تقرير رؤى الرؤساء التنفيذيين في
المملكة العربية السعودية 2020م
(اإلصدار الخاص بجائحة كوفيد )19 -

المملكة العربية السعودية
نوفمبر 2020
 1تقرير رؤى الرؤساء التنفيذيين في المملكة العربية السعودية 2020م (اإلصدار الخاص بجائحة كوفيد )19 -

المقدمة
القيادة في ظل الجائحة العالمية
فرضــت جائحــة حــذف كوفيــد  19 -فــي بدايــة العــام تحديــات أمــام الرؤســاء التنفيذييــن والتــي لــم يراعهــا ســوى القليــل منهــم فــي البدايــة ،ثــم اتجــه
ـكل ســريع.
القــادة ألخــذ القــرارات واالضطــاع بــأدوار تتطلــب منهــم إعــادة دراســة واجباتهــم تجــاه منشــآتهم ،وواجــب منشــآتهم تجــاه العالــم ،بشـ ٍ
لقــد ألقــت هــذه األزمــة بظاللهــا علــى الجميــع ســواء أكانــوا أشــخاص أو منشــآت أو دول ،وكان لهــا أثرهــا علــى جميــع األصعــدة .وكانــت قــد أعلنــت
الســعودية عــن أول إصابــة بفيــروس كوفيــد  19 -فــي أوائــل مــارس ،وبعدهــا بفتــرة وجيــزة َفرضــت حظــر تجــول علــى مســتوى البــاد وبــدأت بفــرض
أن الحــج لهــذه الســنة اقتصــر علــى حوالــي  1000حــاج مــن داخــل الســعودية ،وهــو فــارق
قيــود علــى الســفر ،وممــا يعكــس خطــورة الوبــاء العالمــي ّ
ضخــم للغايــة مقارنــة بمالييــن الحجــاج فــي كل ســنة.
ً
ـتطالعا موجهـ ًـا لمئــات الرؤســاء التنفيذييــن لعــدد مــن أكبــر الشــركات فــي العالــم فــي شــهر ينايــر ،ثــم أعادتــه فــي
أجــرت شــركة كــي بــي إم جــي اسـ
شــهري يوليــو وأغســطس؛ وذلــك فــي محاولــة الســتيضاح الصــورة المعقــدة لعالمنــا اليــوم .وهدفــت أســئلة االســتطالع إلــى تحديــد مــدى ثقــة
الرؤســاء التنفيذييــن فــي المســتقبل وفهــم مــدى تغيــر أولوياتهــم ودراســة كيفيــة تعامــل منشــآتهم مــع هــذه األزمــة غيــر المتوقعــة.
أن توقعــات النمــو وقيــاس المخرجــات
ال ُيســتغرب شــعور الرؤســاء التنفيذيــون بثقــة أقــل مــن بدايــة العــام باتجــاه النمــو االقتصــادي العالمــي ،إال َّ
ال تعكــس الصــورة كاملــة ،فقــد كان علــى قــادة المنشــآت إعــادة ترتيــب أولوياتهــم ،وقــد ركــز العديــد منهــم علــى مــا هــو أكثــر أهميــة؛ أال وهــو صحــة
وســامة المجتمعــات التــي تعمــل منشــآتهم علــى خدمتهــا.

د .عبد الله حمد الفوزان

رئيس مجلس اإلدارة
كــي بــي إم جــي فــي الســعودية
ومنطقــة المشــرق

مــع مراعــاة وضــع االقتصــاد العالمــي وكيــف تغيــرت أولويــات الرؤســاء التنفيذييــن ،ومــع التغيــر الــذي طــرأ علــى ســلوك المســتهلكين ،يعمــل
الرؤســاء التنفيذيــون علــى تســريع التغييــرات التنظيميــة لتلبيــة متطلبــات الســوق المتطــورة باســتمرار ،وقــد اســتهدفت هــذه التغييــرات أجنــدات
التحــول الرقمــي وإعــداد الكفــاءات بشــكل محــدد.
أن القــادة الذيــن تأثــروا بتجربتهــم الشــخصية فــي هــذه
يعــد التأكيــد علــى كل هــذه األســاليب بمثابــة تجديــد التركيــز علــى الهــدف المؤسســي ،إذ ّ
الجائحــة يعملــون علــى تجديــد أهــداف منشــآتهم لتتناســب مــع احتياجــات الواقــع الحالــي ،وال بـ ّـد مــن العــودة باســتمرار إلــى الهــدف المؤسســي
عنــد اتخــاذ قــرارات صعبــة.
إن المهمــة عظيمــة أمــام الجميــع .وال يســعني إال أن أشــكر جميــع قــادة األعمــال الذيــن تشــرفنا بالحديــث معهــم علــى منحنــا جـ ً
ـزءا مــن وقتهــم
للمشــاركة فــي هــذا االســتطالع ،وقمنــا بفضــل تعاونهــم المميــز بالوقــوف علــى بعــض االتجاهــات والــرؤى المهمــة فــي هــذا التقريــر ،والتــي
نأمــل أن تحــوز علــى اهتمامكــم وتقــدم الفائــدة لكــم.
نشــكركم علــى الثقــة التــي وضعتموهــا فــي كــي بــي إم جــي ونتطلــع لمعرفــة آرائكــم بشــأن النتائــج التــي توصلنــا إليهــا فــي تقريــر «رؤى الرؤســاء
التنفيذييــن فــي المملكــة العربيــة الســعودية 2020م».
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النتائج الرئيسة
الكفاءات وواقع العمل الجديد

تتطلــع المنشــآت فــي قطــاع األعمــال إلــى تغييــر اســتراتيجيات التوظيــف لديهــا ،حيــث أدى العمــل عــن ُبعــد إلــى اكتشــاف مزيــد مــن
مقرهــا فــي الســعودية صعوبــة فــي انتقــال الكفــاءات إليهــا
إمكانــات توظيــف الكفــاءات لديهــا .فبينمــا قــد تواجــه األعمــال التــي اتخــذت
ّ
ـا جيـ ً
ـدا للوصــول للكفــاءات الموجــودة خــارج البــاد .وتــدرس المنشــآت فــي جميــع أنحــاء
أن العمــل عــن ُبعــد قــد يكــون بديـ ً
أثنــاء الجائحــة ،إال َّ
العالــم تقليــص مكاتبهــا تماشـ ً
ـيا مــع اســتمرار العمــل عــن ُبعــد علــى المــدى البعيــد ومحاولــة منهــا لتقليــص النفقــات.

تحول أجندة المخاطر

ارتفعــت نســبة «مخاطــر الكفــاءات» منــذ بدايــة الجائحــة لتشــكل التهديــد األكبــر أمــام نمــو األعمــال التجاريــة متجــاوزة «مخاطــر سالســل
التوريــد» و«النزعــات اإلقليميــة» .وقــد أثبتــت الصناعــات ذات الحجــم الضخــم مــن حيــث االســتيراد فــي الســعودية (مثــل :األغذيــة
والبتروكيماويــات) قدرتهــا علــى الصمــود أمــام اضطرابــات التجــارة العالميــة ،إال أنهــا قــد تتأثــر فــي المســتقبل جــراء هــذه الجائحــة.

العودة إلى الهدف والتركيز على الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات

رفعــت الجائحــة مــن عمليــة ضبــط ممارســات األعمــال ،فقــد أعــاد الرؤســاء التنفيذيــون تقييــم أهــداف منشــآتهم وحاولــوا تركيــز أجندتهــم
أن الرؤســاء التنفيذييــن فــي
فيمــا يخــص الحوكمــة البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات إلــى مكــون «الحوكمــة االجتماعيــة» .ويتوقــع ّ
المملكــة ســيقومون بتعزيــز مســتوى الشــفافية وزيــادة التقاريــر المتعلقــة بــأداء الحوكمــة البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات وذلــك إثــر
مــا يرونــه مــن اهتمــام المســتثمرين بهــذا الشــأن.

تسريع التحول الرقمي

يراهــن قــادة األعمــال علــى جوانــب رئيســة للتحــول الرقمــي ،وقــد الحــظ أغلبهــم هــذا التســارع خــال فتــرة اإلغــاق .ومــع ذلــك ،فقــد أدت
الجائحــة إلــى زيــادة وتيــرة الهجمــات الســيبرانية؛ ممــا نتــج عنــه زيــادة الوعــي بقيمــة األمــن الســيبراني وأهميــة االســتثمار فيــه.
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أهداف األعمال
يركــز الرؤســاء التنفيذيــون فــي خضــم األزمــة الصحيــة
واإلنســانية علــى إيجــاد منشــآت جديــرة بالثقــة وعازمــة
علــى مواجهــة التحديــات المجتمعيــة الصعبــة.

يقــوم الرؤســاء التنفيذيــون ،باإلضافــة إلــى االســتجابة
لألزمــة ،بتهيئــة منشــآتهم لتحقيــق النمــو واالزدهــار
علــى المــدى الطويــل.

يضاعــف الرؤســاء التنفيذيــون العمــل علــى أولويــات
التحــول لبنــاء القــدرات الالزمــة لتحقيــق النجــاح فــي
المســتقبل لمــا بعــد جائحــة كوفيــد .19 -

تجديد أهداف األعمال

النمو في األوقات الصعبة

مستقبل العمل

أعــرب  77فــي المائــة مــن الرؤســاء التنفيذييــن فــي
أن الهــدف األساســي لمنشــآتهم فــي
بدايــة العــام عــن َّ
هــذه الفتــرة ينصــب علــى األهــداف اإلنســانية ،بينمــا
أ ّكــد اليــوم  79فــي المائــة منهــم أنهــم يشــعرون بارتبــاط
أقــوى مــع أهــداف منشــآتهم منــذ بــدء األزمــة.

من التعاطف إلى العمل

تعــرض  39فــي المائــة مــن الرؤســاء التنفيذييــن أو أحــد
أفــراد عائالتهــم لإلصابــة بفيــروس كوفيــد 19 -؛ ممــا
أدى إلــى تغيــر االســتجابة االســتراتيجية لنســبة  55فــي
المائــة منهــم تجــاه الجائحــة.

االرتقاء إلى التطلعات

ذكــر  65فــي المائــة مــن الرؤســاء التنفيذييــن فــي
أوائــل عــام 2020م إن الجمهــور يتطلــع إلــى قطــاع
األعمــال لمــلء الفــراغ الناجــم عــن تراجــع الثقــة فــي
قــدرة الحكومــات بمفردهــا علــى مواجهــة التحديــات
ا لمجتمعيــة .
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نمو األعمال

األولويات

تقرير رؤى الرؤساء التنفيذيين في المملكة العربية السعودية 2020م (اإلصدار الخاص بجائحة كوفيد )19 -

أعــرب نحــو ثلــث الرؤســاء التنفيذييــن عــن تراجــع ثقتهــم
فــي الوقــت الراهــن تجــاه آفــاق النمــو االقتصــادي
العالمــي علــى المــدى البعيــد مقارنــة بمــا كانــت عليــه
فــي بدايــة العــام.

ذكــر  77فــي المائــة مــن الرؤســاء التنفيذييــن بأنهــم
سيســتمرون فــي تطويــر أدوات التعــاون واالتصــال
الرقميــة ،التــي ازداد اســتخدامها جــراء الجائحــة .ويــرى 73
فــي المائــة منهــم أن العمــل عــن ُبعــد قــد ســاهم فــي
زيــادة مســاحة الكفــاءات المتاحــة لهــم.

