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نتیجة تفشي فیروس كورونا المستجد 
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االنخفاض في المبیعات 
التسبب في مشاكل تتعلق بالتدفق النقدي 

والمشكالت المتعلقة باالتفاقیات

سلسلة التورید 
تغییر المسارات والتأخیرات والنزاعات 

والتداعیات على العمالء

القوى العاملة
حمایة صحتھم وعافیتھم، خاصًة أولئك الذین 

یعیشون في المناطق المتأثرة

اللوائح التنظیمیة
التحدیات في االمتثال في بعض القطاعات

السفر
تقیید أو حظر السفر إلى بعض المواقع والتأثیر 
على الطلب على األعمال وعلى قطاع الترفیھ 

بوجھ عام

العملیات التشغیلیة
انخفاض مرونة الوظائف األساسیة والبنیة التحتیة 

والخدمات، أو عدم توافر المواقع

المشاكل الشائعة التي تواجھھا العدید من المؤسسات نتیجة انتشار فیروس 
كورونا المستجد

أعلنت منظمة الصحة العالمیة تفشي 
فیروس كورونا المستجد (كوفید 19) 

لیصبح وباء عالمي، مما یؤثر بصورة ھائلة 
على حیاة الناس والعائالت والمجتمعات 

ككل.

في ظل التطور المستمر لجھود االستجابة الدولیة، 
ُندرك أن المؤسسات تواجھ تحدیات ھائلة تتطلب 

استجابة سریعة من جانبھا. 

ونحن نعمل عن قرب مع العدید من المؤسسات حول 
العالم لمساعدتھا في االستعداد واالستجابة لھذا 

الوباء، وذلك بمشاركة خبراتنا في العمل مع 
الشركات والحكومات والجھات التنظیمیة 

والمنظمات غیر الحكومیة والمنظمات الدولیة حول 
العالم في االستجابة لعدد من أبرز حاالت تفشي 

األمراض (ومن بینھا، فیروس اإلیبوال، ومتالزمة 
الشرق األوسط التنفسیة (MERS)، ومتالزمة 

االلتھاب الرئوي الحاد (SARS)، وإنفلونزا 
الطیور).
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السیناریوھات المحتملة لفیروس كورونا المستجد لالسترشاد بھا في التخطیط لألزمات

إعداد جھود االستجابة لفیروس كورونا المستجد

نموذج للقائمة المرجعیة لالستراتیجیة ونموذج التشغیل•

اعتبارات محاور العمل•

دراسات حالة

جھات االتصال األساسیة

المحتویات 
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السیناریوھات المحتملة لفیروس كورونا المستجد لالسترشاد بھا في التخطیط لألزمات

4

بؤر تفشي المرض
تفادي الزیادة السریعة في الحاالت. وظھور بؤر لتفشي المرض 
بصفة مستمرة، لكن یتم احتواؤھا من خالل اإلجراءات الصحیة 

العامة.

االفتراضات:
عدم اكتشاف جمیع الحاالت، مما یسمح بانتشار المرض، لكن بمعدل منخفض.•
النجاح في رصد المخالطین للحاالت المصابة والحجر الصحي للحاالت، مما یؤدي •

إلى تفادي الزیادة السریعة في الحاالت.
التأثیر:

القوى العاملة: زیادة العمل من المنزل والقیود على السفر في الدول المتأثرة قبل •
ذلك ومؤخًرا.

سلسلة التورید: یؤثر انخفاض الناتج من الدول المتأثرة على سلسلة التورید.•
االقتصاد: یمتد تأثیر حالة عدم الیقین على األسواق لمدة أطول. وتتأثر الدول •

المتأثرة بدرجة أكبر من غیرھا.
اإلطار الزمني: 12 إلى 18 شھًرا•

الوصول إلى أعلى مستویات تفشي المرض مبكًرا
زیادة سریعة في الحاالت، والوصول إلى أعلى المستویات في 

الربع الثاني من 2020.

تأخر الوصول إلى أعلى مستویات تفشي المرض
تؤدي اإلجراءات الصحیة العامة إلى مد الفترة الزمنیة الالزمة 

للوصول ألعلى مستویات انتشار المرض لمدة أطول.

االفتراضات:
تؤثر القیود المفروضة بشأن المخالطة والتباعد االجتماعي بین السكان إلى حٍد •

ما، حیث تنشر تأثیر المرض على مدى فترة زمنیة أطول.
التأثیر:

القوى العاملة: حدوث خلل كبیر على الصعید العالمي، بما في ذلك زیادة العمل •
من المنزل والقیود على السفر وارتفاع نسبة اإلصابات والوفیات بین القوى 
العاملة. ویعتبر التأثیر على األنظمة الصحیة أقل إلى حٍد ما مقارنًة بسیناریو 

الوصول إلى أعلى المستویات مبكًرا.
سلسلة التورید: حدوث نقص في بعض السلع على الصعید العالمي بسبب بطء •

اإلنتاج.
االقتصاد: زیادة مخاطر الركود العالمي بحسب شدة الوباء، حیث تصبح مدة •

الشكوك أطول منھا بالنسبة لسیناریو الوصول إلى أعلى المستویات مبكًرا.
اإلطار الزمني: 12 إلى 18 شھًرا، مع الوصول إلى أعلى المستویات خالل 6 •

إلى 9 أشھر.

123

على افتراض 
توافر اللقاح في 

یونیو 2021

202020212022202020212022202020212022

ت الجدیدة كل أسبوع
الحاال

على افتراض توافر 
اللقاح في یونیو 

2021

على افتراض توافر 
اللقاح في یونیو 

2021

االفتراضات:
فشل القیود المفروضة على المخالطة والتباعد االجتماعي بین السكان في تفادي الزیادة •

السریعة في الحاالت. 
یصل عدد الحاالت إلى أعلى المستویات في صیف 2020، مع التراجع بعد ذلك بسبب •

زیادة مستویات المناعة لدى السكان.
احتمال ارتفاع عدد الحاالت إلى أعلى المستویات في أوقات أخرى بحسب الطبیعة •

الموسمیة للفیروس.
التأثیر:

القوى العاملة: حدوث خلل كبیر على الصعید العالمي، بما في ذلك زیادة العمل من •
المنزل والقیود على السفر وارتفاع نسبة اإلصابات والوفیات بین القوى العاملة. إلى 

جانب التأثیر الكبیر على األنظمة الصحیة.
سلسلة التورید: حدوث نقص في بعض السلع على الصعید العالمي بسبب بطء اإلنتاج.•
االقتصاد: زیادة مخاطر الركود العالمي بحسب شدة الوباء.•
اإلطار الزمني: 12 إلى 18 شھًرا، مع الوصول إلى أعلى المستویات خالل 3 أشھر.•
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االعتبارات االستراتیجیة
تشكیل لجنة توجیھیة من مختلف األقسام بقیادة أحد أفراد اإلدارة التنفیذیة، مع الحرص على تمثیل ❏

