
 تقرير

من إعداد شركة برونزويك

من إعداد شركة برونزويك

يسية �ج الر�ئ النتا�ئ
�ي دولة اإلمارات العربية 	  ميع قراء املنشورات املالية �ف يستخدم �ج

املتحدة واململكة العربية السعودية تقريبًا منصات التواصل 
�تماعي، وتعتقد الغالبية العظمى منهم بضرورة استخدام قادة  اال�ج

األعمال لهذه املنصات.

�ف كل 4 قراء للمنشورات املالية أنه من الضروري 	  يرى 3 من ب�ي
�ي اململكة العربية السعودية أن  �ف �ف دًا للرؤساء التنفيذي�ي �ج

ر منصات التواصل  م ونشط ع�ج يتواصلوا ويتفاعلوا بشكل دا�ئ
ما  دات عن شركاتهم، ال س�ي �تماعي ملشاركة املعلومات واملستحج اال�ج

ديدة أو تصحيح  ما يتعلق باألزمات أو إطالق منتحج أو خدمة �ج ف�ي
املعلومات املغلوطة عن الشركة.

�ي دولة اإلمارات العربية املتحدة واململكة العربية السعودية، تم 	  �ف
�ف الفرق والقيادة بشفافية  اختيار الحضور والتواصل املس�تمر ب�ي

ر منصات  باعتبارها أبرز الدوافع لدى قادة األعمال للتواصل ع�ج
�تماعي. التواصل اال�ج

ب عل� قادة األعمال بناء الثقة 	  �ي اململكة العربية السعودية، يحج �ف
�تماعي �يث  والحفاظ عليها باالع�تماد عل� منصات التواصل اال�ج

�ف  يثق 9 من أصل 10 من قراء املنشورات املالية بالرؤساء التنفيذي�ي
زء من عملهم  �تماعي كحج الذين يستخدمون منصات التواصل اال�ج

ك الذين ال يستخدمون هذه املنصات. ر من ثقتهم بأول�ئ أك�ث

تستخلص األطراف املعنية بقطاع الشركات انطباعاتها األولية 	 
�ف كل 10 قراء  باالستناد إل� املصادر الرقمية. يقوم 9 من ب�ي

�ي كل من دولة اإلمارات العربية املتحدة واململكة  للمنشورات املالية �ف
العربية السعودية بتفقد �ساب وا�د عل� األقل من �سابات 

يس التنفيذي عند رغبتهم بمعرفة  اصة بالر�ئ �تماعي ال�ف التواصل اال�ج
املزيد عنه.

ف واالتصال  ديد لشركة “برونزويك” أن األطراف املعنية بقطاع الشركات تتوقع من قادة األعمال التحّل�ي بالقدرة عل� التك�يّ أظهر بحث �ج
ى بالنسبة للقادة  ر إل�ا�ًا من أي وقت م�ف �تماعي. واليوم أصبحت هذه املتطلبات أك�ث والتفاعل املتواصل باستخدام منصات التواصل اال�ج
حج  �تماعي. وأظهرت النتا�ئ لبته من تقلبات وتحديات ومصاعب عل� الصعيدين االقتصادي واال�ج حة العاملية وما �ج ا�ئ هة ال�ج الذين اضطروا ملوا�ج

�ي القادة الذين تكيفوا خالل  �ي دولة اإلمارات العربية املتحدة واململكة العربية السعودية والعامل يضعون ثقتهم �ف أن قّراء املنشورات املالية �ف
�تماعي. ر منصات التواصل اال�ج مل التفاعل واملشاركة ع�ج ر شفافية و�ضورًا وذلك ي�ث هذه األزمات وكانوا أك�ث

يمكنكم معرفة املزيد من التفاصيل �ول تقرير “القيادة املتصلة” وكيف 
ر: ال من خالل التواصل ع�ج �ي هذا املحج  يمكن لشركة “برونزويك” دعمكم �ف
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نظرة عامة

%99
�ي  من  قراء املنشورات املالية يثقون �ف

�ف الذين يستخدمون  الرؤساء التنفيذي�ي
ك  ر من أول�ئ �تماعي أك�ث منصات التواصل اال�ج
�ف كل 5 يتفقون  الذين ال يفعلون. 4 من ب�ي

بقوة مع ذلك.