يــرى نحــو  80فــي المائــة مــن الرؤســاء التنفيذييــن أن
جائحــة كورونــا قــد أدت إلــى تســريع عمليــة التحــول
الرقمــي وســجل أكبــر تقــدم فــي العمليــات الرقميــة،
أن هــذا التقــدم
إذ يشــير  30فــي المائــة منهــم إلــى َّ
قــد فــاق توقعاتهــم وحقــق مــا كانــوا يتوقعــون حاجتــه
للتقــدم فــي هــذا المجــال.
لســنوات
ّ

التركيز على العميل في سالسل التوريد

يشــير  67فــي المائــة مــن الرؤســاء التنفيذييــن
الضطرارهــم إلــى إعــادة التفكيــر فــي آليــة سالســل
التوريــد العالميــة الخاصــة بهــم مــع مراعاتهــم لتبعــات
الجائحــة عليهــا ،مدفوعيــن برغبتهــم فــي أن يصبحوا أكثر
مرونــة فــي االســتجابة الحتياجــات العمــاء المتغيــرة.

صدارة مخاطر الكفاءات

الميل نحو الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات

تسريع التحول الرقمي

تصــدرت “مخاطــر الكفــاءات” قائمــة المخاطــر لترتفــع 11
مرتبــة منــذ بدايــة العــام وبذلــك تُ شــكل التهديــد األول
للنمــو طويــل األجــل لألعمــال.

أعــرب  71فــي المائــة مــن الرؤســاء التنفيذييــن عــن
رغبتهــم بالمحافظــة علــى مكاســب تغيــر المنــاخ التــي
تحققــت جــراء الجائحــة ،حيــث ذكــر  65فــي المائــة منهــم
دورا فيمــا
إن إدارة المخاطــر المتعلقــة بالمنــاخ ســتمارس ً
َّ
إذا كانــوا ســيحتفظون بوظائفهــم أم ال علــى مــدى
الســنوات الخمــس المقبلــة.

الهدف
ذكر أغلب الرؤساء
التنفيذيين (79
في المائة
منهم) أن جائحة
كوفيد 19 -
دفعتهم إلى
إعادة تقييم
أهدافهم

َّ
خلفــت الجائحــة تبعــات كبيــرة علــى صحــة البشــر وســبل معيشــتهم وكذلــك علــى مســتقبل األعمــال ،إال أنهــا وضعــت الرؤســاء التنفيذييــن أمــام أعظــم
اختبــار لقدراتهــم القياديــة ومرونتهــم الشــخصية .ويســتغل الرؤســاء التنفيذيــون ألكبــر المنشــآت فــي العالــم هــذه اللحظــة التاريخيــة غيــر المتوقعــة
لممارســة القيــادة بهــدف وتأثيرهــا المتزايــد علــى الصعيديــن االجتماعــي واالقتصــادي .فهــم يقــودون هــذه المنشــآت مســتحضرين االعتبــارات
اإلنســانية حيــث يضعــون المــوارد البشــرية ومســؤولية األعمــال علــى رأس أولوياتهــم .ويحاولــون جهدهــم إليجــاد الفــرص وســط تراجــع الثقــة فــي
االقتصــاد العالمــي ،ويعيــدون تهيئــة منشــآتهم لتوائــم الواقــع الجديــد للمســتقبل.

رؤية متجددة للهدف
بــدال مــن المســاهمين .فحســب
كانــت مواقــف الرؤســاء التنفيذييــن فــي بدايــة العــام تجــاه أهــداف منشــآتهم تميــل لصالــح أصحــاب المصلحــة
ً
االســتطالع الــذي أجــري فــي ينايــر ،أشــار أغلــب الرؤســاء التنفيذييــن ( 56فــي المائــة منهــم) فــي الســعودية أن الهــدف العــام لمنشــآتهم يتمثــل فــي
بنــاء قيمــة طويلــة األجــل ألصحــاب المصلحــة ،مقارنــة بمــا نســبته  22فــي المائــة منهــم والذيــن أشــاروا إلــى أن العوائــد االقتصاديــة للمســاهمين
حــددت أهدافهــم .ويــرى  22فــي المائــة أن هــدف منشــآتهم يتمثــل فــي تحســين أوضــاع المجتمــع والمصلحــة العامــة.
وقــد حــددت هــذه الرؤيــة مســار وتوجــه التركيــز العالمــي نحــو الهــدف الجديــد فــي ضــوء جائحــة كوفيــد  .19 -ويــرى أغلــب الرؤســاء التنفيذييــن علــى
أن التبعــات المدمــرة للجائحــة دفعــت العديــد
مســتوى العالــم ( 79فــي المائــة منهــم) ارتباطـ ًـا أقــوى مــع أهدافهــم المؤسســية منــذ بــدء األزمــة ،إال َّ
منهــم للتســاؤل عمــا إذا كانــت أهدافهــم الحاليــة تلبــي بالفعــل احتياجــات أصحــاب المصلحــة .وفــي الواقــع ،أقــر  79فــي المائــة منهــم أنهــم اضطــروا
إلــى إعــادة تقييــم أهدافهــم جــراء جائحــة كوفيــد  .19 -وســيتعين االســتماع إلــى مختلــف أصحــاب المصلحــة وتشــجيع الحــوار معهــم أثنــاء عمليــة إعــادة
التقييــم هــذه ،خاصـ ًـة إذا كان ثمــة حاجــة لتعديــل الهــدف الحالــي لتلبيــة احتياجــات وتطلعــات مجموعــة مــن أصحــاب المصلحــة.
قــد ال يكــون الحــوار مــع أصحــاب المصلحــة أثنــاء الجائحــة أكثــر أهميــة مــن ذلــك القائــم بيــن الجهــات الرقابيــة والقطــاع الخــاص .فقــد أولــت مؤسســة النقد
وثيقــا بخطــط العمــل التــي وضعتهــا المؤسســات الماليــة الســعودية
ً
اهتمامــا
العربــي الســعودي (ســاما) ،عنــد إعــداد خطتهــا الســتمرارية األعمــال،
ً
لمواجهــة تداعيــات كوفيــد  .19 -وكانــت إحــدى المجــاالت ذات األهميــة هــي القنــوات المصرفيــة الرقميــة ،والتــي يمكــن اســتخدامها لتقليــل التعامــات
وجهـ ًـا لوجــه .وعليــه ،ســعت مؤسســة النقــد العربــي الســعودي لتوســيع اســتخدام القنــوات المصرفيــة الرقميــة وســمحت لمقدمــي خدمــات الدفــع
برفــع ســقف حــد الرصيــد الشــهري للمحافــظ اإللكترونيــة.
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أشــار فيصــل العمــران ،الرئيــس التنفيــذي للبنــك الســعودي لالســتثمار ،إلــى ســرعة تبنــي القنــوات المصرفيــة الرقميــة،
ـا“ :كانــت البنــوك تتقــدم بالفعــل فــي هــذا المجــال قبــل الجائحــة ،إال أننــا كُنــا نعتقــد سـ ً
ـابقا بــأن تحقيــق تبنــي القنــوات
قائـ ً
المصرفيــة الرقميــة سيســتغرق أكثــر مــن ثــاث ســنوات ،وقــد تغيــر هــذا اآلن ،حيــث نتوقــع أن يســتغرق ذلــك  12-6شـ ً
ـهرا،
وســتحدد مرونــة البنــوك مــدى قدرتهــا علــى تطبيــق اســتراتيجياتها الرقميــة”.
كمــا كان لتعزيــز الحــوار بيــن البنــوك والجهــات الرقابيــة والمؤسســات الماليــة دور كبيــر فــي مســاعدة االقتصــاد الحقيقــي فــي
ـا:
التخفيــف مــن تبعــات هــذه األزمــة .وتطــرق إلــى ذلــك فيصــل العمــران ،الرئيــس التنفيــذي للبنــك الســعودي لالســتثمار ،قائـ ً
“ســرعان مــا قامــت البنــوك بتمديــد أجــل القــروض وإعــادة جدولتهــا وإصــدار قــروض جديــدة ،وفــي هــذا داللــة علــى التعــاون
الوثيــق بيــن البنــوك والجهــات الرقابيــة والمؤسســات الماليــة فــي الســعودية”.
ً
وارتباطا في ضوء الجائحة
الشكل ( :)1يرى الرؤساء التنفيذيون على مستوى العالم أن أهداف األعمال أصبحت أكثر قوة

%79
أشعر بارتباط أقوى ألهداف
أعمالنا منذ بداية األزمة

تغير الجدول الزمني المتوقع
للتحول الرقمي من ثالث
ً
شهرا
سنوات ليصبح 12-6
فيصل العمران

الرئيس التنفيذي للبنك السعودي لالستثمار
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%77

%77

ساعدتنا أهدافنا في فهم ما
يتحتم علينا القيام به لتلبية حاجات
أصحاب المصلحة والموظفين
والمجتمعات والعمالء والشركاء
والمستثمرين

قدمت أهداف األعمال إطار
عمل واضح التخاذ قرارات
سريعة وفعالة إزاء جائحة
كوفيد19 -

تغيير تنظيمي يركز على الموارد البشرية
يتماشــى التوجــه فــي الســعودية للتركيــز علــى المــوارد البشــرية مــع التوجــه العالمــي نحــو التركيــز علــى الهــدف الرئيــس
لألعمــال .فعنــد محاولــة ترســيخ منهــج قائــم علــى األهــداف ،تُ شــكل ضــرورة توظيــف أشــخاص وتقييــم أداء الموظفيــن
المرتبــة األولــى فــي األولويــات بيــن الرؤســاء التنفيذييــن فــي الســعودية .وأقــر الرؤســاء التنفيذيــون فــي العالــم عنــد طــرح
نفــس الســؤال عليهــم بــأن التواصــل مــع المســتثمرين وأصحــاب المصلحــة يتصــدر أولوياتهــم أيضـ ًـا .وفــي الســياق نفســه،
يــرى  18فــي المائــة (ضعــف النســبة العالميــة) مــن الرؤســاء التنفيذييــن فــي الســعودية بــأن اســتقطاب الكفــاءات هــو مــا
ُيميــز هــذا المنهــج.