وحدات األعمال على أعلى مستوى، إلى جانب تمثیل القیادة المتخصصة، مثل الموارد البشریة 
والشؤون القانونیة وتكنولوجیا المعلومات والعملیات التشغیلیة والمخاطر واالتصاالت والشؤون 

المالیة والصحة والسالمة والمشتریات والمبیعات وإدارة األزمات واستمراریة األعمال.
وضع عملیة لُصنع القرار واالتفاق علیھا واالتفاق على المراحل األساسیة الحیویة.❏
تحدید أسوأ السیناریوھات المعقولة لالسترشاد بھا في افتراضات التخطیط. ومراعاة الدوافع ❏

المحتملة التخاذ القرار. ومراجعة خطط إدارة األزمات واستمراریة األعمال والخطط التخصصیة 
(مثل خطط التعامل مع وباء فیروس كورونا المستجد) وتحدیثھا.  والتحقق من االفتراضات 

والتمرین على تنفیذ الخطط.
إعداد فریقكم األساسي إلدارة الحوادث لتنسیق جھود االستجابة واالحتواء.❏
الربط بین الجھات المعنیة الحیویة واالتفاق على استراتیجیات التواصل معھا. واالستناد في جھود ❏

االستجابة واالتصاالت الفوریة على الحقائق المثبتة المستمدة من مصادر معتمدة وموثوقة.
تحدید محاور العمل الوظیفیة والجھات المسؤولة عنھا ومواءمة األنشطة مع أھداف االستجابة.❏
ضمان التوافق مع سمعة المؤسسة وغایتھا وقیمھا (على سبیل المثال، دعم جھود االستجابة على ❏

مستوى المجتمع ككل).
االتفاق على االتصاالت مع الموظفین والجھات المعنیة وإجراءات تقدیم المالحظات. والموازنة ❏

بین الحاجة إلى الشفافیة والجاھزیة وعدم الرغبة في الظھور بمظھر المبالغة في رد الفعل.

تشكیل فریق إلدارة الحوادث لتنسیق جھود االستجابة
تحدید األدوار والمسؤولیات واألھداف بوضوح.❏
االتفاق على وتیرة االجتماعات وطرق عمل الفریق.❏
االتفاق على استراتیجیة االتصاالت والتفاعل مع الجھات المعنیة.❏
استخدام مصادر المعلومات المعتمدة لرصد مدى انتشار الفیروس وبؤر حاالت اإلصابة الناتجة.❏
إرساء آلیة لإلبالغ عن الحوادث.❏
تحدید الدوافع الحیویة التخاذ القرارات المتعلقة بالتعامل مع الفیروس واحتوائھ (على سبیل ❏

المثال، فرض القیود على السفر، وإغالق المكاتب / العمل من المنزل، وفرض القیود على 
االجتماعات / استخدام الحلول االفتراضیة).

اتباع عملیة استجابة سریعة للحاالت المتعلقة بالمؤسسة ووضع خطط لتعافي الموظفین.❏
التحقق من إمكانیة دعم البنیة التحتیة التقنیة للعمل عن ُبعد.❏
التحقق من توافر خدمات الموردین ومرونتھا.❏

التخطیط للسیناریوھات
تقییم السیناریوھات الخاصة بفیروس كورونا المستجد (كوفید 19) بالنسبة لمؤسستكم، وتحدید ❏

المخاطر المحتملة وتقییم اآلثار.
ضمان احتواء خطط استمراریة األعمال على ترتیبات وإجراءات للتعامل مع تفشي أي مرض ❏

معٍد أو وباء أو جائحة عالمیة.
إعداد نموذج بالتأثیر المالي للسیناریوھات والدوافع المحتملة لإلجراءات الطارئة (على سبیل ❏

المثال، فض التعھدات).
تحدید التدخالت االستراتیجیة الالزمة الستقرار الوضع في مؤسستكم.❏

إعداد جھود االستجابة لفیروس كورونا المستجد: نموذج للقائمة المرجعیة 
لالستراتیجیة ونموذج التشغیل

5
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إعداد جھود االستجابة لفیروس كورونا المستجد: االعتبارات (1)

6

توضیح األمور للموظفین والجھات المعنیة وتمكین استمراریة الحفاظ على استمراریة األعمال وحمایة سلسلة التوریدحمایة الموظفین والتخطیط للقوى العاملة
األعمال

استراتیجیة االتصاالت العملیات التشغیلیة وسلسلة التوریدالقوى العاملة

استراتیجیة االستجابة لفیروس كورونا المستجد

ھل تمت مراجعة المتطلبات المحددة للموردین األساسیین، مثل موفري خدمات إدارة ❏
المنشآت وتكنولوجیا المعلومات، في ضوء أي متطلبات قد تتغیر خالل فترة الوباء (مثل 

زیادة متطلبات التنظیف)؟ 
ھل تواصلتم مع األطراف الخارجیة الرئیسیة لضمان قدرتھم على مواصلة تقدیم ❏

مستویات الخدمة المنشودة خالل الفترة القادمة؟
ھل تتابعون اتجاھات التعرض للمرض والقیود المفروضة على سلسلة توریدكم؟❏
ھل أجریتم تقییًما للمخاطر التشغیلیة ودرستم تأثیر التحوالت الناتجة على وظائف ❏

األعمال الحیویة؟ 
ھل لدیكم اطالع على األجزاء والبیانات الحیویة لسلسلة التورید حتى تتمكنوا من تقییم ❏

األضرار المحتملة بشكل مناسب ووضع خطط االستجابة الفوریة؟
ھل لدیكم أي نقاط فشل تتعلق بأطراف خارجیة؟❏
ھل أجریتم تقییًما للمخاطر على كافة مستویات سلسلة التورید؟ وھل فكرتم في استخدام ❏

التعلّم اآللي للبحث عن األنماط التي قد تمثل مؤشرات على المخاطر، أو الفرص؟
ھل أجریتم تقییًما الستراتیجیات التورید البدیلة، بما في ذلك تأثیر الرسوم على التكلفة؟❏
ھل لدیكم استراتیجیة اتصاالت للجھات المعنیة الرئیسیة في سلسلة التورید؟❏
ھل قمتم بتفعیل موارد إعادة تصمیم المنتجات / اعتماد المواد؟❏
ھل أجریتم تمارین للتخطیط للسیناریوھات بھدف فھم اآلثار المحتملة للسیناریوھات ❏

المختلفة، سواًء المالیة وغیر المالیة؟

ھل وضعتم خریطة للجھات المعنیة الداخلیة والخارجیة الستخدامھا في االتصاالت ❏
األساسیة (مع مراعاة الموظفین والعمالء والموردین والجھات التنظیمیة وغیر ذلك)؟ 

ھل لدیكم استراتیجیة واضحة لالتصاالت یمكن تنفیذھا في حالة األزمات لحمایة سمعة ❏
المؤسسة والحفاظ على ثقة الجھات المعنیة فیھا؟

