رؤى الرؤساء التنفيذيين

في األردن لعام 2021

التركيز على األفراد والتمكين الرقمي

األول 2021
كانون
ّ
كي بي إم جي في األردن

تقديم
التفاؤل عنوان المرحلة
تزامنً ــا مــع عــودة عجلــة االقتصــاد بقــوة أكبــر مــن أي وقــت مضــى خــال العامييــن الماضييــن ،يســعدنا أن نطلــق اإلصــدار
األول مــن تقريــر رؤى الرؤســاء التنفيذييــن فــي األردن ،والــذي يقــدم نظــرة حــول تغيــر إســتراتيجيات قادة األعمــال واختالف
ّ
مخاوفهــم خــال هــذه الفتــرة الصعبــة .وإذا أردنــا تلخيــص نتيجــة التقريــر بكلمــة واحــدة ،فــإن كلمــة «تفــاؤل» هــي خيــر مــا
ومطمئِ ــن.
تغيــر ملحــوظ
ْ
يمكــن أن يعبــر عــن النتائــج ُّ -
يملــك الرؤســاء التنفيذيــون فــي األردن توقعــات عاليــة لنمــو االقتصــاد األردنــي بالتماشــي مــع نمــو االقتصــاد العالمــي،
والــذي يتجــه نحــو معــدالت نمــو مــا قبــل الجائحــة ،ولالســتفادة مــن توقعــات النمــو المرتفعة ،بدأ قــادة األعمــال بالتوظيف،
المغيــرة بشــكل اســتباقي ،كمــا بــدؤوا بتعزيــز أهــداف منشــآتهم مــن أجــل
وعقــد االتفاقيــات واالســتثمار فــي التكنولوجيــا
ِّ
تلبيــة مطالــب أصحــاب المصلحــة؛ لمــا فــي ذلــك مــن فائــدة تعــود علــى أدائهــم المالــي.
ويركــز ملــف المخاطــر فــي األردن علــى المخــاوف طويلــة األجــل مثــل :مخاطــر التكنولوجيــا المغيــرة والتغيــر المناخــي والتــي
تفــوق بكثيــر المخاطــر الحــادة المرتبطــة بالجائحــة مثــل المخــاوف اإلقليميــة ومخاطــر سلســلة التوريــد؛ نتيجــة لذلــك ،أصبــح
المهمــة إلــى جانــب إســتراتيجيات النمــو القــوي.
القــادة يركــزون اآلن علــى شــؤونهم الداخليــة
ّ
وتعتبــر الحوكمــة البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات “ “ESGفــي مركــز أولويــات الرؤســاء التنفيذييــن ،إذ تظهــر نتائــج
االســتطالع جاهزيــة الشــركات للعمــل مــع الحكومــة للوفــاء بالتزاماتهــا تجــاه الحوكمــة البيئــة واالجتماعيــة وحوكمة الشــركات،
واســتعدادها لتحمــل مســؤولية التنفيــذ.
ربمــا ال نكــون قــد عدنــا إلــى العمــل بالطريقــة التــي كانــت قبــل الجائحــة حتــى اآلن ــــــ وال ســيما فــي ظــل المتغيــرات
الجديــدة والتهديــدات المســتمرة ومــا قــد تحدثــه مــن تأثيــر علــى النمــو ،غيــر إننــي أتفــق فــي هــذا التفــاؤل مــع الرؤســاء
التنفيذييــن الذيــن اســتطلعنا آراءهــم ،وأود أن أشــكرهم علــى مشــاركتهم معنــا فــي هــذا االســتطالع .إن فرصــة بنــاء
مســتقبل أكثــر قــوةً واســتدامة لــن تصبــح أفضــل مــا لــم نعمــل مــن أجلهــا معـ ًـا.
ً
ختاما آمل أن تجدوا في قراءة هذا التقرير الفائدة والمتعة.
حاتم القواسمي
الشريك التنفيذي
كي بي إم جي في األردن
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المنهجية والشكر

النتائج الرئيسية
يواجــه الرؤســاء التنفيذيــون فــي األردن ممــن هــم عازمــون ومســتعدون للنمــو تحديــات صعبــة ،وعلــى الرغــم مــن ذلــك يمكنهــم تحقيــق أهدافهــم،
واالســتثمار فــي الحوكمــة البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات ،وإجــراء التغييــرات الالزمــة لمعالجــة عــدم تكافــؤ الفــرص والتنافــس فــي جهــود التقليــل
مــن االنبعاثــات الكربونيــة حتــى الوصــول الحيــاد الصفــري .ويتطلــع قــادة األعمــال إلــى زيــادة النمــو واالزدهــار عــن طريــق المرونــة الرقميــة وابتــكار أســلوب
عمــل جديــد ،والتأكيــد علــى االســتثمار فــي التكنولوجيــا المرنــة والقــدرات والمهــارات البشــرية ،كمــا يســعون إلــى تحقيــق الهــدف مــن أجــل زيــادة الربحيــة
والنمــو طويــل األجــل ،مــع مراعــاة مســؤولياتهم تجــاه البشــرية والكوكــب.
بشكل أقوى:
تركز التطورات الرئيسية على جهود الرؤساء التنفيذيين في األردن لزيادة نمو منشآتهم
ٍ

قويــا بواســطة عمليــات االندمــاج واالســتحواذ (أو األســاليب األخــرى)،
نمــوا
الرؤســاء التنفيذيــون فــي األردن متفائلــون وواثقــون ويتوقعــون
ً
ً
ويؤكــدون علــى القيــادة بعــزم والتركيــز علــى التحــول الرقمــي لشــركاتهم ورفــع مهــارات القــوى العاملــة المرنــة فــي عالــم األعمــال الجديــد.
ً
تجاوبــا مــع ضغــط أصحــاب المصلحــة؛ الرؤســاء التنفيذييــن مطالبــون بزيــادة االســتثمار فــي الحوكمــة البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات،
وااللتــزام بتحقيــق أهــداف شــركاتهم.
ّ
وتطلــع مجتمــع األعمــال للعــودة إلــى الحيــاة الطبيعيــة ،يتجنــب الرؤســاء التنفيذيــون إجــراء تغييــرات
ومــع عــودة الموظفيــن إلــى أماكــن العمــل،
جوهريــة علــى مســاحة شــركاتهم وتقليلهــا  -لكنهــم يدركــون حاجــة الموظفيــن للعمــل بمرونــة دائمــة.
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الملخص التنفيذي
التجدد
الطريق نحو
ّ

أهداف موثوقة

المرونة الرقمية

علــى الرغــم مــن حالــة عــدم اليقيــن المســتمر وتنــوع
المخاطــر ،ال يــزال الرؤســاء التنفيذييــن فــي األردن واثقــون
ومتفائلــون بتوقعــات النمــو مــع اقترابهــم مــن تحقيــق
أهدافهــم وتحقيــق المزيــد مــن التوســع.

مــع زيــادة ضغــط أصحــاب المصلحــة علــى الرؤســاء
التنفيذييــن إلعــادة هيكلــة أعمالهــم بشــكل أفضــل ،يعمــل
الرؤســاء التنفيذيــون فــي األردن علــى تضميــن الحوكمــة
البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات فــي إســتراتيجية
أعمالهــم.

يعمــل الرؤســاء التنفيذيــون فــي األردن علــى تعزيــز المزايــا
الرقميــة لشــركاتهم عــن طريــق بنــاء مســتقبل عمــل أكثــر
مرونــة والعمــل كجــزء مــن المنظومــة الرقميــة.

التعافي والنمو االقتصادي

أول لتحقيق العائد المجتمعي
التركيز على األفراد ً

 ٪60مــن الرؤســاء التنفيذييــن فــي العالــم يتوقعــون نمــو
االقتصــاد العالمــي (ارتفاعـ ًـا عــن نســبة  ٪42فــي مــارس هــذا
العــام) ،وتجــاوزت توقعــات الرؤســاء التنفيذييــن للنمــو فــي
األردن بنســبة  ،%72فيمــا بلغــت توقعاتهــم لنمــو شــركاتهم
نســبة .٪92
القيادة بعزم

بينمــا يتطلــع الجميــع إلــى قــادة األعمــال لدفــع عجلــة التقــدم
فــي مواجهــة التحديــات المجتمعيــة الكبــرى ،يســتخدم %72
مــن الرؤســاء التنفيذييــن فــي األردن هدفهــم المؤسســي
للمســاعدة فــي توجيــه العمــل لتلبيــة احتياجــات أصحــاب
المصلحــة.
النمو المتسارع واألجندة الرقمية