الشكل ( :)2يرى الرؤساء التنفيذيون في السعودية أن الموظفين عامل رئيس في أهداف المنشآت
عندما ترغب في إدراج هدف في مجموعة األهداف لدى منشأتك ،أي من المجاالت التالية ستعطيها أولوية أكثر خالل الثالث سنوات القادمة لترسيخ
منهج قائم على األهداف
على مستوى السعودية 2020

على المستوى العالمي 2020

%11

توظيف الموارد البشرية وقياس أداء الموظفين
%10

آلية المكافآت لموظفينا وتحفيزهم
الفرص التدريبية والتعليمية للموظفين

%21
%14
%15

%11

توصيل أداء المنشأة إلى المستثمرين وأصحاب المصلحة

%31

%14

آلية تحديد السلوك والثقافة المستهدفتين

%4

%7

%4

آلية تقييم الموردين
%3

آلية تعويض اإلدارة العليا
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%19

آلية تخصيص رأس المال
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من التعاطف إلى العمل
يعكــس تزايــد ارتبــاط أهــداف األعمــال بالعوامــل اإلنســانية خــال فتــرة الجائحــة التحديــات الصحيــة والعائليــة التــي واجههــا الرؤســاء التنفيذيــون
ومجتمعاتهــم .فــي الواقــع تأثــرت الحالــة الصحيــة ألكثــر مــن ثلــث الرؤســاء التنفيذييــن علــى مســتوى العالــم ( 39فــي المائــة منهــم) أو صحــة أحــد أفــراد
أســرهم بفيــروس كوفيــد  19 -المســتجد .وقــد تحــول هــذا التأثــر الشــخصي إلــى تصرفــات ،حيــث يشــعر أغلبهــم ( 70فــي المائــة منهــم) حاليـ ًـا بارتبــاط
أقــوى بهــذه العوامــل منــذ بدايــة الجائحــة.
تتمثــل اســتجابة الرؤســاء التنفيذييــن القويــة والمتعاطفــة تجــاه الجائحــة فــي شــعورهم بالمســؤولية واعتقادهــم بأنهــا ســتؤثر بشــكل إيجابــي علــى
معــدالت النمــو .وفــي اســتطالع شــمل الرؤســاء التنفيذييــن فــي الســعودية ،يعتقــد  70فــي المائــة منهــم بــأن نمــو منشــآتهم ســيعتمد بشــكل كبيــر
علــى حجــم إعطائهــم األولويــة التخــاذ القــرارات التــي تُ راعــي األخالقيــات والعوامــل اإلنســانية.
يبــدو أن الرؤســاء التنفيذييــن ليســوا مصمميــن علــى اتخــاذ أفضــل القــرارات المتنــورة فحســب ،بــل أكثرهــا موثوقيــة .ومــن بيــن الرؤســاء التنفيذييــن
ـخصيا باآلثــار الصحيــة لألزمــة 4 ،فــي المائــة منهــم فقــط هــم مــن قامــوا بتغييــر طريقــة تجاوبهــم تجــاه الجائحــة.
علــى مســتوى العالــم ،الذيــن تأثــروا شـ
ً
وفــي المجمــل غيــر  55فــي المائــة منهــم اســتجابتهم االســتراتيجية إمــا بشــكل كلــي أو بدرجــة معينــة ،بينمــا أولــى مــا نســبته  40فــي المائــة منهــم
اهتمامــا أكبــر بالجانــب اإلنســاني مــن الجائحــة.
مــع عــدم تغييــر اســتراتيجيتهم-ً
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دائمــا هــو الموجــه
كان الهــدف اإلنســاني لشــركة النهــدي الطبيــة  -إحــدى أكبــر سالســل صيدليــات البيــع بالتجزئــة فــي الســعودية -
ً
ـا“ :إن تبنــي الهــدف اإلنســاني لــم يكــن وليــد
لقراراتهــا .وأعــرب ياســر جوهرجــي ،الرئيــس التنفيــذي لشــركة النهــدي ،عــن ذلــك قائـ ً
اللحظــة ،بــل هــو جــزء ال يتجــزأ مــن أهدافنــا التــي وضعنــاه منــذ البدايــة وعممنــاه علــى جميــع مســتويات شــركتنا”.
ألن عمالءنــا يعتمــدون علينــا للمحافظــة علــى
وأضــاف جوهرجــي“ :العمــل فــي قطــاع األدويــة يضــع حمـ ً
ـا إضافيـ ًـا مــن المســؤولية؛ َّ
صحتهــم وســامتهم مــع أخــذ هــذا الهــدف فــي الحســبان ،نخطــط أن تكــون خدماتنــا مباشــرة ومــن خــال القنــوات الرقميــة ،حيــث نعتبــر
ـا لآلخــر .وقــد ّ
ـا مــن عوامــل دعــم الصــورة
ظلــت صيدلياتنــا مفتوحــة فــي جميــع األوقــات ،وكان هــذا بحــد ذاتــه عامـ ً
كل منهمــا مكمـ ً
األكبــر للمجتمــع ،وجـ ً
ـزءا مــن الخطــة الوطنيــة التــي وضعتهــا وزارة الصحــة للتعامــل مــع الجائحــة “.
كمــا تعيــن علــى مجموعــة النهــدي إعــادة تحديــد الهــدف مــن أعمالهــا لحمايــة عمالئهــا مــن نقــص اإلمــدادات .وأضــاف جوهرجــي:
“يتمثــل جــزء مــن أهدافنــا فــي دعــم صحــة النــاس وســامتهم .وعليــه ،حرصنــا علــى مضاعفــة مخزوننــا مــن األدويــة الخاصــة باألمــراض
المزمنــة وغيرهــا مــن األدويــة الضروريــة ،وبالتالــي تجنــب أي حالــة مــن الذعــر التــي قــد تنشــأ عــن عــدم توفــر الــدواء أو صعوبــة الوصــول
قائــا“ :أمــا بالنســبة لمــن هــم بحاجــة إلــى العــاج ،فقــد قمنــا بحشــد كامــل القــوى العاملــة لدينــا لتوفيــر توصيــل
إليــه” .وتابــع
ً
المســتلزمات الطبيــة بشــكل آمــن ،والوصــول إلــى العمــاء فــي المناطــق البعيــدة عــن المراكــز الكبــرى فــي البــاد”.

يذكر  70في المائة من الرؤساء التنفيذيين في السعودية أنه ال يزال هناك
الكثير مما يتعين فعله لترسيخ التنوع بين الجنسين في مجالس اإلدارة.
الوقوف إلى جانب المجتمع

حشدنا كامل القوى العاملة لدينا
لتوصيل المستلزمات الطبية بشكل
آمن والوصول إلى العمالء في
المناطق النائية في البالد
ياسر جوهرجي

الرئيس التنفيذي لشركة النهدي الطبية
9

تقرير رؤى الرؤساء التنفيذيين في المملكة العربية السعودية 2020م (اإلصدار الخاص بجائحة كوفيد )19 -

ـخصيا فــي مواجهــة تحديــات
اتضــح لنــا فــي بدايــة العــام مــدى االســتعداد المتزايــد الــذي أبــداه الرؤســاء التنفيذييــن لتصــدر المشــهد شـ
ً
المجتمــع الرئيســية .وقــد أقــر  78فــي المائــة منهــم فــي الســعودية بمســؤوليتهم الشــخصية ليكونــوا “قــادة التغييــر فــي القضايــا
المجتمعيــة” وهــذا يعكــس الطبيعــة الشــابة والوعــي المتزايــد للمجتمــع الســعودي .فقــد شــعر أغلــب الرؤســاء التنفيذيين في الســعودية
( 76فــي المائــة منهــم) بــأن المســتهلكين مــن جيــل األلفيــة والجيــل الرقمــي يتوقعــون مــن الشــركات تجديــد معاييــر االســتدامة ،مقارنــة
بمــا نســبته  67فــي المائــة مــن نظرائهــم العالمييــن الذيــن يــرون ذلــك .وحــدد الرؤســاء التنفيذيــون فــي الســعودية وحــول العالــم تغيــر
المنــاخ واســتخدام البيانــات الشــخصية لتحقيــق مكاســب ماليــة والمســاواة بيــن الجنســين باعتبارهــا األولويــات العالميــة الثالثــة ،التــي
شــعروا فــي مواجهتهــا بأكبــر قــدر مــن الضغــط مــن جانــب أصحــاب المصلحــة لكــي يتخــذوا اإلجــراءات المناســبة .وتعــد المســاواة بيــن
الجنســين إحــدى المواضيــع المؤثــرة عنــد الرؤســاء التنفيذييــن فــي الســعودية ،فقــد شــعر مــا يقــرب مــن نصــف مــن شــملهم االســتطالع
بالضغــط مــن أجــل اتخــاذ إجــراء ،مقارنــة بحوالــي ثلــث نظرائهــم علــى مســتوى العالــم الذيــن شــعروا بذلــك الضغــط.
إن مــن القضايــا المجتمعيــة التــي تــردد صداهــا بيــن الرؤســاء التنفيذييــن فــي المملكــة هــي قضيــة المســاواة بيــن الجنســين ،ويعتقــد
 70فــي المائــة منهــم فــي الســعودية أن األمــر يتطلــب بــذل جهــود كبيــرة لتحقيــق التنــوع بيــن الجنســين فــي مجالــس إدارة األعمــال.
ً
جهــودا جيــدة لتعزيــز دور المــرأة فــي مــكان
انعكاســا لهــذا بيــن الرؤســاء التنفيذييــن فــي المملكــة ،بذلــت شــركة كــي بــي إم جــي
ً
العمــل ،حيــث تُ عـ ّـد خلــود موســى رئيــس برنامــج الشــمول والتنــوع فــي شــركة كــي بــي إم جــي الســعودية ،أول شــريك إمــرأة يتــم
تحدثــت فــي هــذا الخصــوص “ :يتمثــل أحــد األهــداف ذات األولويــة فــي
تعيينــه فــي كبــرى شــركات المراجعــة فــي الســعودية .وقــد ّ
اســتراتيجيتنا للتنــوع والشــمول فــي تعزيــز وتمكيــن المــرأة ،وتســري اســتراتيجيتنا بشــكل خــاص علــى المناصــب اإلداريــة ،وقــد حققــت
نســبة تمثيــل المــرأة فــي شــركة كــي بــي إم جــي زيــادة مطــردة علــى مــدى األعــوام الثالثــة الماضيــة ،هــذا عــاوة علــى أن معظــم
الموظفــات لدينــا مــن الســعوديات”.

اتجاهات النمو واالزدهار
يرى  88في المائة
من الرؤساء
التنفيذيين
في السعودية
اإلحالل الرقمي
فرصة أكثر من
ً
تهديدا
كونه

آفاق النمو المستقبلية
أظهــر االســتطالع تأثيــر أزمــة كوفيــد  19 -علــى ثقــة الرؤســاء التنفيذييــن فــي آفــاق نمــو االقتصــاد العالمــي .واليــوم ،أفصــح  32فــي المائــة منهــم عــن
ّ
يتعلــق
انخفــاض ثقتهــم فــي الوقــت الحالــي حيــال ذلــك للثــاث ســنوات المقبلــة عمــا كانــت عليــه فــي بدايــة العــام .علــى اختــاف مــا يعتقدونــه فيمــا
بمســتقبل منشــآتهم ،حيــث انخفضــت ثقتهــم بنســبة  17فــي المائــة فقــط .ومــن الواضــح أنهــم يتمتعــون بثقــة أكبــر عنــد إدارة أصــول وممتلــكات
منشــآتهم ،حيــث يملكــون قـ ً
ـدرا أكبــر مــن الضبــط وأدوات التأثيــر.
ويشــير تقريــر صنــدوق النقــد
تتوقــع جهــات اإلقــراض فــي الســعودية أن يلــي التباطــؤ االقتصــادي الحــاد فــي هــذا العــام نمـ ًـوا بحلــول عــام 2021مُ .
الدولــي لشــهر يونيــو إلــى توقــع انكمــاش الناتــج المحلــي اإلجمالــي للســعودية بنســبة  6.8فــي المائــة هــذا العــام ،ومعاودتــه للنمــو بنســبة  3.1فــي
المائــة فــي العــام المقبــل .وتجــدر اإلشــارة إلــى أن توقعــات صنــدوق النقــد الدولــي للنمــو لعــام  ،2021التــي صـ ّـرح بهــا فــي شــهر يونيــو هــي أعلــى
ـا مــن توقعاتــه فــي أبريــل.
قليـ ً
الشكل ( :)3ثقة الرؤساء التنفيذيين على مستوى العالم في النمو العالمي ونمو الدول والقطاعات واألعمال خالل الثالث سنوات
القادمة مقارنة معها في بداية العام

%32
%37
%32
%29
%26

آفاق النمو
لالقتصاد العالمي
آفاق النمو
لبلدك

%23
%22

آفاق النمو
للقطاعات

%17
%16

آفاق النمو للمنشأة التي
تعمل لديها
أقل ثقة

لم تتغير الثقة

%45
%55
%67

أكثر ثقة

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/06/24/WEOUpdateJune2020
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1