كیف تتواصلون مع موظفیكم؟❏
كیف ُتطلعون الموظفین على آخر المستجدات والتوجیھات؟ ❏
كیف تطمئنون الموظفین وُتظھرون لھم اھتمامكم بھم؟❏
ما مدى توافق اتصاالتكم في األزمة مع ثقافة مؤسستكم ومتطلبات التواصل لدیھا؟ ❏
كیف یمكن تخصیص المنھجیات المتوافقة مع أفضل الممارسات بحیث تتناسب مع ❏

مؤسستكم؟ 

ھل حددتم األعمال الحیویة التي تقوم علیھا أرباحكم، والقوى العاملة التي تقوم بتلك ❏
األعمال، وقدرة المؤسسة على نقل العمالة للحفاظ على استدامة تلك األنشطة الحیویة؟ 

ھل لدیكم اطالع كامل على الموارد البشریة لدیكم (بالدھم وجنسیاتھم وتأشیراتھم وغیر ❏
ذلك) والعملیات واألنظمة المناسبة لمتابعة ونقل القوى العاملة، عند الحاجة، وكذلك 

اآلثار القانونیة / الضریبیة المترتبة على ذلك؟
ھل لدیكم نظام لرصد التغیرات في القوانین واللوائح التنظیمیة (مثل القیود المفروضة ❏

على السفر) التي تؤثر على القوى العاملة لدیكم؟
ھل أكملتم تحدید سمات القوى العاملة لفھم مستویات العمل المحتمل انخفاضھا أو ❏

ارتفاعھا بسبب اآلثار المحددة؟
كیف یمكنكم إتاحة خیارات العمل المرن / عن ُبعد في حالة الحجر الصحي وھل لدیكم ❏

البنیة التحتیة الالزمة لذلك؟
ھل توجد مجموعة شاملة من سیاسات الموارد البشریة للتعامل مع المخاطر المحددة في ❏

التخطیط للسیناریوھات وأي متطلبات محلیة أو قانونیة أو تنظیمیة؟
ھل راجعتم سیاسات الموارد البشریة لدیكم لفھم أین تتفاقم / انخفاض الخطورة ومدى ❏

دعم ذلك أو تقویضھ لجھود االستجابة المقترحة (على سبیل المثال، سیاسات ولوائح 
العمل المرن والھجرة والسفر وغیرھا من السیاسات واللوائح ذات الصلة)؟

ھل وضعتم إجراءات للحد من المخاطر المتعلقة بعمل الموظفین أثناء مرضھم والتسبب ❏
في انتشار المرض، وذلك بدراسة خیار تطبیق التغییرات على السیاسات سریًعا؟ 

ھل توجد لدیكم استراتیجیة إلدارة أي خطط تقاعد محددة، إذ أن انخفاض ❏
أسواق األسھم وعوائد السندات سیؤدي إلى زیادة العجز في الوقت الذي 
یتعرض فیھ األمناء والجھات التنظیمیة لضغوط متزایدة لتوفیر التمویل 

النقدي؟
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إشراك جمیع اإلدارات في الجھود المبذولة لضمان استمراریة الموازنة بین خدمة العمالء واألولویات التجاریة جمع األفكار وتقییم مستوى التعرض للمخاطر
األعمال والمرونة

وظائف المقر الرئیسي العمالء واإلیراداتالتركیز على البیانات 

استراتیجیة االستجابة لفیروس كورونا المستجد

ھل ُتدركون التأثیر المحتمل ألي دولة / منطقة متأثرة على األداء التجاري لقطاعكم أو ❏
أعمالكم أو أعمال موردیكم؟

ھل ُتدركون التأثیر المحتمل للتباطؤ العالمي أو المحلي على أعمالكم؟❏
ھل یمكنكم الوصول إلى أفكار مجدیة تستند إلى البیانات لدعم القرارات األساسیة التي ❏

یتعین علیكم اتخاذھا؟
ھل لدیكم الوقت والمھارات الالزمة للبحث في مصادر البیانات الحالیة وتحلیلھا بطرق ❏

جدیدة لدعم عملیة اتخاذ القرار؟
ھل یمكنكم تحدید مصادر بیانات جدیدة قد تكون مطلوبة؟❏
ھل یمكنكم أتمتة عملیات جمع البیانات من مصادر البیانات الجدیدة سریًعا؟❏
ھل یمكنكم دمج مجموعات البیانات بفعالیة الكتشاف أفكار جدیدة؟❏
ھل لدیكم المھارات والخبرات المطلوبة إلدارة البیانات الحساسة بصورة مسؤولة؟❏
ھل لدیكم نماذج لإلجابة على تساؤالتكم أو مشاكلكم، بما في ذلك، مناقشة البیانات ❏

والتحقق من صحتھا وإعداد نماذج باالفتراضات؟

ھل قمتم بتحدیث استراتیجیتكم للتخطیط للطلب والمبیعات، بما في ذلك تقییم التغیرات ❏
في سلوكیات العمالء (مثل عادات المشترین)؟

ھل وضعتم خطة متسقة للتواصل مع العمالء؟❏
ھل تساعد خطتكم في الحفاظ على والء العمالء وتعزیزه؟❏
كیف تمتد خطتكم للصحة والسالمة لتشمل العمالء؟❏
ھل تعكس سیاساتكم الحاجة إلى حمایة مصالح عمالئكم ومصالحكم التجاریة (على ❏

سبیل المثال، تحدیث السیاسات لتتسم بالمرونة بشأن اإللغاءات والتغییرات وتوزیع 
المنتجات التي ال یوجد منھا مخزون كاٍف على العمالء األساسیین)؟

ھل قیَّمتم وضعكم التنافسي في ظل البیئة الجدیدة، مع تحدید المخاطر والفرص المتاحة؟❏
ھل حددتم ووضعتم خطة عمل لمحاور التسویق والمبیعات األساسیة ذات األولویة (بما ❏

في ذلك التخطیط للمخزون واستراتیجیة التسعیر والخصومات)؟
ھل یمكنكم االبتكار واالستثمار في قنوات المبیعات المتاحة (مثل المبیعات اإللكترونیة ❏

بدالً من المبیعات عبر المتاجر)؟

ھل تحتاجون إلى إعادة ھیكلة أعمالكم من الناحیة المالیة أو التشغیلیة للحد من ❏
المخاطر وحمایة القیمة؟

ثتم خططكم وتوقعاتكم لرأس المال المتداول؟ ❏ ھل حدَّ
د؟ ❏ ما الخیارات التعاقدیة المتاحة لكم كعمیل، أو التي یمكن استخدامھا ضدكم كمورِّ
ما االمتیازات التعاقدیة المتاحة لكم لتعلیق أو إنھاء أو تغییر شروط التورید (على ❏

سبیل المثال، تطبیق شروط حاالت القوة القاھرة وشروط إنھاء العقود وحقوق 
التدخل)؟

ما ھي إمكانیة وصولكم إلى التمویل الطارئ أو تمویل زیادة اإلنتاج؟❏
ھل فكرتم في التداعیات الضریبیة والتنظیمیة لنقل الموظفین إلى مواقع بدیلة؟ وما ❏