تعـ ّـد صفقــات االندمــاج واالســتحواذ  M&Aعوامــل أساســية
لتعزيــز النمــو واكتســاب القــدرة الرقميــة ،حيــث ظهــر مــن
أن  ٪84مــن الرؤســاء التنفيذييــن فــي األردن
خــال التقريــر َّ
يتطلعــون إلــى عقــد صفقــات اندمــاج واســتحواذ فــي
الســنوات الثــاث المقبلــة.
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يشــير  %76مــن الرؤســاء التنفيذييــن فــي األردن إلــى
أن اســتجابتهم للجائحــة قــد حولــت تركيزهــم إلــى الجانــب
َّ
المجتمعــي مــن برامــج الحوكمــة البيئيــة واالجتماعيــة
وحوكمــة الشــركات  ،حيــث يعتقــد  ٪88مــن الرؤســاء
يعــد
بــأن هدفهــم المؤسســي
التنفيذييــن فــي األردن
ّ
َّ
ً
أساســيا فــي بنــاء عالمتهــم التجاريــة.
التعاون لتعزيز االستدامة

يتطلــب إحــراز التقــدم بشــأن التغيــر المناخــي إجــراءات مــن
ً
معــا ،مــع تخطيــط  %٥٦مــن
جانــب الشــركات والحكومــة
الرؤســاء التنفيذييــن فــي األردن الســتثمار أكثــر مــن  ٪10مــن
إيراداتهــم لتحقيــق اســتدامة أقــوى.
ربــط إســتراتيجية الحوكمــة البيئيــة واالجتماعيــة
وحوكمــة الشــركات بالعائــد المالــي

أن برامــج
يعتقــد  ٪52مــن الرؤســاء التنفيذييــن فــي األردن َّ
الحوكمــة البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات الخاصــة
تحســن كفــاءة األداء المالــي ،ولكــن  ٪28يعتقــدون
بهــم
ّ
أنهــا تقلــل مــن األداء المالــي وذلــك بســبب االســتثمارات
األوليــة والتغييــرات الضروريــة فــي نمــاذج عمــل الشــركات.

تذليل العقبات

يركــز الرؤســاء التنفيذيــون علــى الجانــب اإليجابــي مــن
التغييــر التكنولوجــي ،إذ يــراه  %72مــن الرؤســاء التنفيذييــن
ً
تهديــدا ،وبالرغــم مــن
فــي األردن فرصــة أكثــر مــن كونــه
إن مؤسســاتهم تعمــل بنشــاط علــى
ذلــك فــإن  %44قالــوا َّ
التأثيــر والتغييــر فــي قطاعهــم مقارنــة بنســبة  %73عالميـ ًـا.
الشراكة من أجل التحول وسرعة االستجابة

أن حمايــة
يعتبــر  % 88مــن الرؤســاء التنفيذييــن فــي األردن َّ
النظــام البيئــي لشــركائهم وسالســل التوريــد ال تقــل أهمية
عــن بنــاء الدفاعــات الســيبرانية الخاصــة بهــم.
بناء مستقبل عمل أكثر مرونة

يحتــاج الرؤســاء التنفيذيــون إلــى اتخــاذ قــرار بشــأن نمــوذج
كال مــن أصحــاب
العمــل المســتقبلي ،بشــكل يناســب ً
العمــل والموظفيــن .وصـ ّـرح  %72مــن الرؤســاء التنفيذييــن
فــي األردن بأنهــم ســيجعلون معظــم موظفيهــم يعملــون
عــن بعــد لمــدة يوميــن أو أكثــر فــي األســبوع علــى األقــل،
ولكــن فقــط  %8منهــم ســيقومون بالفعــل بتقليــص مســاحة
شــركاتهم.

التجدد
الطريق نحو
ّ
كانــت الجائحــة بمثابــة اختبــار للرؤســاء التنفيذييــن ،حيــث حافــظ القــادة الناجحــون علــى صحــة وســامة موظفيهــم ،واتخــذوا
قــرارات محوريــة فــي حــاالت عــدم اليقيــن ،وكانــوا قادريــن علــى القيــادة بفعاليــة فــي بيئــة افتراضيــة.
وعلــى الرغــم مــن تخفيــف اإلجــراءات االحترازيــة المتعلقــة بالجائحــة ،مــا زال الرؤســاء التنفيذيــون اليــوم يواجهــون تحديــات
تأثيــر الجائحــة المســتمرة علــى شــركاتهم ،فهــم يحاولــون الموازنــة بيــن إمكانيــة زيــادة النمــو وتحــول شــركاتهم فــي ظــل حالــة
عــدم اليقيــن مــن إمكانيــة التعافــي العالمــي بصفــة دائمــة ،وتأثيــر تحــورات الفيــروس الجديــدة ،وعــدم المســاواة فــي تقديــم
اللقاحــات علــى مســتوى الــدول.
ـأن التمكيــن الرقمــي يعــد مــن مقومــات النجــاح األساســية فــي مشــهد ســريع التطــور؛ مــا يعنــي
ويــدرك الرؤســاء التنفيذيــون بـ َّ
أن علــى الشــركات تأســيس نــواة رقميــة (منصــات وتطبيقــات) لربــط مهــام مكاتــب العمليــات الداخليــة مــع المكاتــب األماميــة
لخدمــة العمــاء ،والتركيــز علــى العميــل ،مــع الحفــاظ علــى المرونــة فــي مواجهــة المخاطــر المحتملــة مثــل :الهجمــات الســيبرانية،
والتأكــد مــن مالءمــة أســلوب الشــركة ،واتخــاذ قــرار بشــأن إســتراتيجية النمــو  -ســواء كان ذلــك يتضمــن اســتثمارات جديــدة أو
تنــازل عــن حصــص معينــة مــن الشــركة أو إعــادة تخصيــص النفقــات الرأســمالية لفــرص النمــو الرقمــي الجديــدة.
ولتحقيــق الفوائــد التحويليــة الكاملــة مــن الرقمنــة ،ال ينبغــي علــى الرؤســاء التنفيذييــن التفكيــر باالســتثمار فــي التقنيــات
أيضــا.
الجديــدة فقــط ،وإنمــا باالســتثمار فــي القــدرات البشــرية ً
وأخيـ ًـرا ،يحــاول الرؤســاء التنفيذيــون أن يكونــوا أكثــر عزمـ ًـا علــى النمــو إلــى حــد بعيــد ،ويتوقعــون أن يســاعد هــذا فــي كســب ثقــة
ـارا واســتدامة .ويواصــل الرؤســاء التنفيذيــون العازمــون علــى النمــو تحقيــق أهدافهــم
أصحــاب المصلحــة وبنــاء عالــم أكثــر ازدهـ ً
والتزاماتهــم الســابقة مــن خــال برامــج قويــة فــي الحوكمــة البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات.
ويرتكز النمو المستدام إلى هذه األولويات الثالث.

تعافي النمو االقتصادي
يظهــر االســتطالع ازديــاد ثقــة الشــركات بالنمــو علــى الرغــم مــن اســتمرار حالــة عــدم اليقيــن مــن انتهــاء جائحــة كوفيــد ،19-وقــد
ـاؤال بالنمــو :إذ صــرح ألول مــرة ،منــذ ينايــر /فبرايــر ( 2020مــا قبــل الجائحــة) أكثــر مــن  %60مــن
أصبــح الرؤســاء التنفيذيــون أكثــر تفـ ً
الرؤســاء التنفيذييــن فــي العالــم بثقتهــم العاليــة بتوقعــات نمــو االقتصــاد العالمــي خــال الســنوات الثــاث المقبلــة.
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لقد أثرت تجربة التعامل مع الجائحة خبراتنا في
ّ
وسلطت الضوء
إدارة األزمات والحاالت الطارئة
على قوتنا االستراتيجية.
الدكتور معن النسور
الرئيس التنفيذي
شركة البوتاس العربية

فــي األردن ،تعـ ّـد الثقــة بالنمــو عاليــة أيضـ ًـا %72 ،مــن الرؤســاء التنفيذييــن واثقــون مــن النمــو االقتصــادي فــي األردن علــى مــدى الســنوات
الثــاث المقبلــة و  %92واثقيــن مــن نمــو شــركاتهم.
وتتماشــى التوقعــات االقتصاديــة ضمــن نتائــج االســتطالع مــع توقعــات صنــدوق النقــد الدولــي فــي تشــرين األول لعــام  ،2021حيــث توقــع أن
ينمــو االقتصــاد األردنــي بنســبة  %2.0فــي عــام  2021و  %2.7فــي عــام .*2022
ولتحقيــق هــذا النمــو ،ســتحتاج المنشــآت إلــى التأكــد مــن امتالكهــا المواهــب الكافيــة والمهــارات األساســية لتحقيــق خطــط النمــو الخاصــة بهــا.
فقــد أظهــرت األبحــاث أن  %84مــن الرؤســاء التنفيذييــن فــي األردن يخططــون لزيــادة عــدد الموظفيــن علــى مــدى الســنوات الثــاث المقبلــة ،إذ
يخطــط  % 20مــن الرؤســاء التنفيذييــن لزيــادة أعــداد الموظفيــن لديهــم بنســبة تفــوق  %6بالتحديــد.
ً
وإدراكا للحاجــة الملحــة إلعــداد موظفيهــم للتكنولوجيــا الجديــدة فــإن  %56مــن الرؤســاء التنفيذييــن فــي األردن يســتثمرون فــي تطويــر مهــارات
وقــدرات القــوى العاملــة لديهــم أكثــر مــن شــراء تكنولوجيــا جديــدة .ويختلــف هــذا بالنســبة للرؤســاء التنفيذييــن عالميـ ًـا ،حيــث يركــز مــا نســبته %40
ـإن زيــادة هــذه النســبة عــن  %33فــي
مــن الرؤســاء التنفيذييــن علــى االســتثمار فــي األفــراد بـ ً
ـدال مــن االســتثمار فــي التكنولوجيــا .ومــع ذلــك فـ َّ
عــام  2020تشــكل زيــادة ملحوظــة.
المغيــرة،
ومنــذ بــدء الجائحــة ظهــرت مجموعــة مــن المخاطــر الجديــدة المتعلقــة بالنمــو ،حيــث حــدد الرؤســاء التنفيذيــون فــي األردن مخاطــر التكنولوجيــا
ّ
والتغيــر المناخــي ومخاطــر األمــن الســيبراني والمخاطــر الضريبيــة علــى أنهــا أكبــر عوائــق تقــف أمــام النمــو ،فــي حيــن كانــت المخاطــر الثالثــة األولــى
بالنســبة لنظرائهــم مــن الرؤســاء التنفيذييــن فــي العالــم هــي مخاطــر سلســلة التوريــد ،ومخاطــر األمــن الســيبراني ،ومخاطــر التغيــر المناخــي.