تسريع النمو الرقمي

ً
ســابقا ،بثقــة أكبــر إزاء آفــاق نمــو أعمــال منشــآتهم خــال الثــاث الســنوات
يشــعر الرؤســاء التنفيذييــن ،حســبما شــاهدنا
ـزا رئيسـ ً
القادمــة .ويعــد تســريع التحــول الرقمــي أحــد أهــم العوامــل التــي تُ ســاعدهم فــي ضبــط ذلــك حيــث يعـ ّـد محفـ ً
ـيا للنمــو.
ويــرى  88فــي المائــة مــن الرؤســاء التنفيذييــن فــي الســعودية اإلحــال الرقمــي بمثابــة فرصــة وليــس تهديـ ًـدا.
تهيمــن الحوســبة الســحابية علــى أجنــدة التكنولوجيــا للرؤســاء التنفيذييــن فــي الســعودية وعلــى مســتوى العالــم ،حيــث رفــع
أغلــب الرؤســاء التنفيذييــن فــي الســعودية ( 98فــي المائــة منهــم) والرؤســاء التنفيذييــن علــى مســتوى العالــم ( 93فــي
المائــة منهــم) اســتثماراتهم فــي الحوســبة الســحابية خــال العــام الحالــي 2020م حســبما أظهــر اســتطالع أجــري فــي بدايــة
العــام .ويتوقــع الرؤســاء التنفيذيــون فــي الســعودية أن تُ ســجل االســتثمارات فــي الــذكاء االصطناعــي وأتمتــة العمليــات
الروبوتيــة وتقنيــة الجيــل الخامــس أكبــر زيــادة بعــد االســتثمارات فــي الحوســبة الســحابية فــي هــذا العــام.
ً
استثمارا في السعودية
الشكل ( :)4أعلى المجاالت التقنية

%53

%22

%21

%3

%75
تسارع التقدم بشكل حاد ،مما جعلنا نبلغ مرحلة متقدمة لم نتوقعها
تسارع التقدم في غضون أشهر
التقدم كما كان قبل الجائحة

وصلنا إلى أماكن لم يكن فيها خيار
ً
نقدا ،ونقوم بتحويلها إلى
الدفع إال
قنوات للدفع الرقمي
عصام النهدي

الرئيس التنفيذي
شركة هال
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تأخر إحراز التقدم

تســارعت وتيــرة االعتمــاد علــى التكنولوجيــا فــي هــذا العــام مــع تفاعــل األعمــال مــع واقــع العمــل الجديــد ،حيــث يعتقــد 81
فــي المائــة مــن الرؤســاء التنفيذييــن فــي العالــم أن تحويــل العمليــات إلــى عمليــات رقميــة قــد تســارع بشــكل ملحــوظ منــذ
بدايــة الجائحــة.
شــهد القطــاع المصرفــي ،الــذي كان بالفعــل متصـ ً
ـدرا للمشــهد االقتصــادي فــي دفــع التحــول الرقمــي ،حــاالت عديــدة مــن
تحــول عمالئــه إلــى القنــوات الرقميــة المصرفيــة .وأعــرب فيصــل الســقاف ،الرئيــس التنفيــذي للبنــك األهلــي التجــاري ،عــن
ـا“ :شــهد البنــك األهلــي التجــاري تبنيـ ًـا غيــر مســبوق الســتخدام الخدمــات المصرفيــة الرقميــة خــال فتــرة اإلغــاق
ذلــك قائـ ً
ومــا بعدهــا .فمنــذ بدايــة العــام وحتــى اليــوم ،ارتفعــت أعــداد مســتخدمي الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف المحمــول بنحــو 34
فــي المائــة ،كمــا شــهدت مشــتريات الخدمــات المصرفيــة عبــر نقــاط البيــع ارتفاعـ ًـا بنســبة  76فــي المائــة ،وكذلــك مشــتريات
التجــارة اإللكترونيــة بمــا نســبته  236فــي المائــة .أمــا فيمــا يخــص مبيعــات المنتجــات الرقميــة ،فقــد تجــاوزت حاليـ ًـا نســبة 60
فــي المائــة مــن إجمالــي المبيعــات”.

الشكل ( :)5إلى أي مدى تُ خططون لزيادة استثماراتكم في التقنيات اآلتية خالل االثني عشرا شهرا القادمة؟
زيادة كبيرة ً
جدا في االستثمار
زيادة صغيرة ً
جدا في االستثمار

الذكاء االصطناعي /التعلم اآللي

على مستوى العالم
السعودية

أتمتة العمليات الروبوتية

على مستوى العالم
السعودية

األدوات القائمة على
سالسل الكتل

على مستوى العالم
السعودية

الجيل الخامس

على مستوى العالم
السعودية

الحوسبة السحابية

على مستوى العالم
السعودية

العمالت المشفرة/خدمة الترميز
لدعم فرص توليد إيرادات جديدة

على مستوى العالم
السعودية

زيادة كبيرة في االستثمار
ال ،إطالقا
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إن شــركة (هــا) هــي إحــدى شــركات التكنولوجيــا الماليــة األولــى فــي الســعودية ،الخاضعــة إلشــراف مؤسســة النقد العربي الســعودي،
انتشــارا بيــن المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة خــارج نطــاق البنــوك التقليديــة .وقــد صــرح عصــام النهــدي،
والتــي شــهدت أعمالهــا
ً
ـا“ :وصلنــا إلــى أماكــن لــم يكــن فيهــا خيــار الدفــع إال نقـ ً
ـدا ونعمــل علــى تحويلهــا إلــى قنــوات
ـ
قائ
ـا)
ـ
(ه
ـركة
الرئيــس التنفيــذي لشـ
ً
للدفــع الرقمــي”.
نجــم عــن الجائحــة -واســتجابة الحكومــة لهــا -قفــزة فــي الطلــب علــى شــركات التكنولوجيــا الماليــة ،مثــل :شــركة (هــا) ،ونشــأ عــن ذلــك
فــرص جديــدة لهــا .وفــي هــذا الصــدد ،قــال النهــدي“ :منــذ بدايــة جائحــة كوفيــد  ،19 -أعدنــا حشــد خدماتنــا بشــكل مختلــف لتلبيــة الوضــع
الجديــد بشــكل يركــز علــى تقديــم حلــول للشــركات لتســهيل تحولهــا الرقمــي ،فقــد شــهد الطلــب علــى خدماتنــا ارتفاعـ ًـا كبيـ ً
ـرا جــراء تبنــي
الحكومــة نهــج الحــد مــن اســتخدام المجتمــع للنقــد وتركيزهــا عليــه بحيــث تكــون التعامــات الماليــة أكثــر ســامة وشــفافية”.
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زيادة متوسطة في االستثمار
ال تنطبق

%6

%60

%80

%8

%100

يتعيــن علــى األعمــال إعــادة دراســة متطلبــات عمالئهــا وكيفيــة تقديــم خدماتهــا لهــم فــي ضــوء تســارع وتيــرة التجــارة عبــر
اإلنترنــت جــراء عوامــل جديــدة مثــل :التباعــد االجتماعــي .وتوصلنــا إلــى أن أغلــب الرؤســاء التنفيذييــن ( 75فــي المائــة منهــم)
يعتقــدون بــأن الجائحــة قــد سـ ّـرعت مــن إيجــاد تجربــة رقميــة سلســة ومترابطــة للعمــاء .بينمــا تبحــث الشــركات عــن فــرص جديــدة
لتعظيــم دخلهــا خــال فتــرة النمــو الضعيــف هــذه ،ذكــر  64فــي المائــة مــن الرؤســاء التنفيذييــن علــى مســتوى العالــم أن عمليــة
إيجــاد القنــوات الرقميــة الجديــدة ســاعد علــى تنميــة مصــادر دخلهــا خــال فتــرة الجائحــة.
بالنســبة لمجموعــة فــواز الحكيــر ،اســتدعت فتــرة الحظــر التــي مــرت إعــادة التفكيــر بشــكل جــذري فــي عملياتهــا التجاريــة .إذ كان
أن عمليــات التجــارة
تكتــل تجــار التجزئــة يعتمــد فــي الســابق بشــكل كبيــر علــى المتاجــر الحقيقيــة الموجــودة علــى أرض الواقــع ،إال َّ
ـا:
ـ
قائ
ـر
ـ
الحكي
ـة
ـ
لمجموع
اإللكترونيــة تعــززت بعــد وقــت قصيــر مــن ظهــور الجائحــة .وصــرح مــروان مكــرزل ،الرئيــس التنفيــذي
ً
“لقــد تضاعفــت المبيعــات عبــر اإلنترنــت بيــن شــهري مــارس وأغســطس ،ممــا دفعنــا للقيــام بتخصيــص العديــد مــن المــوارد
الداخليــة لزيــادة قدراتنــا ،فــي الواقــع ،لــم يكــن لدينــا فريــق تجــارة إلكترونيــة قبــل الجائحــة؛ لــذا أســندنا هــذه المهمــة إلــى فريــق
خارجــي ليتوالهــا”.
وأضــاف مكــرزل أننــا متفائلــون بشــأن المتاجــر الحقيقيــة لمجموعــة الحكيــر فــي الســعودية علــى المــدى الطويــل ،حيــث علــق
ـإن التســوق و (خاصــة الموضــة) فــي مجــال األزيــاء
علــى ذلــك قائـ ً
ـا“ :بينمــا تهــدف التجــارة اإللكترونيــة إلــى راحــة المســتهلك ،فـ َّ
مهمــا”.
ـيظل وســيلة للترفيــه فــي الشــرق األوســط؛ وعليــه ،ســيظل وجــود المتاجــر الحقيقيــة أمـ ًـرا
ُّ
سـ
ً
لقــد تعلمنــا بعــض الــدروس المهمــة ويتمثــل أهمهــا فــي ضــرورة وجــود األشــخاص المناســبين فــي فــرق عملنــا ،ويتصــدر
قائمــة األولويــات اآلن تعزيــز جــودة المــوارد البشــرية والمحافظــة عليهــا واالســتعداد لتحقيــق جــودة أعلــى بإمكانيــات أقــل .لقــد
تعلمنــا قيمــة التواصــل الجيــد ســواء مــع العمــاء أو مــع موظفينــا ،فعندمــا تهتــم بموظفيــك ،ســيهتمون هــم بــك عنــد الحاجــة.