�ف كل 10 9 من ب�ي
د  ؤون إل� تف�تّ من قراء املنشورات املالية يلحج
�تماعي ملعرفة املزيد عن  ل التواصل اال�ج وسا�ئ

يس التنفيذي لشركة ما. الر�ئ

دولة اإلمارات العربية املتحدة

المملكة العربية السعودية

%98
من قراء املنشورات املالية يعتقدون بأهمية 

�تماعي  ر منصات التواصل اال�ج التواصل ع�ج
بالنسبة لقادة األعمال.

9 من أصل 10
من قراء املنشورات املالية يثقون بالرؤساء 

�ف الذين يستخدمون منصات  التنفيذي�ي
ك الذين ال  ر من أول�ئ �تماعي أك�ث التواصل اال�ج

يستخدمونها.

ى زيارة الرابط للحصول عل� تقرير “القيادة  ير�ج
املتصلة” للعام 2021



العامل
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ل املهمة  موعة من املسا�ئ ع قراء املنشورات املالية من قادة األعمال أن يتواصلوا بشكل نشط �ول محج يتو�تّ
. �ف لشركاتهم بدءًا من األزمات وصواًل إل� التفاعل مع املوظف�ي

ر منصات التواصل  ل ال�ت�ي يعتقد قراء املنشورات املالية بضرورة تواصل قادة األعمال �ولها ع�ج أبرز املسا�ئ
�تماعي: اال�ج

اململكة العربية السعودية دولة اإلمارات العربية املتحدة 

حة “كوفيد   19” ا�ئ ابة الشركة لحج استحج

تصحي� املعلومات املغلوطة عن الشركة

مها رسالة الشركة ورؤيتها وق�ي

ديدة طرح الشركة ملنت�ج أو خدمة �ج

ر عمالء الشركة أو موظفيها بحالة طوارىئ أو  تأ�ثُّ
كوارث
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ى زيارة  ملعرفة املزيد عن تقرير “القيادة املتصلة” ير�ج
BrunswickGroup.com/ConnectedLeadership

نبذة عن تقرير “القيادة املتصلة”

يوفر تقرير “القيادة املتصلة”، الذي تم إعداده بتكليف 
بل شركة “برونزيك”، منصة موثوقة لفهم كيفية  من �تِ

�ي  ديدة للقيادة �ف وضع الشركات ال�ديثة لتصورات �ج
عاملنا املتصل. وقد استطلعنا آراء قراء املنشورات املالية 

ر من 1000 موظف،  ّم أك�ث وموظفي الشركات ال�تىي ت�ف
ية ال�تىي تحظى باه�تمام  ار�ج وهم من أبرز األطراف املعنية ال�ف

قادة األعمال، وتحّرينا توقعاتهم املتعّلقة بنهحج االتصال 
�ي 13 دولة وسوق مختلفة. لدى قادة الشركات �ف

ما الذي يعنيه ذلك؟
ابدأ بتطبيق نهحج “القيادة املتصلة” اليوم. كيف يمكنك . 1

ر �ضورًا وشفافية؟ �ي نهحج قيادتك لتكون أك�ث ف �ف التك�يّ

ابة فريقك التنفيذي للطلب عل� قيادة . 2 ّم كيفية استحج ق�ي
ابية  حج إيحج شفافة يسهل التواصل معها. هل كانت النتا�ئ

باملقارنة مع منافسيك؟

ر . 3 �ف يبحث عنك املوظفون أو املست�ثمرون املح�تملون ع�ج ��ي
م ل�معتك من  راء تقي�ي دونه؟ قم بإ�ج رنت، ما الذي سيحج اإلن�ت

منظور األطراف املعنية بشركتك.

ديدة ال�تىي ينبغي لها االس�تمرار . 4 د العادات القيادية ال�ج �دِّ
وانب ال�تىي ال تزال  حة. ما هي ال�ج ا�ئ والتطور ��تى بعد انتهاء ال�ج

؟ �ف ة إل� التحس�ي بحا�ج

كيف ستقود العمل خالل األزمة القادمة؟ قم ببناء ال�لول . 5
�ي  ابة لألزمات �ف زء من بروتوكوالت االستحج الرقمية كحج

شركتك.
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