%72

المغيرة
من الرؤساء التنفيذيين في األردن يرون التكنولوجيا
ّ
ً
تهديدا.
بصفتها فرصة أكثر من كونها

لطالمــا كانــت التكنولوجيــا المغيــرة قــوة تحويليــة ودافعــة فــي األعمــال التجاريــة ولكنهــا اآلن أصبحــت أقــوى ممــا كانــت عليــه مــن قبــل ،حيــث
يــرى الرؤســاء التنفيذيــون بأنهــا تشــكل خطـ ً
ـرا بشــكل كبيــر ،ألن التقنيــات الناشــئة غيــر المعروفــة غالبـ ًـا مــا تنطــوي علــى مخاطــر تنفيــذ خفيــة
يمكــن أن تعــرض المنشــآت لنقــاط ضعــف جديــدة  ،ومــع ذلــك فــإن  %72مــن الرؤســاء التنفيذيــن فــي األردن يعتبــرون أن التكنولوجيــا المغيــرة
تشــكل فرصــة أكثــر مــن كونهــا تهديـ ًـدا.
وثيقــا بمخاطــر التكنولوجيــا المغيــرة نظـ ًـرا لكــون المنظمــات تنقــل بعــض أو كل عملياتهــا بشــكل دائــم
ً
ارتباطــا
وترتبــط مخاطــر األمــن الســيبراني
ً
لتصبــح عــن بعــد ،وهــذا يجعلهــا أكثــر عرضــة للهجمــات اإللكترونيــة ،وهــذه الحقيقــة انعكســت فــي نتائــج االســتطالع.
وتأكيـ ً
ـدا علــى هــذا قــال تــون ديمونــت ،رئيــس استشــارات األمــن الســيبراني لــدى كــي بــي إم جــي فــي الســعودية والمشــرق:
«ينبغــي علــى الرؤســاء التنفيذييــن التأ ّكــد مــن أن إســتراتيجيتهم الحاليــة لألمــن الســيبراني تتوافــق مــع إســتراتيجية الشــركة وإســتراتيجية تقنيــة
المعلومــات ،وأن تنعكــس بنيــة األمــن الســيبراني علــى بنيــة الشــركة» .وأضــاف ديمونــت« :عنــد هــذه الحالــة فقــط ســتكون إســتراتيجية األمــن
الســيبراني فــي أفضــل حاالتهــا».

*صندوق النقد الدولي ،رؤى االقتصاد العالمي :التعافي خالل الجائحة (أكتوبر )2021
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أدت مجموعة المخاطر
الجديدة والمتزايدة المتعلقة
بالجائحة إلى زيادة أهمية
وصعوبة عملية التدقيق .وينبغي
أن تكون عملية تحديد المخاطر
وتقييمها ديناميكية ومستمرة،
وأن تأخذ في االعتبار التغيرات
التي طرأت على بيئة الشركات
والمنظمات بسبب الجائحة.

ربيع شلبي

شريك ورئيس قسم التدقيق
كي بي إم جي في األردن

أي من المخاطر التالية يشكل التهديد األكبر على نمو شركتك؟
مخاطر التكنولوجيا المغيرة /الناشئة

%32
%16

مخاطر التغير المناخي /البيئي
مخاطر األمن السيبراني

%12

المخاطر الضريبية

%12

المخاطر الرقابية

%8

قــال الدكتــور معــن النســور الرئيــس التنفيــذي فــي شــركة البوتــاس العربيــة "إن االنتعــاش االقتصــادي الســريع وغيــر المتكافــىء
والتغيــر فــي ســلوك المســتهلك أدى إلــى زيــادة الطلــب علــى الســلع المســتوردة والمصنعــة وتســبب فــي حــدوث تغيــر فــي تصــورات
ـا "إن هــذه التغيــرات أدت إلــى زيــادة الطلــب علــى الحاويــات والشــحنات أكثــر
الحكومــات عــن اإلمــداد واألمــن الغذائــي" و أضــاف النســور قائـ ً
ممــا كان متوقعـ ًـا ،وقــد وصــل الطلــب لمســتوى لــم يتــم تلبيتــه باإلمــدادات الكافيــة".
تعــد المخاطــر الضريبيــة ثالــث أكبــر المخاطــر المؤثــرة علــى النمــو فــي األردن .ويوافــق الرؤســاء التنفيذييــن علــى مســتوى العالــم علــى هــذا،
حيــث يعتقــد ثالثــة مــن بيــن كل أربعــة منهــم أن الضغــط علــى األمــوال العامــة اســتجابة للجائحــة قــد زاد مــن الحاجــة الملحــة للتعــاون متعــدد
األطــراف بشــأن نظــام الضرائــب العالمــي  .حيــث يوافــق  %77مــن الرؤســاء التنفيذيــن علــى أن نظــام الحــد األدنــى العالمــي للضرائــب المقتــرح
يمثــل مصــدر قلــق كبيــر ألهــداف منظماتهــم فيمــا يتعلــق بالنمــو.

%80

أن سالسل التوريد الخاصة
من الرؤساء التنفيذيين في األردن يرون َّ
بهم تعرضت لضغوط متزايدة خالل الجائحة.

احتلت المخاطر الضريبية
ً
نسبيا عند
في األردن مرتبة عالية
الرؤساء التنفيذين ،ويتفق هذا
مع الوضع العالمي ،حيث شاهدنا
المسائل الضريبية تتسلق سلم
أولويات الرؤساء التنفيذين في
السنوات األخيرة .ومع اتساع
وعمق التغييرات التي طرأت على
األنظمة الضريبية في جميع أنحاء
العالم ،لم تكن المخاطر المتعلقة
بالسمعة والهيكلية والمالية أعلى
ً
مسبقا مما هي عليه اآلن.

احتلــت مخاطــر سالســل التوريــد مرتبــة عاليــة بالنســبة للرؤســاء التنفيذييــن العالميــن وشــهدت زيــادة قدرهــا  %10عــن عــام  .2020وفــي األردن
تزايــدت المخاطــر أيضـ ًـا بشــكل كبيــر حيــث قــال  %80مــن الرؤســاء التنفيذييــن أن سالســل التوريــد الخاصــة بهــم تتعــرض لضغــوط متزايــدة.
قــال كنــان نويالتــي ،رئيــس استشــارات سالســل التوريــد والمشــتريات لــدى كــي بــي إم جــي فــي الســعودية والمشــرق« :لقــد
أدت الجائحــة إلــى زيــادة المخاطــر المتعلقــة بسالســل التوريــد ،وســيكون تأثيرهــا دائمـ ًـا علــى التجــارة» .وأضــاف نويالتــي« :نالحــظ جميعـ ًـا كيــف
تتوصــل الشــركات إلــى حلــول جديــدة باســتمرار وتســتثمر بقــوة لضمــان دخــول البضائــع وخروجهــا فــي الوقــت المحــدد».
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أمين حسين