قبل جائحة كورونا لم يكن لدينا
فريق متخصص بالتجارة اإللكترونية
وقد قمنا باستقطاب موظفين
متخصصين من خارج فرق عملنا
مروان مكرزل

الرئيس التنفيذي
مجموعة فواز الحكير
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سيستمر  77في المائة من الرؤساء التنفيذيين على مستوى العالم في
تنمية استخدامهم لألدوات الرقمية للتعاون والتواصل
تعرضــت أنظمــة الرعايــة الصحيــة فــي جميــع أنحــاء العالــم عنــد اســتجابتها الفوريــة لجائحــة كوفيــد  19 -لضغــوط جــراء محاولتهــا
إلدارة تدفــق المرضــى المصابيــن وتحقيــق التــوازن لالســتمرار فــي تقديــم خدمــات الرعايــة المنتظمــة .وتؤكــد إيميليــن
رودنبيــرغ ،رئيــس قطــاع الرعايــة الصحيــة لــدى كــي بــي إم جــي فــي الســعودية ،علــى أهميــة تعزيــز االســتراتيجيات الرقميــة بيــن
قــادة الرعايــة الصحيــة ،معلقــة علــى ذلــك بقولهــا“ :حققــت األجنــدة الرقميــة جــراء الجهــود الحكوميــة واإلجــراءات الســريعة ،التــي
اتخذهــا مقدمــو الرعايــة الصحيــة ،بمــن فيهــم الشــركات الناشــئة ،وحجــم احتيــاج المســتهلكين ،فــي خمســة أشــهر مــا لــم يتوقــع
الكثيــر تحقيقــه فــي غضــون خمــس ســنوات”.
وأردفــت“ :لقــد اتخــذت الرعايــة الصحيــة عــن بعــد منحــى سـ ً
ـريعا وانتشــرت عبــر سالســل الرعايــة ابتــداء مــن الرعايــة الصحيــة
األوليــة والرعايــة الصحيــة الطويلــة والرعايــة الصحيــة فــي المستشــفيات .ونــرى التحــول الرقمــي يتصــدر أولويــات أجنــدة قــادة
الرعايــة الصحيــة فــي الســعودية .وبينمــا نعلــم أن قطــاع الرعايــة الصحيــة أبطــأ فــي تبنــي تكنولوجيــا المعلومــات فــي العمــوم
أن جائحــة كوفيــد  19 -قــد دفعــت هــذا القطــاع بشــكل كبيــر للحــاق بركــب التطــور”.
مقارنــة بالقطاعــات األخــرى ،إال َّ

علــى ضــوء ذلــك ،تنظــر إيميليــن إلــى أجنــدة التحــول الصحــي فــي الســعودية قائلــة“ :ارتفعــت توقعــات المرضــى ،وبالتالــي يتعيــن إعطــاء األولويــة لمــدى رضــى وارتبــاط
ً
ً
ضروريــا فــي المســتوى التالــي مــن تطبيــق
عنصــرا
المريــض ،وســتكون مــدى قــدرة األنظمــة الصحيــة علــى التعامــل مــع الخصوصيــة وإدارة البيانــات واألمــن الســيبراني
التكنولوجيــا الصحيــة”.
يبــدو أن اســتثمارات الســعودية الســابقة فــي الحوســبة الســحابية قــد آتــت ثمارهــا خــال الجائحــة .كمــا رأينــا فــي االســتطالع قبــل بدايــة جائحــة كوفيــد  ،19 -كان الرؤســاء
التنفيذيــون فــي الســعودية حريصيــن علــى االســتثمار فــي الحوســبة الســحابية فــي هــذا العــام كمــا هــو الحــال فــي عــدة أعــوام ســابقة .وهــذا يعنــي عــدم حاجتهــا لزيــادة ميزانيات
التكنولوجيــا ،وتحديـ ً
ـابقا.
ـدا تلــك المتعلقــة بتقنيــات العمــل عــن بعــد فــي العديــد مــن الشــركات الســعودية علــى عكــس الحــال بالنســبة للــدول التــي لــم تُ راعــي هــذه األولويــة سـ ً
يشــير مظهــر حســين ،مديــر تنفيــذي رئيســي فــي استشــارات التحــول الرقمــي لــدى شــركة كــي بــي إم جــي فــي الســعودية ،إلــى أن الســعودية شــهدت خــال األعــوام القليلــة
الماضيــة قبــل جائحــة كوفيــد  ،19 -بــوادر مبكــرة لإلحــال الرقمــي ،معلقـ ًـا علــى ذلــك“ :كانــت العناصــر األساســية الســتراتيجية الحوســبة الســحابية وإدارة البيانــات تتالشــى ،إال
ً
ـتعدا لالنطــاق ،وهــذا يتجلــى فــي تغيــر المفاهيــم والتحــرك نحــو تســريع القــدرات فــي األتمتــة والــذكاء االصطناعــي
أنــه مــع ظهــور جائحــة كوفيــد  ،19 -قفــز التحــول الرقمــي مسـ
والتكنولوجيــا الســحابية وتطويــر المنتجــات الرقميــة وقــدرات القيــادة الرقميــة .وتســير الســعودية اآلن بثبــات علــى طريــق التحــول الرقمــي الســريع”.
تواجــه المنشــآت صعوبــة فــي تركيــز الجهــود علــى المجــاالت التــي تكمــن فيهــا فــرص تحقيــق قيــم أكبــر علــى المــدى الطويــل ،واالســتثمار فيهــا وتفــادي تلــك المجــاالت التــي
قــد تكــون مجــرد اســتجابة قصيــرة األجــل جــراء الجائحــة .وعندمــا طلبنــا مــن الرؤســاء التنفيذييــن العالمييــن تحديــد التحــدي األكبــر الــذي واجهــوه فــي تســريع التحــول الرقمــي،
كانــت المشــكلة األكبــر هــي “عــدم القــدرة علــى توقــع ســيناريوهات التشــغيل المســتقبلية” .وتحتــاج المنشــآت إلــى فهــم مــا إذا كان التغييــر المرتبــط بالجائحــة (مثــل التغيــر فــي
ســلوكيات العمــاء) دليـ ًـا علــى ظهــور اتجــاه دائــم أم مجــرد تغييــر مؤقــت بســبب الجائحــة.

تحويل المخاطر
بينمــا يخطــط قــادة األعمــال لمســيرتهم نحــو تحقيــق تنميــة أعمالهــم علــى المــدى البعيــد ،يدركــون وجــود تحديــات جديــدة يتحتــم مواجهتهــا أثنــاء الجائحــة .ويتوقــع أن تــؤدي
الموجــة الثانيــة المحتملــة لكوفيــد  19 -وتبعاتهــا فــي بلدانهــم أو فــي األســواق الرئيســية ألعمالهــم إلــى تعميــق مخاوفهــم تجــاه عمليــة المحافظــة علــى الموظفيــن األساســيين
وتوظيــف القــوى العاملــة والمحافظــة علــى إنتاجيتهــا.
صنــف الرؤســاء التنفيذيــون فــي العالــم فــي شــهر ينايــر ارتفــاع مخاطــر المــوارد البشــرية بالمرتبــة  11مــن المخاطــر المحدقــة بمنشــآتهم .ومــع ذلــك ،ارتفعــت مخاطــر المــوارد
البشــرية منــذ بدايــة الجائحــة لتصبــح التهديــد األكثــر أهميــة أمــام أعمالهــم متجــاوزة مخاطــر سالســل التوريــد والنزعــات اإلقليميــة والمخاطــر البيئيــة .ويمكــن أن يكــون هــذا الخطــر
أكبــر فيمــا يخــص الســعودية لتشــغيلها نســبة كبيــرة مــن القــوى العاملــة الوافــدة .وفــي حــال اســتمرار الجائحــة لفتــرة طويلــة ،قــد ال يرغــب الموظفــون األساســيون بالعمــل فــي
مواقــع جديــدة وســتواجه شــركات المقــاوالت مشــكلة مســتمرة فيمــا يتعلــق بحضــور موظفيهــا إلــى مقــرات عملهــا.
تُ عــد المحافظــة علــى اســتمرارية أعمــال شــركة التصنيــع الوطنيــة ،إحــدى شــركات الكيماويــات وتديــر أحــد أكبــر المجمعــات الصناعيــة فــي الســعودية ،مــع ضمــان ســامة موظفيهــا
ـا“ :كانــت أكبــر مشــكالتنا خــال أول شــهرين أو ثالثــة أشــهر مــن
مهمــة صعبــة بالنســبة لهــا .فقــد صــرح مطلــق المريشــد ،الرئيــس التنفيــذي لشــركة التصنيــع ،حــول ذلــك قائـ ً
الجائحــة هــي إدارة تنقــات موظفينــا فــي مصانــع الكيماويــات التابعــة لنــا لدرجــة أنــه إذا ثبــت إصابــة أحــد العامليــن بفيــروس كوفيــد  ،19 -فإننــا نضطــر إلــى إيقــاف ورديــة عمــل
بأكملهــا لمــدة أســبوعين”.
أدركــت شــركات ،مثــل :شــركة التصنيــع ،عظــم مخاطــر الجائحــة علــى موظفيهــا وأعمالهــا مقارنــة بالمنشــآت التــي ال تتطلــب أعمالهــا حضــور موظفيهــا لمقــرات العمــل ،حيــث كان
باســتطاعة جميــع موظفيهــا إنجــاز العمــل عــن ُبعــد.
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إال أنــه فــي نهايــة المطــاف ،انخفضــت حــدة وتيــرة هــذه المشــاكل لــدى الشــركة جــراء زيــادة كفــاءة وســرعة اختبــارات الكشــف عــن
ـا“ :لــم يعــد توافــر القــوى العاملــة مشــكلة ألنــه فــي حالــة
الفيــروس .وعلــق المريشــد علــى توفــر االختبــارات الســريعة اآلن قائـ ً
ـدال مــن حجرهــم”.
ظهــور نتيجــة االختبــار إيجابيــة ،يمكننــا عمــل اختبــار مباشــرة لكامــل العامليــن فــي أحــد نوبــات العمــل بـ ً
أصبحــت سالســل التوريــد ،بعــد تضررهــا جــراء الجائحــة ،محــط تركيــز الرؤســاء التنفيذييــن الذيــن يعملــون علــى إعــادة أعمالهــم إلــى
المســار الصحيــح .وقــد انعكــس هــذا التركيــز فــي االســتطالع الــذي أجرينــاه والــذي شــهد ارتفاعـ ًـا فــي مخاطــر سالســل التوريــد ليكــون
بذلــك ثانــي أكبــر التهديــدات المذكــورة التــي تواجــه نمــو أعمــال المنشــآت.
كان لــدى الرؤســاء التنفيذييــن فــي الســعودية األســباب التــي تدعــو للقلــق بشــأن سالســل توريــد أعمالهــم فــي بدايــة الجائحــة،
أيضــا علــى مجموعــة واســعة
حيــث تعتمــد الســعودية بشــكل كبيــر علــى الــواردات الغذائيــة .وتعتمــد صناعــة المشــتقات النفطيــة ً
مــن المنتجــات المســتوردة .بيــد أن القطاعيــن تمكنــا مــن إدارة هــذا االختــال والحــد مــن تبعــات الصدمــة التــي تعرضــت لهــا سالســل
اإلمــدادات الغذائــي العالميــة وهــذا بفضــل اســتثمارات الســعودية الضخمــة فــي مجــال األمــن الغذائــي .وقــد صرحــت وزارة البيئــة
والميــاه والزراعــة بــأن اســتراتيجيتها لألمــن الغذائــي نجحــت فــي تجــاوز االختــاالت الناجمــة عــن الجائحــة .وكذلــك قطــاع الطاقــة الــذي
كان علــى أهبــة االســتعداد ،حيــث صرحــت أرامكــو بــأن سالســل التوريــد الخاصــة بهــا لــم تنقطــع.
كمــا تمكنــت سالســل التوريــد لشــركة التصنيــع ،التــي تعتمــد منتجاتهــا بشــكل كبيــر علــى المــواد المســتوردة ،مــن اجتيــاز االختبــار
بنجــاح .وقــال مطلــق المريشــد فــي هــذا الصــدد“ :كان أداء سالســل التوريــد لدينــا مبهـ ً
ـرا خــال الجائحــة ،وقــد ســاعدت الحكومــة علــى
ضمــان اســتمرارية عمــل الموانــئ؛ ممــا مكننــا مــن اســتيراد المــواد الخــام وتصديــر المنتجــات دون انقطــاع”.
إن بنــاء سالســل توريــد متينــة وقــادرة علــى التكيــف مــع الصدمــات وتوفيــر المرونــة الالزمــة للتركيــز علــى الفــرص الجديــدة ســيكون
أمــر بالــغ األهميــة للمنشــآت لدفــع النمــو وإيجــاد ميــزة تنافســية لمرحلــة مــا بعــد الجائحــة .وســيكون هــذا مهمـ ًـا خاصــة إذا اســتحضرنا
إدراك الرؤســاء التنفيذييــن أنهــم فــي عالــم تتفاقــم فيــه النزعــات اإلقليميــة -التــي تحتــل الترتيــب الثالــث حاليـ ًـا فــي المخاطــر المحدقــة
بالنمــو؛ ممــا يجعــل احتماليــة زيــادة تكاليــف نقــل البضائــع وصعوبتهــا قائمــة.