األنظمة والعملیات المتاحة لدیكم لمتابعة نقل الموظفین؟ 
ما بوالص التأمین المتاحة لدیكم وما ھي إمكانیة وصولكم إلى التأمین في حاالت ❏

الطوارئ في ظل السیناریوھات المحددة لدیكم (على سبیل المثال، تداعیات األمراض 
التي تستدعي اإلبالغ عنھا)؟

ما البنیة التحتیة التقنیة / قدرات استمراریة العمل المتاحة لدیكم؟❏
ھل یمكن لبنیتكم التحتیة لتكنولوجیا المعلومات دعم االحتیاجات الھائلة للوصول عن ❏

ُبعد؟
نون أنظمة وبیانات تكنولوجیا المعلومات لدیكم وتقومون بصیانتھا؟ وھل ❏ كیف تؤمِّ

أجریتم تقییًما لما إذا كانت التغیرات في بیئة تكنولوجیا المعلومات ستزید من مخاطر 
الھجمات اإللكترونیة؟ 

ما الدوافع التي ستعتمدونھا في اإلفصاح عن البیانات في األسواق؟❏
ھل فكرتم في التداعیات الضریبیة والتنظیمیة الشخصیة والمؤسسیة؟❏

وضع جھود االستجابة لفیروس كورونا المستجد: االعتبارات (2)
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یمكننا التعاون معكم للتغلب على التحدیات التي تواجھونھا في االستجابة لفیروس 
كورونا المستجد

8

الشؤون القانونیة وتكنولوجیا المعلومات والشؤون التجاریة •وظائف المقر الرئیسي
`والتأمین: مراجعة التغطیة التأمینیة الحالیة والبنیة التحتیة لتكنولوجیا 
المعلومات وشروط استمراریة العمل والقوة القاھرة والبنود التعاقدیة.

الشؤون المالیة والخزانة والضرائب: التمویل وإعادة الھیكلة والتدفق •
النقدي.

عالقات المستثمرین: اإلفصاح عن البیانات في السوق.•

تحدید البیانات المطلوبة وتطویر بروتوكوالت الستخالص البیانات •التركیز على البیانات
وإعدادھا وتحلیلھا.

إعداد نموذج بتأثیر السیناریوھات على القطاع أو األداء التجاري •
لألعمال واختبار اإلیرادات التجاریة في ظل سیناریوھات التباطؤ 

االقتصادي.

إجراء تقییم للمخاطر التشغیلیة ودراسة تأثیر التحوالت الناتجة على •العملیات التشغیلیة وسلسلة التورید
وظائف األعمال الحیویة.

فھم المخاطر واآلثار الناتجة عن فیروس كورونا المستجد على سلسلة •
التورید، بما في ذلك موردي األطراف الخارجیة.

مراجعة استراتیجیة المبیعات لمواكبة التغیر في سلوكیات العمالء •العمالء واإلیرادات
والبیئة التنافسیة (المخاطر والفرص).

إعطاء األولویة إلجراءات حمایة العالقات مع العمالء والمصالح •
التجاریة.

إعداد نموذج بالتغیر في سلوكیات العمالء.•

وضع خطة اتصاالت سریعة ومنھجیة لبناء الثقة والسمعة لدى الجھات •استراتیجیة االتصاالت
المعنیة األساسیة والحفاظ علیھا خالل األزمة.

تخصیص النماذج المتوافقة مع أفضل الممارسات ومواد االتصاالت، •
مثل الرسائل اإللكترونیة واألسئلة الشائعة والشبكة الداخلیة.

القوى العاملة

وضع ھیكل لالستجابة لألزمة یتضمن محاور عمل محددة ومسؤولیات واضحة.•االستجابة لألزمة وإدارتھا
تحدید أسوأ السیناریوھات المحتملة والمنطقیة وتأثیرھا المحتمل لدعم التخطیط إلدارة األزمة واالستجابة لھا. •

تقییم التأثیر المحتمل ووضع الخیارات لتحدید ونقل القوى العاملة •
ذات المھارات األساسیة التي من شأنھا التأثیر في أرباح وخسائر 

المؤسسة.
المبادرة بإدارة مواطن الخلل وتوقیتھ وكیفیة تأثیره على توافر •

المھارات واالستغالل الفعال لھا في أداء األعمال.
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االتفاق على أسوأ السیناریوھات المحتملة •
والمعقولة. 

تحدید المخاطر المحتملة وأبرز اآلثار.•
تقییم مستویات الجاھزیة الحالیة، بما فیھا مصادر •

المعلومات األخرى التي یمكن االستفادة منھا.
تحدید إجراءات الحد من اآلثار األساسیة المحتملة •

وتحدید اإلجراءات التي ینبغي اتخاذھا وترتیبھا 
بحسب األولویة واالتفاق على الجھات المسؤولة 

عنھا بشكل واضح.

ورشة عمل للتخطیط لسیناریوھات انتشار فیروس كورونا المستجد ومراجعتھا

9

یمكننا مساعدتكم في وضع خطة استجابة قویة ومتمیزة من الناحیة التجاریة للحد من اآلثار السلبیة لفیروس كورونا المستجد، مع الحفاظ على أداء عملیات األعمال الحیویة لدیكم وحمایة 
موظفیكم وأصولكم. وستعتمد السیناریوھات التي سنساعدكم في وضعھا على األفكار المستندة إلى الحقائق المقدمة من خبرائنا في االقتصاد واألوبئة.

ننظم ورشة عمل لمدة نصف یوم أو یوم كامل، ویمكن عقدھا بصورة افتراضیة، لدعمكم في تقییم أسوأ السیناریوھات المعقولة. 
وسیعمل خبراؤنا مع فریق من مختلف الوحدات في مؤسستكم، مع تزویدكم بالخبرات والمعرفة واألفكار الالزمة للمساعدة في تحدید المخاطر التي لم یتم وضعھا في االعتبار قبل ذلك، مع دعمكم في 

 جھود االستجابة. 

سننظم مناقشة إلجراءات الحد من المخاطر وخطط االستعداد:

تحدید إجراءات الحد من المخاطر.1.

عند إمكانیة الحد من المخاطر، تتم دراسة أنشطة االستعداد. ویمكن ربط ذلك بخطط إدارة األزمات واالستجابة للوباء وإدارة استمراریة األعمال.2.

االتفاق على الجھات المسؤولة عن المخاطر المحددة واإلجراءات األساسیة التي یجب اتخاذھا اآلن. 3.
في إطار ھذه المناقشة، سندرس الدوافع التي ستتطلب تصعید األمر إلى القیادة العلیا التخاذ القرارات المطلوبة (على سبیل المثال، فریق إدارة األزمات أو مجلس اإلدارة).

سنساعدكم في تحدید أسوأ السیناریوھات المعقولة بالنسبة لمؤسستكم.
سنستخدم مجموعة من خططكم والمواد مفتوحة المصدر وآراء خبرائنا بشأن التطور المحتمل للوضع لالسترشاد بھا في ھذه المناقشة وتحدید قائمة بالسیناریوھات التي تستحق 

تخطیًطا أكثر تركیًزا. 