شريك ،رئيس قسم الضرائب
كي بي إم جي في األردن

ي مما يلي يصف وجهة نظرك حول الهدف العام لمؤسستك؟
أ ًّ

العالم

%64

األردن

%60

%13

%22

%16

عوائد اقتصادية للمساهمين

قيمة طويلة األجل للمساهمين

%24

المصلحة العامة وتحسين المجتمع

القيادة بعزم

كشفت الجائحة عن حاجتنا الملحة للتعامل
مع مجموعة أوسع من المساهمين
بدال من االعتماد علىوأصحاب المصلحة
ً
يعد
المستثمرين والحكومة فقط-؛ ألن دورنا ّ
ً
ً
مؤثرا بالنسبة للمجتمع.
دورا
خلود السقاف
الرئيس التنفيذي
المؤسسة العامة للضمان االجتماعي
9
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أدى تقــارب القضايــا التــي تتــراوح مــن تغيــر المنــاخ إلــى التوتــرات االجتماعيــة إلــى خلــق حالــة مــن عــدم اليقيــن علــى نطــاق واســع وأثــار
التســاؤل عــن الــدور الــذي تلعبــه المؤسســات فــي العالــم اليــوم .وفــي هــذا الســياق ،ارتفعــت توقعــات المســاهمين فــي الشــركات،
وخضعــت أعمــال المنظمــات وقادتهــا لمزيــد مــن التدقيــق .ويهــدف الرؤســاء التنفيذيــون اليــوم إلــى تحقيــق عائــدات المســاهمين التــي
يتوقعهــا المســتثمرون مــع المســاعدة فــي بنــاء مســتقبل أفضــل للمجتمــع
وقالــت الســيدة خلــود الســقاف ،الرئيــس التنفيــذي للمؤسســة العامــة للضمــان االجتماعــي فــي األردن" :لقــد كشــفت جائحــة
ألن
كورونــا عــن حاجتنــا الملحــة للتعامــل مــع مجموعــة أوســع مــن أصحــاب المصلحــة بـ ً
ـدال عــن اعتمادنــا علــى المســتثمرين والحكومــة فقــط؛ َّ
دورا مؤثـ ً
ً
ـرا ً" .وأضافــت الســيدة خلــود الســقاف "لقــد اســتخدمنا وســائل التواصــل االجتماعــي للوصــول إلــى
دورنــا فــي المجتمــع يعـ ّـد
المواطنيــن األردنييــن لطمأنتهــم وخدمتهــم وإبقائهــم علــى اطــاع جيــد".
إن الهــدف المؤسســي للشــركات هــو مفتــاح لتحقيــق أهدافهــا .ويرتبــط الهــدف المؤسســي بــدور الشــركات فــي المجتمــع ،وتأثيرهــا
َّ
علــى البيئــة ،وكيــف تحافــظ علــى القيمــة طويلــة األجــل ،وكيــف تعمــل علــى ضمــان وجودهــا فــي المجتمــع .وبذلــك يجيــب الهــدف بشــكل
أساســي عــن الســؤال حــول ســبب وجــود هــذه الشــركة فــي ســوق العمــل وكيــف ســتبقى علــى صلــة بالمجتمــع.
جيــدة
أن هدفهــم األساســي بنــاء ســمعة ّ
ويــدرك الرؤســاء التنفيذيــون أهميــة الهــدف المؤسســي لشــركاتهم ،حيــث قــال  ٪88منهــم َّ
لعالمتهــم التجاريــة ،ويعكــس هــذا انتقــال األعمــال إلــى رأســمالية المســاهمين المتعدديــن ،حيــث تمثــل األهــداف األساســية للشــركات
ـدال مــن
لــدى  %84مــن الرؤســاء التنفيذييــن فــي األردن تحقيــق قيمــة طويلــة األجــل للمســاهمين وأصحــاب المصلحــة ،وتحســين المجتمــع بـ ً
تحقيــق العائــدات االقتصاديــة للمســاهمين فقــط ،والتــي ذكرهــا  ٪16مــن الرؤســاء التنفيذييــن فــي األردن كهــدف أساســي ،وتظهــر األرقــام
العالميــة نتائــح مماثلــة لذلــك.

تسريع النمو واألجندة الرقمية
أظهــر التقريــر مســتوى جيـ ً
ـدا مــن التفــاؤل %92 ،مــن الرؤســاء التنفيذييــن فــي األردن واثقــون مــن نمــو شــركاتهم ،وســتكون االســتراتيجيات
غيــر الطبيعيــة مفتــاح تحقيــق هــذا النمــو.
نظـ ً
ألن الرؤســاء التنفيذييــن يتطلعــون إلــى االســتجابة الســريعة لكيفيــة تغيــر األســواق أثنــاء الجائحــة –الســيما التغيــرات الرقميــة فــي
ـرا َّ
ً
رئيســيا فــي بنــاء قــدرات جديــدة بشــكل ســريع
عامــا
تفضيــات المســتهلكين -فمــن المرجــح أن تكــون صفقــات االندمــاج واالســتحواذ
ً
واالســتفادة مــن فــرص النمــو فــي األردن  ،قــال  ٪84مــن الرؤســاء التنفيذييــن إنهــم يتطلعــون لعقــد صفقــات فــي الســنوات الثــاث
المقبلــة ،مــن بيــن هــذا العــدد ،يفضــل  ٪32منهــم صفقــات االندمــاج واالســتحواذ.
وباإلضافــة إلــى صفقــات االندمــاج واالســتحواذ ،ســيكون للشــراكات والتعــاون فــي القطاعــات أهميــة كبيــرة فــي دفــع االبتــكار الرقمــي
واكتســاب القــدرات التكنولوجيــة.
وسـ ً
ـعيا لتحقيــق النمــو ،يعتــزم  %72مــن الرؤســاء التنفيذييــن فــي األردن الشــراكة مــع طــرف ثالــث خــارج شــركاتهم كمــزود للبيانــات .ويفكــر
 %56منهــم بالشــراكة مــع مــزودي تكنولوجيــا الســحابة الخارجيــة بينمــا ينــوي  %52إعــداد مســرع لبــدء تشــغيل.
ويظهــر االســتطالع أن الرؤســاء التنفيذييــن فــي األردن أكثــر طموحـ ًـا مــن الرؤســاء التنفيذييــن علــى مســتوى العالــم فــي إســتراتيجياتهم
ُ
لالســتثمار فــي مجــال التكنولوجيــا ،حيــث قــال  ٪84منهــم ،مقارنــة بـــ  %78علــى مســتوى العالــم ،أنهــم بحاجــة إلــى اإلســراع فــي تحويــل
االســتثمار إلــى فــرص رقميــة ،وتجنــب األعمــال التــي تعانــي التقــادم الرقمــي.

كيف تطلع إلى تحقيق أهداف نمو مؤسستك؟
%72

الشراكة مع طرف خارجي من مزودي البيانات
%68

زيادة االستثمار في االبتكار
%56

الشراكة مع مزودي تكنولوجيا السحابة الخارجية
%52

مسرع أو حاضنة أعمال
إعداد
ّ
التعاون مع الشركات الناشئة والمبتكرة

%48

االنضمام التحاد القطاعات التي ترتكز على التكنولوجيا

%48
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الرؤساء التنفيذيون في األردن
واستراتيجيات النمو الخاصة بهم:

%72
من الرؤساء التنفيذيين يتجهون
الستخدام منهجيات غير طبيعية للنمو
بما في ذلك التحالفات االستراتيجية مع
أطراف خارجية بنسبة ( )%36وعمليات
االندماج واالستحواذ بنسبة ()%20
والشراكات في المشاريع بنسبة ()%16

%28
أن النمو
من الرؤساء التنفيذيين يرون َّ
الطبيعي مثل االبتكار والبحوث والتطوير
هو أهم طريقة لتحقيق النمو.

أهداف موثوقة
ملحــة للشــركات ،ويتوقــع أصحــاب المصلحــة الرئيســيون  -مــن العمــاء إلــى
لقــد أصبــح الهــدف المؤسســي اليــوم ضــرورة َّ
ووصــوال إلــى
بــدءا مــن زيــادة التنــوع
المســتثمرين  -أن يكــون للشــركات تأثيرهــا اإليجابــي علــى مجموعــة مــن المجــاالت،
ً
ً
المســاعدة فــي حمايــة الكوكــب.
ويتمثــل التحــدي المشــترك مــع الهــدف فــي إمكانيــة الرؤســاء التنفيذييــن علــى تحويلــه مــن أقــوال إلــى أفعــال حقيقيــة عبــر
تنفيــذ التزاماتهــم  .ويمكــن أن يســاعد التركيــز علــى برامــج الحوكمــة البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات فــي تحديــد الفــرص
والتحديــات الرئيســية والســماح للرؤســاء التنفيذييــن بتحديــد الطريقــة التــي يمكنهــم مــن خاللهــا تحقيــق أهدافهــم.