ساعدت الحكومة في ضمان
استمرارية عمل الموانئ؛ مما
مكننا من استيراد المواد الخام
وتصدير المنتجات دون انقطاع
مطلق المريشد

الرئيس التنفيذي-شركة التصنيع
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علــى الرغــم مــن انخفــاض مخاطــر األمــن الســيبراني مقارنــة بالتهديــدات األخــرى المحدقــة بالنمــو حســب اســتطالعنا ،إال أن هــذا
األمــر ُيحتمــل أن يصبــح مــع بدايــة الجائحــة مصــدر قلــق أكبــر للمنشــآت بشــكل مطلــق .فقــد زادت نقــاط الضعــف فــي أعمــال معظــم
المنشــآت مــع العمــل عــن ُبعــد؛ ولــذا يتعيــن علــى الرؤســاء التنفيذييــن أن يقاومــوا رغبتهم في تخفيــض الميزانية المخصصــة للتدابير
الوقائيــة الســيبرانية وأن يدركــوا زيــادة ارتفــاع معــدل جرائــم اإلنترنــت العالميــة وأن يســتمروا فــي تطويــر دفاعاتهــم اإللكترونيــة.
وأضــاف تــون ديمونــت ،رئيــس استشــارات األمــن الســيبراني لــدى شــركة كــي بــي إم جــي الســعودية ،مــا ينشــأ عــن تســريع التحــول
ـا“ :إن
الرقمــي مــن تحديــات إضافيــة للمنشــآت تمتــد إلــى مــا هــو أبعــد مــن إيجــاد ظــروف عمــل آمنــة للعمــل عــن بعــد ،وأردف قائـ ً
الســرية والنزاهــة والتوافــر هــي المبــادئ األساســية الثالثــة التــي يجــب علــى الرؤســاء التنفيذييــن مراعاتهــا عنــد تنفيــذ اســتراتيجياتهم
الرقميــة الجديــدة والمتســارعة ،ومعرفــة مــدى قدراتهــم التشــغيلية علــى الصمــود حيــال الهجمــات الســيبرانية .ويتعيــن أن تكــون
ـزءا مــن أي نقــاش حــول التحــول الرقمي”.
تدابيــر األمــن الســيبراني الوقائيــة واالكتشــاف المبكــر للتهديــدات وتدابيــر التعامــل معهــا جـ ً
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=en&newsid=2100794
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-saudi-aramco/aramco-says-operations-supply-chains-uninterrupted-despite-coronavirus-idUSKBN22G1HF
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الشكل ( :)6التهديدات المتغيرة المحدقة بالنمو
أكبر المخاطر اليوم (يوليو/أغسطس )2020

أكبر المخاطر اليوم (يوليو/أغسطس )2020

مخاطر الموارد
البشرية

%21

مخاطر سالسل
التوريدات

%18

العودة إلى
النزعات اإلقليمية

%14

المخاطر البيئية
(تغير المناخ)

%12

مخاطر األمن
السيبراني

%10

مخاطر التقنيات
الناشئة/اإلحاللية

%7

أكبر المخاطر في عام ()2019

المخاطر البيئية
(تغير المناخ)

%22

العودة إلى
النزعات اإلقليمية

%19

مخاطر األمن
السيبراني

%15

المخاطر البيئية
(تغير المناخ)

%21

مخاطر التقنيات
الناشئة/اإلحاللية

%19

العودة إلى
النزعات اإلقليمية

%16

مخاطر التقنيات
الناشئة/اإلحاللية

%11

مخاطر األمن
السيبراني

%14

المخاطر التشغيلية

%11

المخاطر التشغيلية

%14

%8

المخاطر التنظيمية

المخاطر التشغيلية

%5

مخاطر السمعة

المخاطر التنظيمية

%5

مخاطر أسعار الفائدة

%6
%3

%7

المخاطر التنظيمية
مخاطر أسعار الفائدة

%3

مخاطر السمعة

%3

مخاطر سالسل
التوريدات

%2

مخاطر سالسل
التوريدات

%2

مخاطر أسعار
الفائدة

%2

المخاطر الضريبية

%2

مخاطر الموارد
البشرية

%2

مخاطر السمعة

%2

%4

المخاطر الضريبية

مخاطر الثقافة الداخلية
الالأخالقية

%1

مخاطر الثقافة الداخلية
الالأخالقية

%1

المخاطر الضريبية

%0

مخاطر الموارد
البشرية

%1

المخاطر األخرى

%0

غيرت جائحة كورونا رؤية القادة للمخاطر وكيفية االستجابة لها ،ودفعتهم إلعادة تحديد أولياتهم واتجاهات النمو في
ّ
ً
تغيرت نماذج األعمال التجارية والمالية وخطط االستجابة للمخاطرالتي كانت مصممة
كثي ٍر من الحاالت
أيضا .كما ّ
لبيئة األعمال قبل الجائحة؛ فأصبح على القادة المهتمين باالحتفاظ بالمواهب والكفاءات المهنية متطلبات جديدة
اآلن تتمثل في التركيز على الصحة النفسية للمواهب وإعدادهم للمستقبل .بالشك إن الفئات الجديدة من نماذج
ً
ً
ً
وسريعا.
مرنا
تفكيرا
األعمال والمخاطر المالية أصبحت تتطلب
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تقرير رؤى الرؤساء التنفيذيين في المملكة العربية السعودية 2020م (اإلصدار الخاص بجائحة كوفيد )19 -

محمد طارق

رئيس خدمات المراجعة
كي بي إم جي في المملكة
العربية السعودية

لقد تعاظمت أهمية
الحفاظ على األداء المتميز
واستمراريته مع استقطاب
المواهب والكفاءات
المهنية المتخصصة أكثر
وقت مضى،
ٍ
ي
من أ ّ
حيث أصبحت اآلن حاجة
ضرورية لتحقيق النجاح في
المستقبل.

أشار  68في المائة من الرؤساء التنفيذيين على مستوى
العالم إلى تحسن تواصلهم مع موظفيهم أثناء األزمة
يشــير فــؤاد شــابرا ،رئيــس رئيــس استشــارات خدمــات القطــاع الخــاص والشــركات العائليــة لــدى كــي بــي إم جــي فــي الســعودية إلــى ضــرورة إعــادة
ّ
المتعلقــة بالكفــاءات وسالســل التوريــد ،حيــث تطــورت مخاطــر الكفــاءات إلــى المخاطــر األشـ ّـد اليــوم ،ويتعيــن علــى
النظــر إلــى مخاطــر المــوارد البشــرية
الشــركات إعــادة تقييــم أولوياتهــا االســتراتيجية والمحافظــة علــى األداء االســتثنائي وتنميتــه وجــذب المواهــب والكفــاءات فــي نفــس الوقــت ،فقــد أصبــح
هــذا اآلن ضروريـ ًـا أكثــر مــن قبــل لتحقيــق النجــاح فــي الوقــت القــادم .وبــدون وجــود األشــخاص المناســبين فــي المــكان المناســب ،ســتتعرض الشــركات
لتحديــات كبــرى فــي تطويــر أعمالهــا لتواكــب التغييــرات المتســارعة فــي الســوق وفــي حاجــات العمــاء.
أن احتــال مخاطــر سالســل التوريــد للمرتبــة الثانيــة ال يعـ ّـد أمـ ً
ـرا غريبـ ًـا إذ تعرضــت للكثيــر مــن االضطــراب خــال األزمــة .فقــد شــهدنا علــى العديــد مــن
كمــا ّ
عدلــت اســتراتيجياتها لتتمكــن مــن مواجهــة األزمــة .ورغــم ذلــك ال تــزال الكثيــر مــن األعمــال تعانــي مــن التحديــات لجعــل سالســل التوريــد
الشــركات التــي ّ
تقبــل التغييــر ومواءمتــه مــع متطلبــات األزمــات فــي المســتقبل.
الخاصــة بهــا أكثــر مرونــة وســرعة فــي ّ
وعلــق فيصــل العمــران ،الرئيــس التنفيــذي لبنــك الســعودي لالســتثمار ،علــى تغييــر ســجل الكفــاءات التــي تطلبــه البنــوك .وقــال“ :تعلمنــا فــي البنــك
الســعودي لالســتثمار أن نكــون ســريعين فــي مواكبــة العصــر واســتثمرنا فــي قدراتنــا الخاصــة بتجربــة المســتخدم وتجربــة العمــاء .وإذ تتطــور وســائل
الوصــول للكفــاءات أتوقــع إيجــاد العديــد مــن الوظائــف الجديــدة فــي القطــاع المصرفــي الســعودي .مــع وجــود فــرص كبيــرة للســعوديين لتطويــر هــذه
المهــارات ،وضــرورة اســتفادة البنــوك مــن خدمــات الخبــراء خــارج البــاد مــن خــال المنصــات الرقميــة”.

فؤاد شابرا

رئيس استشارات خدمات القطاع الخاص
والشركات العائلية
كي بي إم جي في المملكة العربية السعودية
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ســيبدو تنظيــم األعمــال فــي المســتقبل فــي ضــوء التقــدم المحــرز فــي مجــال التحليــات والــذكاء االصطناعــي وأتمتــة العمليــات وإنترنــت األشــياء وزيــادة
تمامــا ،حيــث ســيصبح أكثــر اتسـ ً
تمامــا ،حيــث ســيتطلب األمــر
تغيــر الحاجــة للمــوارد البشــرية
ـاعا واسـ
مختلفــا
ً
وتيــرة تبنيهــا،
ً
ـتخداما للوســائل الرقميــة ،مــع ّ
ً
ً
عــدد أقــل مــن األشــخاص ذوي المهــارات الجديــدة العاليــة والمتميــزة .وســيحتاج الرؤســاء التنفيذيــون إلــى اتخــاذ بعــض القــرارات الصعبــة بشــأن األشــخاص
وإعطــاء األولويــة لالســتثمار .ونجــد اليــوم أن الرؤســاء التنفيذييــن يركــزون علــى خطــوات التحــول الرقمــي الجريئــة والطموحــة .فعندمــا ســألنا الرؤســاء
التنفيذييــن حــول العالــم بعــد بدايــة الجائحــة عمــا إذا كانــوا سيســتثمرون فــي التكنولوجيــا أو المــوارد البشــرية ،أجــاب  67فــي المائــة منهــم أنهــم ســيزيدون
اســتثماراتهم الرأســمالية فــي شــراء تقنيــات جديــدة ،بينمــا ذكــر  33فــي المائــة منهــم أنهــم ســيزيدون اســتثماراتهم فــي تطويــر مهــارات وقــدرات القــوى
العاملــة لديهــم.

تقرير رؤى الرؤساء التنفيذيين في المملكة العربية السعودية 2020م (اإلصدار الخاص بجائحة كوفيد )19 -

األولويات
الميل نحو برامج البيئة والمجتمع والحوكمة

ذكر  63في المائة من
الرؤساء التنفيذيين
على مستوى العالم
إن استجابتهم للجائحة
أدت إلى تحول تركيزهم
إلى المكون االجتماعي
لبرنامج الحوكمة
البيئية واالجتماعية
وحوكمة الشركات لدى
منشآتهم.