سنقدم لكم الدعم في تحدید المخاطر واآلثار المحتملة وترتیبھا بحسب األولویة:

01

ترتیب األولویة من خالل تقییم اآلثار واحتمال الحدوث لالسترشاد بذلك في توزیع الجھود والموارد. 02

األھداف

ُندرك اختالف مستویات الجاھزیة لدى العمالء، 
ولذلك، ُتستخدم ورشة العمل، بالنسبة لبعض العمالء، 

لمراجعة السیناریوھات والخطط الخاصة بھم 
  ومناقشتھا. 

تخصیص منھجیتنا بما 
یتناسب معكم

منھجیتنا

الموظفون•
مكان العمل•
الشؤون القانونیة / التنظیمیة / الضریبیة•

سالسل التورید والتوزیع•
الشؤون التجاریة / المالیة•

السمعة•
التكنولوجیا•

03
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حشد الموارد
الصحة والسالمة ●
إدارة األزمة واستمراریة األعمال ●
نقل القوى العاملة●
إعداد التقاریر المالیة واإلفصاح عن البیانات●

االستقرار
سلسلة التورید●
التخطیط للعملیات التشغیلیة والسیناریوھات●
إدارة السیولة●

التخطیط االستراتیجي
االندماج واالستحواذ●
االستراتیجیة ●
التحول التشغیلي●
النزاعات والدعاوى●

المرحلة الثالثة - االستجابة طویلة األجلالمرحلة الثانیة - االستجابة متوسطة األجلالمرحلة األولى - االستجابة الفوریة

المراحل 

 نقاط 
 الضعف لدى 

العمیل

الخدمات 
والمنتجات 

المطلوبة

المعلومات غیر الكاملة والمتغیرة●
إشراك الجھات المعنیة●
سالمة القوى العاملة●
عدم كفایة التكنولوجیا المتنقلة●

التعاون البسیط مع تركیز الجھود ●
حلول جاھزة لسد الفجوات●
أدوات وأفكار مجانیة●
● COVID-19" على سبیل المثال: أداة

Navigator" المقدمة من بي دبلیو سي 
لرصد فیروس كورونا المستجد

تحقیق االستقرار للقوى العاملة، بما في ذلك خفض األعداد●
اآلثار على التورید والتصنیع●
تعطل العملیات التشغیلیة●
المخاوف المتعلقة بالسیولة●

الخبراء المتخصصون●
التنسیق االستراتیجي إلدارة األزمة●
الحلول الخاصة بالقطاع●
الحلول القابلة للتكرار والتوسع●
على سبیل المثال: التخطیط للسیناریوھات والسیولة●

التخطیط / إعداد التوقعات

استراتیجیة التعافي والنمو●
الصفقات ●
البیئة التنظیمیة المتغیرة●
الدعاوى والنزاعات●

التحول القائم على األحداث●
القطاع والخبراء المتخصصون وإدارة األزمة ●
حلول X-LoS المتكاملة●
توحید المعاییر والتمكین الرقمي●
على سبیل المثال: التحول القائم على األحداث●

 إدارة 
األزمة

القوى 
العاملة

العملیات 
 التشغیلیة 
وسلسلة 
التورید 

 الضرائب 
والتجارة

التمویل 
والسیولة

االستراتیجیة والعالمة 
التجاریة

6 محاور 
لالستجابة

10

مساعدة عمالئنا في االستجابة لفیروس كورونا المستجد: مراحل االستجابة المؤسسیة

Wave 1 - Immediate
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إدارة رأس المال المتداول والنقد 

11

كیف ساعدنا العمالء اآلخرینالخطوات التالیة المقترحةالتحدیات والمخاوف الشائعة

المحاور التقلیدیة التي یمكننا دعمكم فیھا:
مراجعة التدفق النقدي على المدى القریب•
اإلدارة الفعالة للنقط واستراتیجیات إدارة مخاطر النقد األجنبي•
خفض التكالیف بشكل سریع •
إدارة وتحسین رأس المال المتداول •
إعادة الھیكلة التشغیلیة •

المراجعات المستقلة لألعمال•
االستشارات المتعلقة بإدارة الخزانة والنقد األجنبي والنقد•
االستشارات المتعلقة بالدیون ورأس المال •
صفقات االندماج واالستحواذ المتسارعة / التخارج المنضبط •
إعداد نماذج التوقعات الضریبیة النقدیة•

إعادة الھیكلة المالیة •
مراجعة سلسلة التورید •
التخطیط لألعمال •
تحلیل المخاطر المالیة واالستجابة لھا•
إعداد نماذج السیناریوھات •

عدم وضوح التوقعات النقدیة والوضع النقدي، بما في ذلك آثار العملة.•
وضع خطط قویة لالستجابة للطوارئ وتحدید السیناریوھات "المحتملة" إلعداد نموذج باآلثار (على سبیل •

المثال، االحتیاجات النقدیة، أو التغیرات في طلبات العمالء، أو فشل سلسلة التورید، أو سحب التأمین على 
االئتمان، أو القیود على المدفوعات عبر الحدود، أو التغیرات في اللوائح التنظیمیة، أو األزمات األخرى المتعلقة 

باألعمال).
فھم المخاطر المتعلقة بالنقد األجنبي، بسبب التغیرات في سلسلة التورید أو تدفقات العمالء.•
الحاجة إلى تغییر الضوابط النقدیة الضعیفة بحیث ُیدرك المسؤولون عن النقد عدم إمكانیة تطبیق مبادئ "األعمال •

المعتادة" (على سبیل المثال، ضمان دفع العمالء للمستحقات في حینھا أو تحدید أولویات الدفع للموردین بما 
یتوافق مع أنشطة األعمال الحیویة).

سحب أدوات إدارة السیولة أو النقد األجنبي أو عدم توافرھا، مثل الحسابات المصرفیة والتسھیالت والمشتقات. •
صعوبة العالقات مع العمالء الذین یواجھون أزمات تتمثل في مشاكل في السیولة أو عدم استقرار مالي.•
عدم الوضوح بشأن الموردین الحیویین، لالستمرار في تنفیذ العملیات التشغیلیة.•
ارتفاع معدل األخطاء في فواتیر العمالء، مما یتسبب في التأخر في مدفوعات العمالء. •
تشتت جھود التخطیط للمبیعات واإلنتاج والتكالیف - عدم القدرة على تقییم حجم الطلب الحالي مع تعدیل جداول •

اإلنتاج والمشتریات.
عدم القدرة على تقییم الخیارات المتاحة لتأجیل المشتریات الحالیة أو األوامر اآلجلة، مثل التداعیات الناتجة عن •

سحب التأمین على االئتمان. 
االستجابة للطلبات من الجھات المعنیة المالیة األخرى، التي تتطلب سیولة إضافیة. •

اختالف كل موقف ومؤسسة ومجموعة من الجھات المعنیة، إال أننا وجدنا أن الخطوات التالیة أساسیة 
لتحقیق النجاح: 

وضع توقعات دینامیكیة قصیرة األجل لمدة 13 أسبوًعا للتدفقات النقدیة ("التدفقات النقدیة قصیرة •
األجل") وعملیة مستمرة لمتابعتھا. 