التركيز على األفراد ً
أول من أجل تحقيق العوائد المجتمعية
أيضــا أكثــر تنوعـ ًـا وانقسـ ً
خــال الثمانيــة شـ ً
ـاما،
ـهرا الماضيــة لــم يصبــح العالــم أســرع بســبب التســارع الرقمــي فحســب بــل أصبــح ً
تصاعــدت التوتــرات االجتماعيــة فــي االقتصــادات الكبــرى ،مــع التركيــز علــى معالجــة عــدم المســاواة ،ويــدرك الرؤســاء التنفيذيون
هــذا التوجــه العــام ،ويذكــر االســتطالع أنهــم يتبنــون الــدور الــذي يمكــن أن تلعبــه الشــركات فــي زيــادة اإليــرادات اإلجماليــة
للمســاهمين وإجمالــي اإليــرادات المجتمعيــة علــى حــد ســواء.
«يتعــرض الرؤســاء التنفيذيــون لضغــوط متزايــدة مــن قبــل أصحــاب المصلحــة لتحقيــق أهــداف الحوكمــة البيئيــة واالجتماعيــة
فعــال»  -محمــد طــارق ،رئيــس قســم خدمــات المراجعــة لــدى كــي
وحوكمــة الشــركات لمعالجــة القضايــا المجتمعيــة بشــكل َّ
بــي إم جــي فــي الشــرق األوســط وجنــوب أســيا ،وأضــاف طــارق« :مــن األهميــة بمــكان فــي مشــهد اليــوم أن تقــدم
الشــركات وقياداتهــا أمثلــة واقعيــة عــن تفانيهــم فــي بنــاء مســتقبل أفضــل».
اليــوم ،نــرى أن الجائحــة تســببت فــي تحــول التركيــز نحــو الجانــب المجتمعــي لبرامــج الحوكمــة البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة
الشــركات حيــث صــرح  %76مــن الرؤســاء التنفيذييــن فــي األردن أن اســتجابتهم للجائحــة أدت إلــى تحــول تركيزهــم نحــو الجانــب
المجتمعــي مــن برامــج الحوكمــة البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات.
وعلــى الرغــم مــن أن الجهــود تقودهــا الشــركات والحكومــة بشــكل مشــترك ،إال أن الحكومــات فــي جميــع أنحــاء العالــم كانــت
تحــدد التوجــه مــن خــال حــزم اإلغاثــة الكبيــرة .فــي وقــت ســابق مــن هــذا العــام ،أصــدرت الحكومــة األردنيــة حــزم تحفيــز اقتصاديــة
لمواجهــة الجائحــة باإلضافــة إلجــراءات إغاثــة للمواطنيــن والقطاعــات المتعثــرة بقيمــة إجماليــة بلغــت  448مليــون دينــار .وهدفــت
الحــزم إلــى حمايــة الوظائــف الحاليــة فــي القطــاع الخــاص وتحفيــز التوظيــف والتخفيــف مــن آثــار الجائحــة علــى قطــاع النقــل العــام
وأنشــطة االســتثمار فــي مناطــق التنميــة.
ويتزايــد الضغــط علــى الرؤســاء التنفيذييــن لتحقيــق أهــداف الحوكمــة البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات ٪85 ،مــن الرؤســاء
ً
شــخصيا وبشــكل متزايــد
التنفيذييــن فــي األردن و %71مــن الرؤســاء التنفيذييــن فــي العالــم يتوقعــون أن تــوكل إليهــم
مســؤولية دفــع عجلــة التقــدم فــي معالجــة القضايــا االجتماعيــة .والرؤســاء التنفيذيــون فــي األردن واثقــون مــن قدراتهــم علــى
تحقيــق هــذه األهــداف ،إذ قــال  %44منهــم فقــط ،مقارنــة بـــ  %56علــى مســتوى العالــم ،بأنهــم ســيواجهون بعــض التحديــات فــي
طريــق تحقيــق المتطلبــات المتعلقــة بالتنــوع والشــمول.
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لقد أدت الجائحة إلى زيادة تركيزنا على إنشاء
أماكن عمل آمنة وصحية وحماية كل من موظفينا
وعمالئنا.
غسان نقل
رئيس مجلس اإلدارة
مجموعة فاين القابضة

صعــب مــن تحقيــق
صــرح  ٪36مــن الرؤســاء التنفيذييــن فــي األردن أن التأثيــر الســلبي للجائحــة علــى النســاء فــي مــكان العمــل
ّ
أهــداف التكافــؤ بيــن الجنســين علــى مســتوى القيــادة ،وكان للجائحــة تأثيرهــا الحقيقــي علــى أكثــر مــن مجــرد التوقعــات.

التعاون لدعم االستدامة
إن العمــل علــى الحــد مــن التغيــر المناخــي وتقليــل انبعاثــات الكربــون إلــى الحيــاد الصفــري يعـ ّـد ذو أهميــة كبيــرة فــي الوقــت
َّ
الحالــي .حيــث ســيتطلب إحــراز تقــدم فــي معالجــة قضايــا االســتدامة ،بمــا فــي ذلــك التغيــر المناخــي وتقليــل االنبعاثــات
الكربونيــة ،تعــاون كل مــن الشــركات والحكومــة علــى حــد ســواء .يتطلــع الرؤســاء التنفيذيــون فــي األردن إلــى تخصيــص رأس
مــال كبيــر لهــذه الجهــود ،حيــث يخطــط  ٪56الســتثمار أكثــر مــن  ٪10مــن إيراداتهــم كــي يصبحــوا أكثــر اســتدامة ،مقارنــة بـــ  ٪30مــن
الرؤســاء التنفيذييــن علــى مســتوى العالــم.

%56

من الرؤساء التنفيذيين في األردن يخططون الستثمار أكثر من %10
من عائدات شركاتهم لتصبح أكثر استدامة.

ابتــداء مــن قطــاع المنتجــات الورقيــة
تتقــدم الشــركات فــي األردن للمســاهمة فــي الجهــود العالميــة لمكافحــة تغيــر المنــاخ
ً
وحتــى القطــاع البنــوك والمصــارف.
وصــرح الســيد غســان نقــل ،رئيــس مجلــس إدارة شــركة فايــن القابضــة "تــم اعتمــاد منتجاتنــا الورقيــة الصحيــة مــن قبــل
ـدرا متجـ ً
ـب صافــي  ، ٪100ويعــد مصـ ً
رواد وقــادة
ـددا" .وأضــاف" :ونحــن أيضـ ًـا ّ
مجلــس رعايــة الغابــات ،وهــي مصنوعــة مــن لـ ّ
فــي الممارســات الفعالــة للحفــاظ علــى الميــاه .ففــي األردن -أحــد أكثــر دول العالــم شـ ً
ـحا بالميــاه -أدت مبادرتنــا إلعــادة تدويــر
ـنويا منــذ تنفيذهــا فــي عــام ."2018
ميــاه الصــرف الصحــي إلــى خفــض اســتهالك الميــاه العذبــة بمقــدار الربــع سـ ً
ـدرا كبيـ ً
أن القطــاع المصرفــي ال يعـ ّـد بحــد ذاتــه مصـ ً
ـرا النبعــاث الكربــون إال أنــه تغيــر لجعــل عملياتــه أكثــر اســتدامة وأصبــح
ومــع ّ
تمويلــه موجهـ ًـا بشــكل أكبــر نحــو المشــاريع المتعلقــة باالســتدامة.
قالــت نــور غــازي جــرار ،الرئيــس التنفيــذي لســيتي بنــك األردن" :إن أجنــدة ســيتي بنــك األردن المتعلقــة بالحوكمــة البيئيــة
واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات هــي جــزء مــن األجنــدة العالميــة لألعمــال" وأضافــت" :مــن عــام  2014إلــى عــام  ، 2019قمنــا
بتمويــل وتســهيل  164مليــار دوالر كحلــول لتخفيــض انبعاثــات الكربــون .ويملــك ســيتي بنــك شــبكة "فريــق أخضــر" عالميــة
تضــم أكثــر مــن  4000موظــف فــي  16دولــة ،تســاعد فــي تخطيــط وإدارة وتنفيــذ ورش العمــل التعليميــة واألنشــطة التطوعيــة
ومبــادرات التوعيــة البيئيــة األخــرى ".
رائــدا فــي هــذه الجهــود .وأوضحــت
دورا
يعتبــر الجانــب التمويلــي لمعادلــة تغيــر المنــاخ
ً
أمــرا بالــغ األهميــة ،وتلعــب البنــوك ً
ً
التزامــا لمــدة
الســيدة نــور جــرار" :فــي فتــرة الجائحة"أطلــق ســيتي اســتراتيجية للتقــدم المســتدام لعــام  2025والتــي تتضمــن
ً
خمــس ســنوات بتمويــل وتســهيل  250مليــار دوالر فــي األنشــطة البيئيــة .وباالقتــران مــع التمويــل ،نعمــل مــع عمالئنــا لتقييــم
مخاطــر المنــاخ ونقــاط الضعــف لديهــم أثنــاء االســتمرار فــي تقليــل التأثيــرات المباشــرة لشــركتنا علــى الكوكــب ".
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يركز أصحاب المصلحة اهتمامهم على اتساع نطاق
المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ ،ولكن الموظفين
ً
ً
أيضا.
مهما في تحقيق االستدامة
دورا
يلعبون ً
وعليه ،نقوم بتقديم تدريب للموظفين على إدارة
المخاطر البيئية واالجتماعية؛ مما يمكنهم من تحديد
المخاطر المحتملة بشكل أفضل.
جرار
نور غازي ّ
الرئيس التنفيذي
سيتي بنك األردن