نجــم عــن جائحــة كوفيــد  19 -ظهــور تحــدي اقتصــادي لمعظــم الرؤســاء التنفيذييــن يتمثــل فــي تحديــد األدوار الوظيفــة لموظفــي منشــآتهم .ونظـ ًـرا
لحجــم هــذا التحــدي وضغــوط الميزانيــة التــي يواجههــا الرؤســاء التنفيذيــون ،شــعر الكثيــر منهــم بالقلــق حــول اضطرارهــم إلــى تخفيــف تركيزهــم علــى
القضايــا البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمــة .ومــع ذلــك ،أظهــر بحثنــا أن الرؤســاء التنفيذييــن ال يــزال لديهــم ارتبــاط قــوي إلــى حــد كبيــر بهــذه القضيــة
والســيما فــي الســعودية ،حيــث يــرى  72فــي المائــة مــن الرؤســاء التنفيذييــن فــي الســعودية وجــود طلــب كبيــر مــن أصحــاب المصلحــة لرفــع التقاريــر
حــول قضايــا البيئــة والمجتمــع والحوكمــة وتعزيــز الشــفافية حولهــا.
تجــدر اإلشــارة إلــى أن  70فــي المائــة مــن الرؤســاء التنفيذييــن فــي الســعودية شــهدوا زيــادة طلــب المســتثمرين المؤسســيين والجهــات الرقابيــة
علــى تقاريــر البيئــة والمجتمــع والحوكمــة مقابــل  30فــي المائــة منهــم الذيــن شــهدوا هــذا الطلــب مــن الموظفيــن والعمــاء .وتبشــر هــذه اإلحصــاءات
بالخيــر فيمــا يخــص أجنــدات البيئــة والمجتمــع والحوكمــة خــال فتــرة التقشــف الشــديد فــي الميزانيــات ،حيــث يــرى العديــد مــن الرؤســاء التنفيذييــن
وضــع قضايــا البيئــة والمجتمــع والحوكمــة كشــرط مســبق لالســتثمار أو متطلبـ ًـا تنظيميـ ًـا.
يركــز الرؤســاء التنفيذيــون ،بشــكل خــاص ،علــى الجوانــب “االجتماعيــة” لبرامــج البيئــة والمجتمــع والحوكمــة لديهــم فــي منشــآتهم حيــث ذكــر نحــو 63
فــي المائــة مــن الرؤســاء التنفيذييــن العالمييــن إن اســتجابتهم للجائحــة أدت إلــى تحــول تركيزهــم إلــى المكــون اإلنســاني لبرنامــج البيئــة والمجتمــع
ً
أيضــا حيــث يتفاعــل  62فــي المائــة مــن الرؤســاء التنفيذييــن اآلن بشــكل أكبــر مــع
والحوكمــة .وأصبــح هــذا الجهــد يتركــز علــى الصعيــد المحلــي
المجتمعــات المحليــة التــي تمــارس منشــآتهم أعمالهــا فيهــا.
هــذا ال يعنــي أن الرؤســاء التنفيذييــن يبتعــدون عــن القضايــا “البيئيــة” المتعلقــة ببرنامــج البيئــة والمجتمــع والحوكمــة ،بــل أحــرزوا تقدمـ ًـا تجــاه قضيــة
التغيــر المناخــي فــي الســعودية ،حيــث يــرى  84فــي المائــة منهــم أنهــم يراعــون هــذه القضيــة عنــد محاولــة تنميــة أعمــال منشــآتهم فــي عــام 2020م.
فقــد تحولــت إلــى اســتخدام التقنيــات منخفضــة الكربــون والنظيفــة مقارنــة بنحــو  50فــي المائــة منهــم فــي عــام  .2019وقــد ســرعت جائحــة كوفيــد 19 -
مــن تحقيــق هــذا التحــول ،حيــث ذكــر نحــو  71فــي المائــة مــن الرؤســاء التنفيذييــن علــى مســتوى العالــم إنهــم يريــدون المحافظــة علــى مكاســب التغيــر
المناخــي التــي تحققــت أثنــاء هــذه الجائحــة.

إبراهيم عبود باعشن

الشريك المدير
كي بي إم جي في السعودية -جدة
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تتجلــى الجديــة التــي يتعامــل بهــا العديــد مــن الرؤســاء التنفيذييــن مــع قضيــة تغيــر المنــاخ فــي اعتقادهــم بــأن إدارة المخاطــر المتعلقــة بالمنــاخ
ـا رئيسـ ً
ـيا فــي
هــي أســاس أمنهــم الوظيفــي وســمعتهم طويلــة األجــل .فعندمــا ســألناهم عمــا إذا كان مــن المحتمــل أن تكــون هــذه المخاطــر عامـ ً
اســتمرارهم فــي عملهــم خــال الســنوات الخمــس المقبلــة ،أبــدا نحــو الثلثيــن منهــم تأييدهــم لذلــك.
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أن التركيــز المســتمر علــى مبــادرات البيئــة
يــرى إبراهيــم عبــود باعشــن ،الشــريك المديــر لمكتــب كــي بــي إم جــي فــي جــدةَّ ،
والمجتمــع والحوكمــة بســبب الجائحــة عالمــة إيجابيــة للنمــو“ .فحســب االســتطالعات التــي أجريــت قبــل جائحــة كوفيــد  ،19 -أشــار
أن االســتثمار فــي مبــادرات البيئــة والمجتمــع والحوكمــة ليــس صحيحـ ًـا فحســب ،ويتعيــن
الرؤســاء التنفيذيــون باســتمرار إلــى َّ
القيــام بــه ،بــل وضــروري مــن وجهــة نظــر األعمــال .وقــد حــان اآلن الوقــت لنــرى مــا يفعلــون .فهــل يلتزمــون ببرامــج البيئــة
والمجتمــع والحوكمــة لــدى منشــآتهم فــي الوقــت الــذي تتعــرض فيــه بنــود أخــرى مــن ميزانياتهــم لضغــوط قويــة”.

مستقبل العمل
إن أمــد الجائحــة
يتعيــن علــى العديــد مــن الرؤســاء التنفيذييــن تفعيــل العمــل عــن ُبعــد بســرعة جــراء جائحــة كوفيــد  ،19 -حيــث َّ
غيــر معلــوم والمنشــآت مســتعدة لمواصلــة العمــل عــن بعــد فــي المســتقبل المنظــور .ويذكــر  77فــي المائــة مــن الرؤســاء
التنفيذييــن علــى مســتوى العالــم أنهــم ســيواصلون تنميــة اســتخدامهم الحالــي لــأدوات الرقميــة للتعــاون واالتصــال واالعتماد
عليهــا .وبينمــا تتغلــب المنشــآت علــى الصعوبــات األوليــة للعمــل عــن بعــد ،يجــد الكثيــر منهــا أن مهاراتهــم بالتواصــل والتعــاون
لــم تتغيــر أو تتحســن ممــا هــي عليــه قبــل الجائحــة .فــي الواقــع ،ذكــر  68فــي المائــة مــن الرؤســاء التنفيذييــن علــى مســتوى
العالــم إن مســتوى تواصلهــم مــع موظفيهــم قــد تحســن خــال األزمــة.
توجــد مزايــا أخــرى غيــر متوقعــة لواقــع العمــل الجديــد ،حيــث يــرى  73فــي المائــة مــن الرؤســاء التنفيذييــن علــى مســتوى العالــم
وســع عــدد الكفــاءات المتاحــة .بالنســبة لبلــد مثــل :الســعودية ،التــي تســتقطب اليــد العاملــة ذات
أن العمــل عــن ُبعــد قــد ّ
المهــارات العاليــة مــن جميــع أنحــاء العالــم ،فــإن العمــل عــن ُبعــد -أو خيــار العمــل بــدوام جزئــي عــن ُبعــد -قــد يكــون وســيلة فعالــة
الســتقطابهم لوظائــف فــي الشــركات الســعودية.
ـا إلحــراز كفــاءة التشــغيل .فعلــى الرغــم مــن
يتوقــع الكثيــر أن ُيصبــح العمــل عــن ُبعــد ،علــى المــدى المتوســط إلــى الطويــل ،عامـ ً
أن اعتمــاد خطــط العمــل عــن بعــد أو العمــل الهجيــن عــن بعــد باهــظ التكلفــة علــى المــدى الطويــل فــي البدايــة ،إال أنــه سيســاعد
واضحــا :حيــث يخطــط  70فــي
المنشــآت علــى تقليــص مســاحة مكاتبهــا الحقيقيــة .وحســب االســتطالع الــذي أجرينــاه ،كان هــذا
ً
المائــة مــن الرؤســاء التنفيذييــن علــى مســتوى العالــم لتقليــص مســاحة مكاتبهــم فــي المســتقبل القريــب.

سنرى بالتأكيد المزيد من الموظفين
الذي يؤدون واجباتهم الوظيفية
من منازلهم في المستقبل ،كدوام
جزئي على أقل تقدير
فيصل السقاف

المدير التنفيذي
البنك األهلي التجاري
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يتســم مســتقبل العمــل فــي البنــك األهلــي التجــاري بالتغيــر الســريع .وصــرح فيصــل الســقاف ،الرئيــس التنفيــذي للبنــك
ـتقبال،
ـا“ :ســنرى بالتأكيــد المزيــد مــن الموظفيــن الــذي يــؤدون واجباتهــم الوظيفيــة مــن منازلهــم مسـ
ً
األهلــي التجــاري قائـ ً
تجريبيــا للعمــل مــن المنــزل فــي بعــض الوظائــف الرئيســية ،والتــي نــرى أنهــا
برنامجــا
كــدوام جزئــي علــى أقــل تقديــر ،ولقــد بدأنــا
ً
ً
ســتمهد الطريــق لتحســين كفــاءة الموظفيــن وتمكــن مــن تقليــص نفقــات تشــغيل المبانــي مــع مــرور الوقــت”.
بينمــا يعــد تغييــر عمــل الموظفيــن إلــى العمــل عــن بعــد مهمــة ليســت بالصعبــة ،إال أن عمليــة التوظيــف واإلعــداد ســتصبح أكثــر
تعقيـ ً
ـدا .وصــرح الســقاف عــن اســتراتيجية البنــك األهلــي التجــاري للموظفيــن الجــدد“ :عينــا موظفيــن جــدد خــال فتــرة اإلغــاق،
وأصبحــت المقابــات الرقميــة اآلن أحــد مكونــات اســتراتيجية التوظيــف لدينــا لقــد أحــدث تدريبنــا ثــورة فــي العمليــات الرقميــة،
رقميــا”.
فمنــذ مــارس ،نجحنــا فــي تقديــم جميــع برامجنــا التدريبيــة
ً

الشكل رقم ( :)7يرى الرؤساء التنفيذيون على مستوى العالم الجائحة كفرصة إلعادة التفكير في طريقة أعمالهم وتواصلهم

ُيشير  67في المائة من
الرؤساء التنفيذيين على
مستوى العالم إلى
أنهم يعيدون التفكير
في سالسل التوريد
العالمية الخاصة بهم

%77
سنواصل التأسيس على
استخدامنا ألدوات الرقمية
للتعاون واالتصال واالعتماد
عليها

إسالم البياع

رئيس االستشارات ،كي بي إم جي
في المملكة العربية السعودية

%73
ساهم العمل عن بعد
في توسيع أوعية الموارد
البشرية المتاحة

%69
سنقلص المنافذ
الحقيقية

%68
تحسن تواصلي مع
الموظفين خالل األزمة

يــرى إســام البيــاع ،رئيــس االستشــارات لــدى شــركة كــي بــي إم جــي الســعودية ،أن العديــد مــن مزايــا العمــل عــن ُبعــد ستســمر لكفاءتهــا وتقليصهــا
للتكاليــف علــى األعمــال ،تعــد العديــد مــن ميــزات مــكان العمــل الحديــث فــي العالــم الرقمــي الــذي نعيــش فيــه اليــوم عفــا عليهــا الزمــن وال تحقــق الكفــاءة.
فعندمــا تعــود الحيــاة إلــى طبيعتهــا ،ال أتوقــع أن يســتمر مــكان العمــل كمــا هــو عليــه ،حيــث ســتُ عيد المنشــآت التفكيــر فــي المزايــا ،مثــل :خفــض التكاليــف
مــن خــال تقليــص مســاحة مكاتبهــا الحقيقيــة .كمــا ليــس لــدى الموظفيــن الرغبــة فــي هــدر أوقاتهــم علــى التنقــل بالمواصــات للحضــور لمقــرات
أعمالهــم .وســينجم عــن هــذا زيــادة العمــل عــن ُبعــد فــي المســتقبل”.