مواءمة التدفقات النقدیة قصیرة األجل إلعداد نموذج بالسیناریوھات المختلفة وإجراءات الحد من •
المخاطر، ومن بینھا تأثیر النقد األجنبي على الوضع النقدي والتعھدات النقدیة. إلى جانب إعداد قائمة 

بإجراءات الحد من المخاطر التي یمكن تنفیذھا.
تحدید أي عجز في صافي التمویل والتواصل مع الجھات المعنیة وموفري التمویل اآلخرین.•
مراجعة العملیات والضوابط الحالیة إلعداد التقاریر عن الوضع النقدي والنقد األجنبي (على سبیل •

ط). المثال، حدود التفویض، وعملیات اعتماد الدفع، واستراتیجیات التحوُّ
إعداد قائمة بالموردین األساسیین والمدفوعات الحیویة التي یجب الوفاء بھا لضمان استمراریة •

العملیات التشغیلیة. 
إرساء عوامل للحفاظ على النقد، بما في ذلك مراجعة أوامر الشراء الحالیة واحتیاجات الشراء لتقییم •

مدى القدرة على إلغائھا أو تأجیلھا.
وضع خطة اتصاالت واضحة مع الجھات المعنیة الخارجیة للرد على أي تساؤل محتمل. •
االطالع الدائم على تدفق المخزون وتحسین إدارة المخزون في ظل التغیرات المحتملة في المھلة •

الزمنیة والتقلبات في الطلب.
تحدید بنود الفائض في رأس المال المتداول وإطالق مبادرات لتحویل ذلك سریًعا إلى نقد.•
تحدید األصول الزائدة عن الحاجة التي یمكنھا توفیر سیولة على المدى القریب.•

مراقبة التدفق النقدي والمشتریات: إعداد وتنفیذ ضوابط إلعداد تقاریر •
التدفق النقدي ومراقبة المشتریات إلحدى الشركات التي تم االستحواذ 

علیھا نتیجة اإلفالس.
تقدیم الدعم في التحصیل النقدي: سبق لنا تقدیم الدعم إلى العمالء الذین •

نا  یواجھون ضغوًطا نقدیة من خالل نشر فرق التحصیل سریًعا. وقد تمكَّ
من تحصیل أكثر من 500 ملیون دوالر أمریكي نقًدا وتقدیم تحلیالت 

واقعیة إلى اإلدارة لالطالع على األداء. كذلك، تمّكنا من تسریع وزیادة 
التحصیالت النقدیة بنسبة 30% خالل خمسة أسابیع فقط.

إعداد نماذج التوقعات النقدیة: وضعنا نموذًجا للتوقعات النقدیة على •
المدى القریب، مع تقدیم المشورة إلى العمیل بشأن إجراءات تصفیة 

المخزون الفائض وإعادة تقییم اإلنتاج.
إدارة الشكوك المتعلقة بالنقد األجنبي: ساعدنا في إدارة الشكوك الناتجة •

عن النقد األجنبي فیما یتعلق بالتدفقات النقدیة والمقاییس األساسیة 
والمشتقات، كما حددنا الفرص المتاحة للحد من اآلثار النقدیة بدرجة 
كبیرة والترتیب للحصول على تسھیالت جدیدة من جھات اإلقراض.

تقدیم الدعم في مراقبة المدفوعات والتحكم فیھا: استخدمنا إطار عمل •
سریع للتحكم في تدفق المدفوعات الصادرة، بناًء على تقییم مخاطر 

سلسلة التورید وحیویة الموردین.
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كیفیة مساعدتنا للعمالء اآلخرینالخطوات التالیة المقترحةالتحدیات والمخاوف الشائعة

التحلیل السریع لالستراتیجیة ونموذج التشغیل•
استكشاف القوى العاملة•
قانون العمل والھجرة •

محدودیة الرؤیة بشأن األنشطة التي تعتمد علیھا أرباحكم وخسائركم بالفعل ومن الذي یمكن نقلھ •
من القوى العاملة للحفاظ على استدامة تلك األنشطة.

محدودیة الرؤیة بشأن المھارات األساسیة للقوى العاملة لدیكم وقدرة العملیات واألنظمة على •
التأقلم مع نقل العمالة للحفاظ على جوانب تحقیق القیمة في أعمالكم.

محدودیة الرؤیة بشأن تغیر القوانین واللوائح بسبب فیروس كورونا المستجد، مما یعوق قدرتكم •
على نقل الموظفین بالشكل المناسب للحفاظ على جوانب تحقیق القیمة في أعمالكم.

عدم القدرة على التنبؤ بالجوانب التي ستشھد أكبر / أقل تأثیر في أعمالكم بسبب الخلل المحتمل في •
الوقت الراھن وفي المستقبل وما یعنیھ ذلك بالنسبة للفجوات في المھارات التنظیمیة، وبالتالي 

قدرتكم على الحفاظ على سیر العملیات.
االفتقار إلى البنیة التحتیة للعمل عن ُبعد لدعم الجوانب الحیویة في مؤسستكم.•
غیاب السیاسات / االتصاالت الخاصة بفیروس كورونا المستجد التي تدعم االستجابة المنشودة •

بفعالیة، مما یتسبب في تفاقم المشكلة (على سبیل المثال، عدم معرفة الموظفین بسبل العمل عن ُبعد 
/ سیاسة التعامل مع فیروس كورونا المستجد).

االفتقار إلى المرونة في تغییر السیاسات، والمطلوبة لتنفیذ التغییرات في السیاسات لمقاومة الخلل •
الناتج بفعالیة.

الموازنة بین احتیاجات األعمال وواجبات االھتمام بصحة الموظفین وعافیتھم.•
العجز المحدد في خطط التقاعد. فمع تراجع أسواق األسھم وانخفاض عوائد السندات، سیتزاید •

العجز في خطط التقاعد بدرجة ھائلة، في الوقت الذي تزید فیھ الضغوط التنظیمیة على التمویل 
النقدي.