ربط إستراتيجيات الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات بالعائد المالي
نظـ ًـرا ألن الرؤســاء التنفيذييــن يخططــون لتخصيــص رأس مــال كبيــر لتصبــح أعمالهــم أكثــر اســتدامة ،فمــن المهــم أن يتــم ربــط اســتثماراتهم الرقميــة
باحتياجــات الحوكمــة البيئيــة واالجتماعيــة الخاصــة بهــم .وال يمكــن القيــام بــأي منهمــا مــن فــراغ ،حيــث يصــرح  ٪72مــن الرؤســاء التنفيذييــن فــي
وثيقــا.
ً
ارتباطــا
األردن أن اســتثماراتهم الرقميــة واســتثمارات الحوكمــة البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات تعــد مرتبطــة
ً
ويهتــم الرؤســاء التنفيذيــون بالعالقــة بيــن برامــج الحوكمــة البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات واألداء المالــي لشــركاتهم .حيــث صـ ّـرح  %52مــن
الرؤســاء التنفيذييــن فــي األردن أن برنامــج الحوكمــة البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات فــي شــركاتهم تعمــل علــى تحســين األداء المالــي،
مقارنــة بـــ  ٪36فقــط مــن الرؤســاء التنفيذييــن العالمييــن الذيــن صرحــوا بذلــك .وقــد يكــون هــذا التوجــه فــي األردن رائـ ًـدا في المســتقبل ،وســيحدده
تزايــد اهتمــام المســتثمرين بالحوكمــة البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات والعمــاء الذيــن يختــارون دعــم الشــركات التــي تتوافــق مــع قيمهــم.
وقالــت الســيدة خلــود الســقاف ،الرئيــس التنفيــذي للمؤسســة العامــة للضمــان االجتماعــي" :تأثــرت اســتراتيجيتنا االســتثمارية
بالجائحــة ،حيــث دفعتنــا قدمـ ًـا نحــو مزيــد مــن االكتفــاء الذاتــي واالســتدامة" .وأضافــت الســيدة خلــود" :لقــد ركزنــا بالفعــل علــى هــذا األمــر حيــث
ضاعفنــا مجهودنــا فــي اســتثماراتنا الرئيســية فــي البنيــة التحتيــة فــي قطاعــي الطاقــة المتجــددة والصحــة".
ويعـ ّـد توجــه المؤسســة العامــة للضمــان االجتماعــي رائـ ً
ـدا فــي األردن ،إذ أكــد أكثــر مــن نصــف الرؤســاء التنفيذيــن الذيــن شــملهم االســتطالع
بالتزامهــم باســتثمار أكثــر مــن  %10مــن عائداتهــم الماليــة فــي البرامــج التــي تضمــن أن تصبــح مؤسســاتهم أكثــر اســتدامة.

%68

من الرؤساء التنفيذيين في األردن يرون رغبة من أصحاب المصلحة في زيادة إعداد
التقارير والشفافية المتعلقة قضايا الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات.

يتــم بنــاء نظــام بيئــي حــول الشــركات لدعــم برامــج الحكومــة البيئيــة واالجتماعيــة الخاصــة بهــم فــي األردن وحــول العالــم .ويهــدف جــزء مــن هــذا
النظــام البيئــي إلــى إنشــاء تدابيــر موحــدة لتصنيــف تأثيــر الشــركات الفرديــة علــى برامــج الحوكمــة البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات .وفــي
األردن ،يــرى  ٪68مــن الرؤســاء التنفيذييــن رغبــة مــن أصحــاب المصلحــة مثــل المســتثمرين والمنظميــن والعمــاء  -فــي زيــادة إعــداد التقاريــر
والشــفافية بشــأن قضايــا الحوكمــة البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات.

إن زيادة الوعي بالتغير
المناخي وتأثيراته قد زادت
الرغبة لدى الرؤساء التنفيذيين
لتحقيق أهداف الحوكمة البيئية
واالجتماعية وحوكمة الشركات
ومعالجة القضايا المجتمعية،
فقد أصبح من المهم اليوم أن
تقود الشركات التغيير اإليجابي،
وأن تأخذ بعين االعتبار تضمين
الحوكمة البيئية واالجتماعية
وحوكمة الشركات في
استراتيجياتها.

علــق أويــس شــهاب ،رئيــس الخدمــات الماليــة فــي كــي بــي إم جــي فــي الســعودية والمشــرق "يســتجيب الرؤســاء التنفيذيــون فــي
ً
مضيفــا:
جميــع أنحــاء العالــم لرغبــة المســاهمين فــي أن تتوافــق برامــج الحوكمــة البيئيــة واالجتماعيــة بشــكل مباشــر مــع أهــداف المؤسســة"
"نشــطت أعمــال البنــوك األردنيــة فــي مجــال الحوكمــة البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات إثــر توســع األســواق الماليــة العالميــة واالهتمــام
المتزايــد مــن وكاالت التصنيــف".
ويؤكــد الرؤســاء التنفيذيــون فــي األردن أن التقــدم المحــرز فــي برنامــج االســتدامة وتغيــر المنــاخ مدفــوع مــن قبــل كال القطاعيــن العــام والخــاص.
حيــث صــرح  %64مــن الرؤســاء التنفيذيــن بــأن الحوافــز الحكوميــة مطلوبــة لتعزيــز االســتثمارات المناخيــة فــي مجتمــع األعمــال ،ووجــد  %92مــن
الرؤســاء التنفيذيــن الذيــن شــملهم االســتطالع فــي تشــرين األول أن قــادة العالــم فــي غالســكو  COP26يجــب أن يضخــوا األمــوال الضروريــة
التغيــر المناخــي.
لدعــم أجنــدة
ّ
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جينا حمامة

مدير تنفيذي  -قسم االستشارات
كي بي إم جي في األردن

المرونة الرقمية
تذليل العقبات
يــدرك الرؤســاء التنفيذيــون بــأن المرونــة الرقميــة تكمــن فــي إمكانيــة الشــركات علــى خلــق مصــادر جديــدة للمنفعــة .كجــزء مــن
أجنداتهــا الرقميــة ،يمكــن أن تكــون المرونــة الرقميــة اســتراتيجية رئيســية إلبقــاء المؤسســات فــي الصــدارة ،ألنهــا تســاعد فــي
تحديــد التكنولوجيــا المغيــرة وحمايــة المؤسســات مــن التهديــدات اإللكترونيــة بمجــرد تطبيــق هــذه التكنولوجيــا واالســتفادة منهــا.
أيضــا :فالتســريع فــي تبنــي التقنيــات الرقميــة يعنــي أن
وفــي حيــن تتصــف الرقمنــة بكونهــا فرصــة ،إال أنهــا تعـ ّـد مــن المخاطــر ً
أســاليب العمــل التــي كانــت موجــودة منــذ ســنوات يمكــن أن تصبــح غيــر صالحــة للعمــل بشــكل مفاجــئ.
وعلــق نعمــة صبــاغ ،الرئيــس التنفيــذي للبنــك العربــي" فــي البنــك العربــي ،قمنــا باالســتفادة مــن التقنيــات المصرفيــة
التحوليــة الجديــدة مــن خــال تطويــر ثقافــة رقميــة داخليــة ،تخــول زمالئنــا فهــم التوجهــات الجديــدة وتضمينهــا فــي تصميــم
ّ
حلــول رقميــة جديــدة تســاعد العمــاء ".
تعمــل الرقمنــة علــى تشــكيل القطاعــات المختلفــة ،مــن القطــاع المصرفــي إلــى قطــاع النشــر فــي األردن .فقــد صــرح رامــي
القواســمي الرئيــس التنفيــذي لشــركة موضــوع" :لقــد كانــت الرقمنــة هــي المحــرك األكبــر للتحــول فــي قطــاع النشــر"
وأضــاف "تبــدو شــركة موضــوع للقــارىء العــادي مــزود محتــوى عبــر االنترنــت لكنهــا بالفعــل شــركة تكنولوجيــا ،فقــد اســتثمرنا
بكثافــة فــي تكنولوجيــا إنتــاج المحتــوى واســتخدام تقنيــة الــذكاء االصطناعــي لتحســين كفــاءة فحوصــات اللغــة والســرقة األدبيــة،
وقمنــا بزيــادة إنتاجيتنــا عــن طريــق تمكيــن األفــراد".

الشراكات من أجل التحول وسرعة االستجابة
تعمــل الشــركات فــي جميــع أنحــاء العالــم كجــزء مــن المنظومــة الرقميــة ،وتتعــاون مــع الشــركاء والمورديــن وحتــى المنافســين
لدعــم األداء التشــغيلي ،وتحديــد قنــوات إيــرادات رقميــة جديــدة ،وابتــكار تجــارب عمــاء رقميــة مرضيــة لتحقيــق هــدف الشــركة.
وقــد قــال أديــب كلــزي ،رئيــس استشــارات تجربــة العمــاء وتحــول األعمــال والحوســبة الســحابية ،لــدى كــي بــي إم
جــي فــي الســعودية والمشــرق« :يســعى قــادة األعمــال بشــكل متزايــد إلــى إقامــة شــراكات تعــزز المرونــة وتحقــق أجنــدات
التحــول الرقمــي الخاصــة بهــم» .مضيفـ ًـا« :تشــكل الشــركات تحالفــات وشــراكات لتنميــة خبراتهــا واستكشــاف مهــن جديــدة فــي
الســوق ،وال ســيما فــي مجــاالت الحوســبة الســحابية وتجــارب العمــاء».