التركيز على العميل في سالسل التوريد
تضــررت سالســل التوريــد بشــدة مــن االختــاالت التــي ســببتها الجائحــة ،إال أن المؤشــرات تُ شــير إلــى عــودة انتعــاش التجــارة العالميــة بســرعة أكبــر ممــا
توقعــه الكثيــر .فبحلــول شــهر يونيــو ،عوضــت التجــارة حوالــي نصــف خســائرها لهــذا العــام وهــي وتيــرة أســرع بكثيــر مــن تعافــي التجــارة بعــد األزمــة الماليــة
وفقــا لحســابات معهــد “كيــل” لالقتصــاد العالمــي.
ً
لعــام  2008وذلــك
بالرغــم مــن اتجــاه التجــارة نحــو عودتهــا إلــى مســتويات مــا قبــل الجائحــة ،إال أن سالســل التوريــد التــي تُ حــرك التجــارة ســتعود لكــن بشــكل مختلــف .ويذكــر
 67فــي المائــة مــن الرؤســاء التنفيذييــن علــى مســتوى العالــم إنهــم يعيــدون التفكيــر فــي سالســل التوريــد العالميــة الخاصــة بهــم .وهنــا تُ طــرح أســئلة
حــول كيــف يمكــن أن ُيســتخدم ذلــك فــي إيجــاد ميــزة تنافســية فــي الواقــع الجديــد .وعندمــا ســألنا الرؤســاء التنفيذييــن علــى مســتوى العالــم عمــا ُيحــرك
إعــادة تقييــم سالســل التوريــد ،كان الســبب األعلــى اختيـ ً
ـارا هــو “أن تصبــح أكثــر مرونــة فــي االســتجابة الحتياجــات العمــاء المتغيــرة”.

https://www.wsj.com/articles/globaltradereturns-faster-than-expected-11600594200
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وفقــا للتقريــر الجديــد حــول االســتثمار العالمــي ،الصــادر عــن مؤتمــر األمــم
ً
يعــد توطيــن سالســل التوريــد هــو العنصــر األساســي الــذي يعــاد النظــر لــه.
المتحــدة للتجــارة والتنميــة ،ســتنخفض تدفقــات االســتثمار األجنبــي المباشــر العالمــي بنســبة تصــل إلــى نحــو  40فــي المائــة فــي عــام 2020م إلــى أن
تصــل  10فــي المائــة فــي عــام  .2021وتعمــل الشــركات متعــددة الجنســيات علــى تقليــل تجزئــة سالســل القيمــة الخاصــة بهــا عــن طريــق إعــادة تشــكيل
اإلنتــاج وتقليــص العديــد مــن مشــروعاتها ذات الخطــورة العاليــة فــي جميــع أنحــاء العالــم.
الشكل ( :)8أسباب قيام الرؤساء التنفيذيين على مستوى العالم بإعادة دراسة سالسل توريداتهم
لكي تصبح سريعة المواكبة لمتطلبات العصر عند

%32

االستجابة الحتياجات العمالء المتغيرة
لتصبح أكثر قوة في حال حدوث كارثة
طبيعية في العالم

%22

ضغوط من العمالء والمجتمعات
لتوطين اإلنتاج

%19
%10

تقليل التعرض لمخاطر سالسل التوريدات
ضغوط من الحكومات لتوطين اإلنتاج
خفض التكاليف وتوليد التدفق النقدي
لالستجابة لألزمات

%9
%8

بعيـ ًـدا عــن توطيــن سالســل التوريــد ،مــن المحتمــل أن تركــز العديــد مــن الشــركات ،الســيما تلــك التــي لديهــا سالســل توريــد متطــورة ،علــى قضايــا
االســتدامة وإدارة حالــة عــدم اليقيــن واالضطرابــات المســتمرة .وعنــد النظــر إلــى المســتقبل ،فمــن المتوقــع أن يصبــح عــدد مــن المجــاالت ذات
أهميــة ،وهــي محاولــة التخلــص مــن تعقيــدات وتكاليــف سالســل التوريــد وبنــاء رؤيــة شــاملة ،واالســتثمار فــي األتمتــة والتقنيــات المتقدمــة األخــرى
وجعــل شــبكة المورديــن والشــركاء أكثــر مرونــة.

https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2020_en.pdf
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تأمالت في الواقع الجديد
أهداف المنشآت
فــي حيــن أتاحــت الجائحــة للمنشــآت الفرصــة إلثبــات كيــف يمكنهــا إيجــاد خدمــات حقيقيــة جديــدة فــي المجتمــع ،كذلــك أصبــح تدقيــق إجراءاتهــا أقــوى
مــن أي وقــت مضــى .وللمحافظــة علــى ثقــة مواردهــا البشــرية وعمالئهــا والمجتمــع والتأســيس علــى ذلــك ،يجــب علــى الرؤســاء التنفيذييــن إثبــات أن
أهــداف منشــآتهم ذات معنــى وصلــة وتصنــع فارقـ ًـا .بالنســبة للبعــض ،ســيعني هــذا االنتقــال مــن بيانــات األهــداف العامــة إلــى تبنــي مناهــج أكثــر
تحديـ ًـدا وقابلــة للقيــاس ،ويتعيــن علــى اآلخريــن توطيــن جهودهــم لتلبيــة احتياجــات مجتمعاتهــم .ويجــب علــى الجميــع دمــج األهــداف فــي نســيج المنظمــة
مــن أجــل النجــاح .ويجــب أن يتولــى الرئيــس التنفيــذي قيــادة هــذا ليضمــن تنفيــذه بــكل سالســة ويســر.

اتجاهات النمو واالزدهار
يجــب علــى المنشــآت ،فــي ضــوء تســارع التحــول الرقمــي الــذي يشــكل مســتقبل الصناعــات ،اســتخدام البيانــات لتحديــد كيفيــة تغيــر ســلوك عمالئهــا
داخليــا إلــى االســتفادة مــن مزايــا العمــل عــن ُبعــد مــع حمايــة أعمالهــا مــن الهجمــات
وكيفيــة تلبيــة المتطلبــات الناشــئة عــن ذلــك .فتحتــاج المنشــآت
ً
اإللكترونيــة المتزايــدة .ولــم تختــف تحديــات مــا قبــل الجائحــة تجــاه أنظمــة التكنولوجيــا القديمــة واســتخدام البيانــات ،حيــث أصبحــت بحاجــة إلــى معالجتهــا
مــن خــال التركيــز علــى التحــول الرقمــي لعمليــات المنشــأة وباالعتمــاد علــى التقنيــات الســحابية والتقنيــات المرنــة (أجايــل) .وقــد يكــون هــذا هــو الوقــت
المناســب للمنشــآت لدراســة قاعــدة المــوارد البشــرية المتاحــة لهــا وبنــاء أســاس قــوي للمهــارات الرقميــة.

األولويات
يتعيــن علــى الرؤســاء التنفيذييــن ،مــع عــودة التجــارة العالميــة إلــى وضعهــا الســابق ،ضمــان دمــج عنصــر المرونــة فــي سالســل التوريــد فــي المســتقبل
عنــد بنــاء شــبكة مــن المورديــن مــن خــال توطينهــا وتقليــص تنقالتهــا .ويجــب عليهــم ،مــع إبقائهــم علــى عنصــر العمــل عــن ُبعــد ،تحديــد مزايــا تقليــص
التكاليــف والتعــاون واالســتفادة منهــا ومراعــاة صحــة مواردهــا البشــرية .وأشــار القــادة إلــى أنهــم لــن يقلصــوا الميزانيــات المخصصــة لبرامــج الحوكمــة
البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات لديهــم حتــى بعــد أن يخــرج العالــم مــن هــذه الجائحــة .ويتعيــن عليهــم عــدم التراجــع عــن المكتســبات المحــرزة
ـدال مــن ذلــك أســس اقتصــاد مســتدام وصديــق للبيئــة فــي المســتقبل .وســتتمتع
فيمــا يخــص تغيــر المنــاخ التــي تحققــت نتيجــة الجائحــة ،وأن نبنــي بـ ً
المنشــآت التــي تبنــي برامــج قويــة إلعــداد تقاريــر حــول البيئــة والمجتمــع والحوكمــة بمكانــة جيــدة وســينعكس ذلــك علــى مجتمعاتهــا وعلــى زيــادة
مســتثمريها المستشــعرين بأهميــة برامــج البيئــة والمجتمــع والحوكمــة.
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المنهجية والشكر والتقدير
يعــرض تقريــر رؤى الرؤســاء التنفيذييــن فــي المملكــة العربيــة الســعودية 2020م (اإلصــدار الخــاص بجائحــة كوفيــد  ،)19 -التــي أعدتــه شــركة كــي بــي إم
جــي ،تطــور اآلراء أثنــاء انتشــار جائحــة كوفيــد .19 -
تســتند البيانــات المنشــورة فــي هــذا التقريــر علــى إجــراء مســح أولــي علــى  1300رئيسـ ًـا تنفيذيـ ًـا ،شــاركوا فــي المســح فــي شــهري ينايــر وفبرايــر ،قبــل أن
تنفيذيــا
رئيســا
تبــدأ العديــد مــن األســواق الرئيســية بالتأثــر بتبعــات عمليــات اإلغــاق .ثــم أجرينــا اســتبيان متابعــة فــي يوليــو وأوائــل أغســطس ،ضــم 315
ً
ً
لمحاولــة فهــم كيــف تطــورت وجهــات نظرهــم.
إن جميــع المشــاركين فــي هذيــن االســتطالعين مــن المنشــآت ،التــي تتجــاوز إيراداتهــا الســنوية  500مليــون دوالر أمريكــي ،وثلثهــم مــن تلــك التــي تتجــاوز
إيراداتهــا الســنوية  10مليــارات دوالر أمريكــي .ولــم يشــارك أي مــن المنشــآت التــي تقــل إيراداتهــا الســنوية عــن  500مليــون دوالر أمريكــي .ويعمــل
قطاعــا أوصناعــة رئيســة :إدارة األصــول وقطاعــات الســيارات والمصــارف والتجزئــة والطاقــة والبنيــة التحتيــة
المشــاركون فــي االســتطالعين فــي 11
ً
والتأميــن وعلــوم الحيــاة والتصنيــع والتكنولوجيــا واالتصــاالت .إن بعــض األرقــام قــد ال تســاوي  100فــي المائــة بســبب اســتخدام عمليــات التقريــب.

نود أن نشكر الرؤساء التنفيذيين التالية أسماؤهم على مساهماتهم القيمة وآرائهم الثمينة:
• ياسر جوهرجي
الرئيس التنفيذي لشركة النهدي الطبية
• مطلق المريشد
الرئيس التنفيذي لشركة التصنيع
• مروان مكرزل
الرئيس التنفيذي لمجموعة فواز الحكير
• عصام النهدي
الرئيس التنفيذي لشركة هال
• فيصل العمران
الرئيس التنفيذي للبنك السعودي لالستثمار
• فيصل عمر السقاف
الرئيس التنفيذي للبنك األهلي التجاري
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