تشكیل فریق مخصص إلدارة وتنفیذ جھود االستجابة، مع وضع خطة شاملة ومرنة وتكلیف الفریق 
بتنفیذ ما یلي:

تحدید مجاالت األنشطة / العمل الحیویة التي تعتمد علیھا األرباح والخسائر، وتحدید الموظفین •
المسؤولین عن أداء ھذا العمل والموظفین الذین یتمتعون بالمھارات الالزمة لتقدیم الدعم في 

ذلك على مستوى المؤسسة.
تحدید المھارات الحالیة والمطلوبة لدى القوى العاملة والعملیات / األنظمة الالزمة لتنفیذ جھود •

االستجابة بفعالیة (بما في ذلك التغییرات المطلوبة في تلك األنظمة / العملیات).
تسریع وتیرة االرتقاء بالمھارات لتغطیة الفجوات في المھارات المطلوبة لجوانب تحقیق القیمة •

في أعمالكم.
نقل الموظفین داخل المؤسسة للحفاظ على جوانب تحقیق القیمة في أعمالكم.•
تحدید التغیرات القانونیة / التنظیمیة واالستجابة لھا، بما في ذلك، الحوكمة الفعالة لمتابعة •

جھود االستجابة لدیكم والتأثیر فیھا.
المبادرة بتوقع الجوانب التي یرجح أن یؤدي الخلل فیھا إلى التأثیر على المؤسسة وتنقیح •

جھود االستجابة وفًقا لذلك.
التواصل مبكًرا مع الموظفین بشأن التغییرات في السیاسات والعملیات، مع التواصل مع •

النقابات عند الحاجة.

ندعم إحدى شركات التكنولوجیا العالمیة لفھم التزاماتھا القانونیة، في ظل تفشي فیروس •
كورونا المستجد، تجاه موظفیھا في أكثر من 80 دولة، 

فض
اً عن القوى العاملة لدى المقاولین والوكاالت التي تتعامل معھا. ویشمل ذلك على وجھ التحدید األجور والتزامات إعداد التقاریر وواجبات الرعایة والتزامات الصحة والسالمة على الصعید الدولي.ل

 ساعدنا شركة عالمیة لحلول اإلنارة في تحدید القوى العاملة المطلوبة واالرتقاء بمھاراتھم•
 سریًعا ونقلھم، وذلك في إطار االستجابة للخلل الكبیر الناتج عن الزیادة الكبیرة في المنافسین

الجدد ألعمالھا األساسیة.

التخطیط االستراتیجي للقوى العاملة•
تقییم السیاسات والعملیات وأنظمة الموارد البشریة وإعادة •

تھیئتھا

المحاور التقلیدیة التي یمكننا دعمكم فیھا:

نقل العمالة والكفاءات •
تخطیط المھارات وھیكل القوى العاملة•

إشراك الموظفین والتواصل معھم•
خطط التقاعد وضرائب العمل•
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توافر العمالة على مستوى سلسلة التورید.•
التقلب في الطلب نتیجة التسابق نحو الشراء.•
مقدمو الخدمات الحیویة - فھم مدى توافرھم وقدرة المنصات على مواصلة العمل بمستوى •

مقبول.
ندرة األجزاء أو المكونات الحیویة التي تدعم استمرار التصنیع.•
فھم توافر المستلزمات والقیود المتعلقة بھا.•
تحدید أولویات تورید المنتجات الحیویة.•
تغییر مسار المنتجات على الصعید العالمي، مع تفادي األسواق المغلقة والتفكیر في زیادة •

إجراءات األمن والفحص.
مشاكل المخزون التي تؤدي إلى اإلخالل بنموذج التورید بسبب بطء سالسل التورید •

العالمیة.
تسویة الخسائر - فھم الوضع وتحقیق نتائج عادلة ومنصفة.•

استخدام النماذج في دعم اتخاذ القرار وتحدید الفرص المتاحة لتحسین العمالة والخدمات •
اللوجستیة وخفض التكالیف وتحسین الخدمات والمرونة، إلى جانب فھم اآلثار الضریبیة 

المباشرة وغیر المباشرة.
تحدید إجراءات التغلب على قیود التورید والتحقق منھا (على سبیل المثال، السماح بالتعامل مع •

موردین مختلفین أو العمل لوقت إضافي أو استخدام الشحن الجوي السریع) وتحدید تكلفة 
سالسل التورید البدیلة.

تأسیس "مركز مراقبة الوضع" یتولى تنسیق جھود الحد من المخاطر. •
التواصل بصفة منتظمة مع الجھات المعنیة في سلسلة التورید ووضع بروتوكوالت للتواصل •

المغلق بشأن المشاكل الحساسة. 
بناء قاعدة بیانات بشأن التورید، مع تحدید المصادر المتاحة وتلك الخاضعة لقیود، ووضع آلیة •

لتحدیث البیانات بصفة منتظمة.
فھم التأثیر المحتمل للتأخیرات على مھالت التورید / اإلنتاج ومراعاة وضع المخزون لدیكم.•
مراجعة مدى اختالف متطلبات مراقبة الحدود بالنسبة لمسارات الشحن البدیلة. •
المطالبات التأمینیة - مراجعة اإلجراءات وتنفیذھا. •
استخدام الحلول التقنیة إلعادة طرح المنافسات لالستعانة بموردین جدد.•

لوحات متابعة دینامیكیة: قمنا بإعداد لوحات متابعة دینامیكیة سریًعا لرصد ومتابعة المخاطر •
المتعلقة بالتورید والشبكة.

تحسین إدارة المخزون - مشاریع تتیح للمواقع العمل في ظل زیادة المخزون / انخفاض •
العمالة.

تحلیل المھلة الزمنیة والمخزون الحیوي لتعزیز مستویات خدمة العمالء فیما یتعلق بالمنتجات •
الحیویة.

تقییم قدرة مقدمي الخدمات الخارجیین والموردین على استمراریة العمل، مع تنفیذ خطط الحد •
من المخاطر / التعافي.

توفیر الموارد المعززة للتعامل مع المھام الحیویة العاجلة.•

كیفیة مساعدتنا للعمالء اآلخرینالخطوات التالیة المقترحةالتحدیات والمخاوف الشائعة

التقییم الدینامیكي للمخاطر والتخطیط الستمراریة األعمال لمساعدتكم في االستعداد للشھور القادمة•
التقییمات االئتمانیة لألطراف الحیویة لتحدید مخاطر اإلفالس المحتمل للموردین•
منصة خاصة للتحلیالت السریعة لسلسلة التورید (SCOOP) لفھم سلسلة التورید واالسترشاد بذلك في اتخاذ القرار•
التأثیر على ھامش األرباح / ترحیل اإلیرادات لفھم التأثیر على الربحیة / التدفق النقدي / الضرائب•

تقییم الرسوم الناتجة عن تغییر سالسل التورید وإجراءات الحد منھا، بما في ذلك تقدیم الدعم في الوفاء بمتطلبات مراقبة الحدود بالنسبة لمسارات الشحن •
البدیلة

اختبار قدرة سلسلة التورید على استمراریة العمل ومرونة الشبكة، وذلك للتحقق من قدرتھا على العمل في ظل المزید من الضغوط•
استخدام تكنولوجیا الذكاء االصطناعي وأتمتة العملیات اآللیة لتخفیف األعباء عن القوى العاملة نتیجة المھام المعامالتیة•
تقدیم المعلومات المتعلقة بسلسلة التورید لدعم تحدید المسارات الدینامیكیة للمنتجات والتعاون مع موردین جدد •

المحاور التقلیدیة التي یمكننا دعمكم فیھا:
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التوجیھات المتعلقة باستراتیجیة إدارة األزمة 
و/ أو ضمان الجودة