لقد قمنا باالستفادة من أكثر التقنيات المصرفية
التحولية الجديدة ،من خالل تطوير ثقافة رقمية
ّ
داخلية تسمح لزمالئنا فهم التوجهات الجديدة
وتضمينها في تصميم حلول رقمية جديدة
تساعد العمالء.
نعمة صباغ
الرئيس التنفيذي
البنك العربي
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رقميــا ومشــاركة البيانــات مــع الشــركاء ،فإنهــا تحتــاج للتأكــد مــن أن األنظمــة والبيانــات  -وخاصــة
مــع قيــام الشــركات بتوصيــل أنظمتهــا
ً
بيانــات العمــاء  -آمنــة .تســاعد ممارســات األمــن الســيبراني المســتدامة والقائمــة علــى غــرض ازدهــار النظــم البيئيــة الرقميــة فــي
ذلــك ،وكذلــك فــي رد الهجمــات اإللكترونيــة ،وتعزيــز الثقــة فــي أن الشــركة آمنــة .ويظهــر البحــث أن الرؤســاء التنفيذييــن فــي األردن
يدركــون أهميــة بنــاء األمــن الســيبراني وتضمينــه فــي الشــراكات المختلفــة والنظــم البيئيــة.
جيــدا لــرد الهجمــات الســيبرانية و ٪52قالــوا أن
 ٪40فقــط مــن الرؤســاء التنفيذييــن فــي األردن صرحــوا بــأن مؤسســاتهم مســتعدة
ً
لديهــم خطــة دفــاع إذا واجهــوا هجــوم فديــة؛ ممــا يــدل علــى أن هنــاك الكثيــر مــن التقــدم الــذي مــا زال يتعيــن علينــا تحقيقــه.
إذا كان قبــول المشــكلة هــو نصــف الحــل ،فكيــف تحــل المؤسســات البقيــة؟ صــرح أكثــر مــن نصــف المشــاركين فــي االســتطالع فــي
األردن بنســبة ( )٪52أنهــم سيســتثمرون علــى مــدى الســنوات الثــاث المقبلــة فــي تطويــر بنيــة تحتيــة تقنيــة قائمــة علــى مبــدأ
الحوســبة الســحابية أو ســوف يدمجــون مبــادئ األمــان فــي تصميــم األنظمــة والخدمــات المســتقبلية.

ما توقعاتك لتأثير كوفيد  19على مؤسستك للسنوات الثالث القادمة؟
تقليل مساحة مكاتب العمل والشركات

%8

توظيف كفاءات تعمل عن بعد
إنشاء مساحات مكتبية مشتركة
لتحقيق المزيد من المرونة
عقد اجتماعات اإلدارة العليا عن بعد

%24
%44
%48

عمل غالبية الموظفين عن بعد لمدة
يومين على األقل في األسبوع

دفعت الجائحة العالمية قادة األعمال
إلى إعادة التفكير بعملياتهم وبالدور
الفعلي لموظفيهم في مستقبل
أعمالهم .ومع تطور هذه التحديات ،يعيد
الرؤساء التنفيذيون النظر في ممارسات
الحوكمة وإدارة المخاطر لتالئم واقع
العمل الجديد.
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%72

محمد أبو دلو

رئيس قسم االستشارات
كي بي إم جي األردن

ال يقتصر دور الرقمنة على تغير مكان عرض
المحتوى النهائي للقراء ،ولكنّ ها ّأثرت على
ابتداء من صناعة المحتوى وحتى
العملية بأكملها
ً
عرضه على المنصات للقراءة.
رامي القواسمي
الرئيس التنفيذي
شركة موضوع

دقيقــا لهــذه المســألة أيضـ ًـا .علــى ســبيل المثــال  ،صــرح  ٪88مــن الرؤســاء التنفيذييــن أن حمايــة
ً
فهمــا
أظهــر العديــد مــن المســتجيبين
ً
النظــام البيئــي الشــريك وسلســلة التوريــد الخاصــة بهــم ال تقــل أهميــة عــن بنــاء برامــج أمــن ســببراني خاصــة للدفــاع عــن شــركاتهم ،وأن
نهجــا علــى مســتوى القطاعــات لمعالجــة مشــكلة متطلبــات برامــج الفديــة ( )ransomwareبشــكل صحيــح.
هــذا األمــر يتطلــب ً
هــذا التصــور بأنــه ال يمكــن للمــرء ببســاطة وضــع "جــدار حــول حديقتــه وحــده" يعتبــر مؤشـ ً
ـرا إيجابيـ ًـا ،فمــن الممكــن أن يقودنــا إلــى "نهــج
مجتمعــي" يهــدف إلــى المزيــد مــن التعــاون بيــن األقــران فــي القطاعــات وجهــات تنفيــذ القانــون لتعطيــل الجريمــة اإللكترونيــة المنظمــة.

بناء مستقبل عمل مرن
مــع عــودة األشــخاص إلــى أماكــن عملهــم ،واعتمــاد الحكومــات بشــكل متزايــد علــى األعمــال التجاريــة لتقــود العــودة إلــى الحيــاة الطبيعيــة،
ـدال مــن إحــداث تغييــرات شــاملة علــى مســاحة الشــركات.
يركــز الرؤســاء التنفيذيــون بشــكل أكبــر علــى المرونــة بـ ً
يخطــط  ٪8فقــط مــن الرؤســاء التنفيذييــن المقيميــن فــي األردن لتقليــص (أو قلصــوا بالفعــل) مســاحات شــركاتهم ومكاتــب العمــل بســبب
الجائحــة وتغيــر عــادات العمــل ،بينمــا صــرح  ٪21مــن الرؤســاء التنفيذييــن العالمييــن بالحــد مــن تواجدهــم فــي المكاتــب والشــركات  -وهــو
انخفــاض حــاد عــن نتائــج اســتطالع عــام  2020الــذي تــم إجــراؤه بعــد ثالثــة أشــهر مــن بدايــة الجائحــة فــي صيــف عــام  2020حيــث كان ٪69
يهدفــون إلــى تقليــل المســاحة الفعليــة للشــركات والمكاتــب.
وبالرغــم مــن هــذا كلــه إال أن الرؤســاء التنفيذيــن يعطــون األولويــة للمرونــة .حيــث صــرح  ٪72مــن الرؤســاء التنفيذييــن فــي األردن إن معظــم
الموظفيــن فــي شــركاتهم ســيعملون عــن ُبعــد علــى األقــل يوميــن أو أكثــر فــي األســبوع .كذلــك ،يشــير  ٪24مــن الرؤســاء التنفيذييــن فــي
ـل مــن النســبة
األردن إلــى أنهــم يتطلعــون إلــى توظيــف المواهــب والكفــاءات التــي تعمــل فــي الغالــب عــن بعــد ،وتعـ ّـد هــذه النســبة أقـ ّ
العالميــة البالغــة  .٪42وبخصــوص عقــد االجتماعــات عــن بعــد ،يرغــب  ٪48مــن الرؤســاء التنفيذييــن فــي األردن بعقــد اجتماعــات القيــادة\
اإلدارة العليــا عــن بعــد.

يدرك الرؤساء التنفيذيون أهمية األمن
السيبراني في جميع مراحل سلسلة القيمة:

%88
أن حماية
من الرؤساء التنفيذيين يعتبرون َّ
النظام البيئي للشركاء وسلسة التوريد ال
تقل أهمية عن بناء برامج دفاعات سيبرانية
لشركاتهم.

%76
أن
من الشركاء التنفيذيين يعتبرون َّ
اإلستراتيجية السيبرانية القوية أمر بالغ
األهمية لغرس وتعزيز الثقة مع أصحاب
المصلحة الرئيسيين.
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تطلعات مستقبلية
يمكن للرؤساء التنفيذيين التركيز على المجاالت الثالثة التالية والعمل عليها إذا ما أرادوا زيادة النمو بعد تجاوز تأثير الجائحة.

