقبل

 ً ب وراء . ومن المرجح أن يكون السبالتنفيذيين في المنطقة أن "يتراجع" عدد الموظفين خالل تلك المدة، وهي أعلى نسبة تم تسجيلها عالميا

 ةهذه النسبة هو عمل الرؤساء التنفيذيين على خفض أعداد الموظفين سعياً منهم للسيطرة على التكاليف بطريقة فعالة. وقد تكون هذه النسبي

عمليات اآللية" "التحول إلى النسبة الرؤساء التنفيذيين في منطقة الشرق األوسط الذين قالوا إن عدد الموظفين سينخفض بسبب  مبنية على 

 .%80فقط، مقارنة بالنسبة العالمية التي بلغت  %76بلغت 

 
 تبني الواقع الجديد

إذ شهد العام الماضي وحده تغييرات تفوق تغييرات  إن برنامج اإلصالح االجتماعي واالقتصادي في المنطقة يتحرك بخطى غير مسبوقة.

الشرق األوسط إلى النهوض تؤدي اإلصالحات الشاملة التي نراها في جميع المجاالت في منطقة  العقد الماضي بأكمله. ومن المنتظر أن

حان الوقت و بالمنطقة لتتبوأ مكانة أفضل في ممارسة األعمال التجارية واستقطاب االستثمارات األجنبية. فقد ولت أيام االعتماد على النفط

ه أسعار النفط متوازنة وأضحى الرؤساء مسؤولين عن أداء شركتهم وعن إدارة ضغوط اآلن للتأقلم مع الواقع الجديد الذي أصبحت في

 التكاليف.
 



 
وتشير نتائج االستطالع إلى انخفاض معدل الثقة بين الرؤساء التنفيذيين على المدى القصير، وهو رد فعل منطقي في مواجهة التغيرات 

 ة التي تفرضها المساءلة والمحاسبة.المقلقة التي شهدتها المنطقة فضالً عن الضغوط الجديد
 

عر الرؤساء "يش : وتلخيصاً لالستطالع ، صرح ستيفن أندرسون، الشريك المسؤول عن العمالء واألسواق في بي دبليو سي الشرق األوسط

ة محددة من النمو نوطاً بفترالتنفيذيون في الشرق األوسط بالضغط والمسؤولية تجاه النتائج وفقاً لالستطالع. فيبدو أن القطاع الخاص بات م

دفع  مالمنخفض نسبياً. فعلى الرؤساء التنفيذيين أن يقودوا العائدات المحسنة اال أنه لن يكون من السهل تحقيقه مع وضع السوق الحالي. فعليه

يد الوضع الطبيعي الجدحصص السوق وتبني التطور الرقمي واإلبداع مع السيطرة على التكلفة والكفاءة والمخاطر. باختصار ، هذا هو 

 للرؤساء التنفيذيين في المنطقة".
 

 pwc.com/meceosurveyلالطالع على التقرير الكامل: 

 
 -انتهى-

 
 نبذة عن بي دبليو سي

دولة ويعمل  158هدفنا في بي دبليو سي هو بناء الثقة في المجتمع وحل المشاكل المهمة. وتعتبر بي دبليو سي شبكة شركات متواجدة في 

موظف ملتزمين بتوفير أعلى معايير الجودة في خدمات التدقيق والضرائب والخدمات االستشارية. ولمزيد من  236,000لديها أكثر من 

 . www.pwc.comصل معنا، الرجاء زيارة الموقع اإللكتروني المعلومات والتوا

 

ً ولديها  40تأسست بي دبليو سي في الشرق األوسط منذ  ً في  23عاما موظف.  4200دولة في المنطقة ويعمل بها نحو  12مكتبا

(www.pwc.com/me.) 

 
 دبي دبليو سي تشير إلى شبكة بي دبليو سي و/ أو واحدة أو أكثر من الشركات األعضاء فيها، وكل واحدة منها هي كيان قانوني مستقل. ولمزي

 . www.pwc.com/structureمن المعلومات، يرجى زيارة موقعنا
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