مكتب إدارة المشروع واألفكار المستخلصة 
من البیانات

قادة محاور العمل
(مثل االتصاالت، وسلسلة التورید، وسیاسة التوظیف، 
والبیانات والتحلیالت، والضرائب، والشؤون القانونیة، 

وإعادة الھیكلة، والھجرة والعافیة، وغیر ذلك)

القدرات االحتیاطیة
بما في ذلك قدرات تقدیم الخدمات الحیویة بشكل منضبط 

یمكننا توفیر الموارد المحلیة واألفكار والمعارف المتعلقة بالمواقع المھمة بالنسبة إلیكمتوضیح األدوار التي نقدمھا في كثیر من األحیان في مشاریع إدارة األزمات

5,600
الشرق األوسط

موظف

دولة

شبكتنا العالمیة

موظف على مستوى العالم

276,005

مكتًبا

22
دولة

157

الدعم الخاص باالستجابة لفیروس كورونا المستجد
یمكننا تخصیص ومواءمة دورنا لتلبیة احتیاجاتكم المحددة لالستجابة لألزمة، بحیث نعمل على الجوانب األكثر حاجًة لنا. فنحن نرید 

تقدیم الدعم المحدد الذي تحتاجونھ للحفاظ على استدامة أعمالكم.

14 بي دبلیو سي
14 مارس 2020اعتبارات االستجابة لفیروس كورونا المستجد

مكتًبا

736 12
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ربط مجموعة من الشركات العالمیة الخاصة بالقطاع العام 
والمنظمات غیر الحكومیة في ظل إحدى األزمات الصحیة

خالل تفشي أحد األمراض على مستوى العالم، تعاونت مجموعة من الشركات 
العالمیة الخاصة مع القطاع العام والمنظمات غیر الحكومیة إلنشاء منصة لنشر آخر 
المستجدات وتبادل المعلومات ومشاركة اآلراء بشأن االستجابة لألزمة. كما تم أیًضا 
تشكیل مجموعات على مستوى كل دولة للتعاون مع القطاع العام على أرض الواقع 

لتقدیم المساعدة العملیة في مقاومة المرض. 

نوفر الدعم التقني لتعزیز فعالیة االتصاالت في بیئة آمنة، بما في ذلك إتاحة مشاركة 
الوثائق ومناقشتھا عبر اإلنترنت، وبالتالي، تسھیل التواصل واتخاذ القرار على 

أعلى المستویات.

التواصل مع العاملین في قطاع الصحة خالل تفشي أحد 
الفیروسات

في أعقاب تفشي أحد الفیروسات، أرادت إحدى الجھات الحكومیة التواصل سریًعا 
مع 270,000 شخص من العاملین في قطاع الصحة على مستوى الدولة. وكان 

ذلك في إطار مشروع "خطة المائة یوم" لتقییم االستراتیجیة الحالیة لوزارة الصحة 
وتقدیم التوصیات بالتغییرات المطلوبة. 

وقد تعاوّنا مباشرة مع كبار المسؤولین الحكومیین لوضع استراتیجیة وخطط 
لالتصاالت الداخلیة لدى وزارة الصحة. كما قمنا بصیاغة محتوى المراسالت 

الداخلیة لنشر الوعي بالفیروس في المستشفیات غیر المتأثرة. وتم التوسع في ھذا 
األمر بعد ذلك إلطالع جمیع العاملین في قطاع الصحة على مخاطر تفشي الفیروس 

في قارة أخرى، في وكان فریقنا یعمل على أرض الواقع في ھذا المشروع. ومن 
خالل ھذا العمل، تمّكنا من إضافة قنوات جدیدة للتواصل للمساعدة في التواصل مع 

الموظفین عبر اإلنترنت، بما في ذلك إنشاء نقاط تواصل في مواقع محددة على 
مستوى الدولة.

تقدیم المعلومات األساسیة لمكافحة وباء محتمل
من العناصر الحیویة في االستجابة الفعالة ألي أزمة صحیة، امتالك معلومات دقیقة 

عن الوباء حتى یستخدمھا المجتمع العلمي ووزارة الصحة. وفي إطار االستجابة 
لوباء صحي محتمل، أراد عمیلنا المساعدة في جمع تلك المعلومات األساسیة 

وتوفیرھا. لذلك، صممنا عملیة لجمع المعلومات من السجالت القدیمة والحدیثة لدى 
المستشفیات وضمان جودتھا. وبعدھا، قمنا بإنشاء مستودع لتحلیل المعلومات 

وأرشفتھا، مع تقدیم الدعم لمجتمع المختصین بعلم األوبئة في التحلیل المستمر لتلك 
المعلومات. كذلك، وضعنا عملیة لرفع تقاریر یومیة للحكومة بشأن الحاالت الجدیدة 

وآخر المستجدات بشأن الحاالت الحالیة، وذلك بالتواصل مع المستشفیات الخاصة 
والعامة على الصعید الوطني. 

نتیجة لذلك، تمّكنت الحكومة ووكاالت الصحة العالمیة من االستجابة لألزمة 
الصحیة بفعالیة وتقدیم تقییمات عالمیة بشأن احتمال حدوث الوباء.

دراسات حالة
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ندعم العدید من العمالء في نطاق عریض من القطاعات في جھود االستجابة لفیروس كورونا المستجد والتخطیط للتعامل مع األزمة. وفیما یلي نموذج 
لخبراتنا الواسعة في إدارة األزمات واستمراریة العمل.
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قادة القطاعات االستجابة لفیروس كورونا المستجد

مو فرزادي
شریك، إعادة ھیكلة األعمال 

mo.farzadi@pwc.com

ماثیو وایت 
شریك، مرونة األعمال

 matthew.white@pwc.com 

ستیفن دریك
شریك، خدمات التنقل العالمي

stephen.drake@pwc.com

أشرف الزعیم
شریك، خدمات استشارات المخاطر
achraf.elzaim@pwc.com

لینا شدید
شریك، الصحة الرقمیة 

lina.shadid@pwc.com

أنیر تشاترجي 
رئیس الھجرة والتوظیف 

 anir.chatterji@pwc.com 

الفریق األساسي االستجابة لفیروس كورونا المستجد

نادین باسل 
شریك، الضرائب والنقل العالمي

nadine.bassil@pwc.com

ولید طعمة
الشریك المسؤول عن قطاع الصحة - استراتیجي آند

 walid.tohme@pwc.com 

میالني باتلر
شریك، مركز األزمات العالمیة، المملكة المتحدة

 melanie.butler@pwc.com

كارل ماكنزي
شریك، تحقیق القیمة من الصفقات

 karl.mackenzie@pwc.com 
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القوى العاملة

األسواق االستھالكیة

الخدمات المالیة

القطاع الحكومي والعام

التصنیع والخدمات الصناعیة

تكنولوجیا المعلومات  واإلعالم 
واالتصاالت

األسھم الخاصة وصنادیق االستثمار السیادیة
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