المرونة وسرعة االستجابة
تعاملــت العديــد مــن الشــركات مــع الجائحــة بحكمــة ،وأظهــرت
مرونــة فــي مواجهــة التغييــرات المســتمرة وحــاالت االضطــراب
ً
رئيســيا فــي التعافــي
عامــا
وعــدم اليقيــن .وســتكون المرونــة
ً
واالزدهــار االقتصــادي ،إلــى جانــب تدخــات محــددة  -كإدارة مخاطر
توظيــف الكفــاءات وإنشــاء الدفاعــات الســيبرانية  -وســيحتاج
الرؤســاء التنفيذيــون إلــى توظيــف أشــخاص يتمتعــون بالمرونــة،
وهنــا يجــب التركيــز علــى أولويتيــن:
وجــود موظفيــن متمكنيــن رقميــاً بالبيانــات
والمهــارات التــي يحتاجونهــا للمســاهمة فــي
نجــاح منشــآتهم ،إلعطائهــم القــدرة علــى االســتجابة
الســريعة بشــكل مبتكــر للتهديــدات الناشــئة.
التحــول إلــى أســاليب العمــل المرنــة والرقميــة.
ّ
علــى الرغــم مــن أن الجائحــة أصبحــت فــي مرحلــة أســهل
إلدارتهــا والتعامــل معهــا ،إال أن المؤسســات مــا زالــت
بحاجــة إلــى االســتثمار فــي أنظمــة العمــل المرنــة
والرقميــة لالســتعداد ألي أزمــات مســتقبلية.
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الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة
الشركات والعائد المالي
كبيــرا مــن الرؤســاء التنفيذييــن مــا
عــددا
يظهــر االســتطالع أن
ً
ً
يزالــون غيــر مقتنعيــن بالتأثيــر المالــي اإليجابــي لبرامــج الحوكمــة
البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات ،وللمســاعدة للربــط بيــن
الحوكمــة البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات والنمــو المالــي،
يحتــاج الرؤســاء التنفيذيــون إلــى التركيــز علــى مجاليــن:
تحديــد اســتثمارات الحوكمــة البيئيــة واالجتماعيــة
وحوكمــة الشــركات الضروريــة لتحقيــق المنفعــة
طويلــة األجــل ،مثــل جهــود التقليــل مــن االنبعاثــات
الكربونيــة .ويجــب أن تشــمل االســتثمار فــي الحلــول
الرقميــة لدعــم فــرص االســتدامة والمخاطــر المتعلقــة
بهــا ،وكذلــك ،تحديــد إمكانيــة مبــادرات الحوكمــة البيئيــة
واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات علــى زيــادة نمــو اإليــرادات
بشــكل مباشــر مــن خــال فــرص االبتــكار للمنتجــات
والخدمــات الجديــدة.
وضــع معاييــر لقيــاس أداء الحوكمــة البيئيــة
واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات ،والتــي ستســاهم
فــي تحديــد مســتوى طمــوح الشــركة وتؤكــد علــى
اســتطاعتها لنقــل تجربــة الحوكمــة البيئيــة واالجتماعيــة
وحوكمــة الشــركات بشــكل مقنــع للجهــات االســتثمارية
وأصحــاب المصلحــة اآلخريــن.

مستقبل العمل
يــدرك الرؤســاء التنفيذيــون أن مســتقبل العمــل ال يتوقــف عنــد
مــكان وجــود األفــراد العامليــن ،بــل يمكــن للشــركات ذات األداء
المرتفــع عــرض إمكانياتهــا التقنيــة والعمــل علــى صقــل مهــارات
موظفيهــا ،مــا يعنــي توفيــر قــوى بشــرية عاملــة رقميــة ذات
مهــارات عاليــة وحمــاس وتعمــل بســرعة ومرونــة.

يجــب أن يســتثمر الرؤســاء التنفيذيون فــي المهارات
الرقميــة ،باإلضافــة إلــى تحديــث التقنيــات .وال
يقتصــر األمــر علــى تمكيــن األفــراد مــن اســتخدام هــذه
األدوات الجديــدة ،بــل يبــدأ مــن المســاعدة فــي تعزيــز
أوال ،وحينهــا يتطلــع األفــراد بشــكل
الثقافــة الرقميــة
ً
طبيعــي إلــى دمــج التقنيــة فــي أعمالهــم.
يجــب علــى الرؤســاء التنفيذييــن أن يضمنــوا ربــط
القــرارات المتعلقــة بمســتقبل العمــل بتعميــق
مشــاركة الموظفيــن والتزامهــم تجــاه الشــركة
وزيادتهــا .يحــرص القــادة علــى رؤيــة موظفيهــم يعــودون
إلــى أماكــن العمــل ،إال أن العديــد مــن الموظفيــن مــا
يزالــون قلقيــن وراغبيــن بالتمســك بالعمــل عــن بعــد لمــا
يملكــه مــن أفضليــه بنظرهــم.

المنهجية والشكر
تنفيذيــا مــن كبــرى الشــركات فــي العالــم
رئيســا
يقــدم اســتطالع كــي بــي إم جــي لــرؤى الرؤســاء التنفيذييــن لعــام  2021نظــرة عميقــة للســنوات الثــاث المقبلــة ،شــارك فيهــا 1325
ًّ
ً
مــن بينهــم  25رئيسـ ًـا تنفيذيـ ًـا مــن األردن.
ـورا فريـ ًـدا حــول تحــول منهجيــة تفكيــر الرؤســاء التنفيذييــن فــي العالــم إثــر جائحــة كوفيــد19-
ـزءا مــن سلســلة رؤى الرؤســاء التنفيذييــن ،والتــي تقــدم منظـ ً
يعــد هــذا االســتطالع جـ ً
ً
ـتطالعا لتوقعــات  500مــن الرؤســاء التنفيذييــن فــي
أيضــا اسـ
ومنظورهــم للتعافــي بعــد الجائحــة .وباإلضافــة إلــى هــذا االســتطالع ،الــذي تــم إجــراؤه فــي تمــوز وأوائــل آب ،أجرينــا ً
كانــون الثانــي وشــهر شــباط مــن هــذا العــام ممــا أتــاح لنــا فرصــة دراســة تطــور فكــر الرؤســاء التنفيذييــن علــى مــدار عــام .2021
تــم اختيــار الرؤســاء التنفيذييــن العالمييــن مــن الشــركات التــي تزيــد إيراداتهــا الســنوية عــن  500مليــون دوالر أمريكــي ،ثلــث الشــركات التــي شــملها االســتطالع تزيــد إيراداتهــا عــن
واحــد مليــار دوالر أمريكــي سـ ً
ـزءا
ـنويا ،وال توجــد ردود مــن الشــركات التــي تقــل إيراداتهــا عــن  500مليــون دوالر أمريكــي .يمثــل الرؤســاء التنفيذيــون البالــغ عددهــم  25فــي األردن جـ ً
كبيـ ًـرا مــن االقتصــاد األردنــي ،وكافــة الشــركات الـــ  25لديهــا عائــدات ســنوية تزيــد عــن  500مليــون دوالر أمريكــي ٪36 ،لديهــا عائــدات تزيــد عــن  1مليــار دوالر أمريكــي.
نظرا الستخدام التقريب.
مالحظة :قد ال تساوي بعض النسب عند جمعها مئة في المئة
ً
نود أن نشكر الرؤساء التنفيذيين التالية أسماؤهم على مساهماتهم ومشاركتهم في التقرير:
 الدكتور معن النسور ،الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية السيدة خلود السقاف ،الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للضمان االجتماعي السيد غسان نقل ،رئيس مجلس إدارة مجموعة فاين القابضة السيدة نور غازي جرار ،الرئيس التنفيذي لسيتي بنك األردن السيد نعمة صباغ ،الرئيس التنفيذي للبنك العربي -السيد رامي القواسمي ،الرئيس التنفيذي لشركة موضوع
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تواصل معنا:
حاتم القواسمي

الشريك التنفيذي
كي بي إم جي في األردن
E: hatemkawasmy@kpmg.com

أمين حسين

شريك ورئيس قسم الضرائب
كي بي إم جي األردن
E: ahusein@kpmg.com

ربيع شلبي

شريك ورئيس قسم التدقيق
كي بي إم جي في األردن
E: rshalabi@kpmg.com

محمد أبو دلو

رئيس قسم االستشارات
كي بي إم جي األردن
E: mabudalo@kpmg.com

المساهمون

بيتر بانينك ،مدير الدراسات والبحوث
ِص ّديقة الحاج صالح ،العالقات العامة والتواصل

للمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع:
jo-fmmarketing@kpmg.com

kpmg.com/jo

سجل في كل دولة.
بأن ً
الم ّ
كال منها يعمل وفقاً لالسم القانوني ُ
يقصد بكي بي إم جي في السعودية والمشرق شركات كي بي إم جي (األعضاء) :في السعودية ،واألردن ،ولبنان ،والعراق .علماً ّ
المعلومات الواردة هنا ذات طبيعة عامة وال تهدف إلى معالجة أحوال أي فرد أو كيان معين .على الرغم من أننا نسعى لتقديم معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب ،غير أنه ال يمكن أن يكون هناك ضمان على أن هذه المعلومات دقيقة اعتباراً من
تاريخ استالمها أو أنها ستظل دقيقة في المستقبل .ال ينبغي ألحد أن يتصرف بناء على هذه المعلومات دون مشورة مهنية مناسبة بعد إجراء فحص شامل للحالة المعينة.
©  2021شركة القواسمي وشركاه ،شركة تضامن أردنية مسجلة تحت الرقم (، )226وهي عضو في شبكة الشركات المستقلة المنتمية إلى كي بي إم جي العالمية ،شركة إنجليزية خاصة محدودة بالضمان  .جميع الحقوق محفوظة.
اسم وشعار كي بي إم جي هما عالمتان تجاريتان مسجلتان أو عالمتان تجاريتان لشركة كي بي إم جي العالمية.

