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على تقنية املعلومات  رؤساءة تختبر  قدرة إنترنت األشياء الصناعيتطبيقات 

 دوالر تريليون  1.7تفادة من فرص تصل قيمتها إلى االس

 بعنوانتصدر  القمة العاملية للصناعة والتصنيعو  بي دبليو س ي 
ً

دور رؤساء تقنية املعلومات في دمج إنترنت األشياء "  ان تقريرا

 "الصناعية في عمليات الشركات الصناعية

  إنترنت نحو توظيف تطبيقات  تحول الشركات الصناعيةقيادة  تمكنهم من ملدراء تقنية املعلوماتخارطة طريق  ضعيالتقرير

 ةاألشياء الصناعي

  شارععالقدرات وإطالق امل متطورة، والعمل على بناءرقمية ات ستراتيجيالتقرير يشدد على أهمية تبني الشركات الصناعية ل 

 رياديةال

 

ا ماليوم أحدث تقاريرهوالقمة العاملية للصناعة والتصنيع  ليو س يبي دب كل من أصدرت – 2017مارس  27، العربية املتحدة دبي، اإلمارات

يصدر هذا التقرير قبل أيام قليلة و  ،في رسم مالمح استراتيجية الشركات املتزايدة تقنية املعلوماترؤساء أهمية دور  يسلط الضوء علىوالذي 

 .مارات العريية املتحدةفي أبوظبي، عاصمة دولة اإل  نعقاد القمة العاملية للصناعة والتصنيعمن ا

 

تقنية املعلومات في الشركات الصناعية بمهامهم في إدارة عملية التحول املعقدة والصعبة نحو تبني  قوم رؤساءأن ي ضرورة علىالتقرير  أكدو 

إنترنت األشياء بيقات تط على إنفاق الشركاتبأن يصل دراسات توقع العديد من الالتقرير إلى  أشار و  ة.إنترنت األشياء الصناعيتطبيقات 

  1.7الصناعية والستهالكية إلى 
ً
 الصادر عن بي دبليو س ي الثورة الصناعية الرابعة أظهر استبيانو . 20201عام البحلول تريليون دولر سنويا

ناعية تخطط الشركات الص. وكشف الستبيان بأن بشكل سرعع تتقدمة إنترنت األشياء الصناعي تبني تطبيقات التحول إلى عمليةبأن 

 ملبادرات 907لتخصيص نحو 
ً
 وفورات فيتتوقع تلك الشركات تحقيق كما . ةإنترنت األشياء الصناعيتبني تطبيقات  مليون دولر سنويا

                                                
  .2015إنترنت داتا كوريورعشن، مايو  IDC’s Worldwide Internet of Things Forecast, 2015“- ”2020 املصدر: 1
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 نتيجة لت 493وزيادة العائدات بواقع  ،مليار دولر 421التكاليف بقيمة 
ً
 من هذه %55توقع بينما ت، اتطبيقبني هذه التمليار دولر سنويا

  2في غضون عامين. املستثمر في هذا املجال استرداد رأس املالالشركات 

 

 ةإنترنت األشياء الصناعيلتوظيف تطبيقات استراتيجية تبني 

الفرص التي تتيحها  كافة توقعاتة، والتي تفوق إنترنت األشياء الصناعيتشير بي دبليو س ي إلى أن الفرص الهائلة التي توفرها تطبيقات 

ر تقنية املعلومات  رؤساء تفرض على ،للمستهلكين ةهنترنت األشياء املوج  إ تطبيقات بين توفيق ال تراعي التي رقميالتحول القيادة عملية  تصد 

 ييئة التصنيع واملنتجات املصنعة.و الستراتيجية والتقنية 

 

 

 يو س ي واملشارك في إعداد التقرير:في بي دبل االبتكار يقول الدكتور أنيل كورانا، شريك االستراتيجية و وفي هذا الشأن، 

وُععد ، مدراء تقنية املعلومات. ففي واقع األمر، يمثل إنترنت األشياء فرصة كبيرة "سيفرض إنترنت األشياء الصناعي متطلبات كبيرة على 

 في اكتساب ميزة تنافسية
ً
 حاسما

ً
 الشركات تتهيأ للتحرك  أنحيث  ،عنصر املبادرة عامال

ً
. وعشير البحث التحول الرقمي لتستفيد من سرععا

ء تقنية املعلومات يتخذون ست خطوات مهمة نحو التحول الرقمي رؤساإلى أن  ةإنترنت األشياء الصناعيتطبيقات الذي أجريناه في مجال 

ية رقمية ويناء املستقبلي لشركاتهم، وقد تم شرح هذه الخطوات بالتفصيل في التقرير. وتشمل الخطوات عناصر رئيسية مثل وضع استراتيج

 
ً
 ".لرياديةا شارععامل اطالقالقدرات وأخيرا

 

 :لالدكتور أني أضافو 

املستدامة؛ الصناعية التنمية و الصناعي؛ البتكار الرامية إلى تعزيز  رؤية القمة العاملية للصناعة والتصنيع، وفي إطار دعم عملت بي دبليو س ي"

تطبيقات و تتبنى الثورة الصناعية الرابعة التي الشركات كافة التواصل بين تعزيز ، على لعالميإعادة بناء الزدهار القتصادي اواملساهمة في 

مناقشتها في القمة العاملية للصناعة إطالقها و  سيتمالتي  رياديةال شارعع. كما ساعدت بي دبليو س ي في وضع املةإنترنت األشياء الصناعي

 والتصنيع".

 

 لتقرير بي دبليو س ي، تتمث
ً
 فيما يلي: ةإنترنت األشياء الصناعيتطبيقات ل الخطوات الست الالزمة لتحقيق التحول نحو وطبقا

واضحة  أهدافووضع مستوى التقدم التقني للشركة تقييم  الثورة الصناعية الرابعة:لتبني تطبيقات وضع استراتيجية  .1

 القدراتتحديد و  ل موقع األولوية في استراتيجية الشركة،تحت، باإلضافة إلى اختيار املشارعع الريادية التي القادمة للسنوات الخمس

مع  هاتوافقة وضمان للشرك مضافة قيمة املطلوية، وإجراء التعديالت الالزمة على هيكلية الشركة وأنظمتها لتحقيق أكبر 

 الستراتيجية العامة

اثبات القدرة على تنفيذ هذه صناعية الرابعة و تحديد املشارعع الريادية في قطاع تقنيات الثورة ال :شارعع الرياديةاملإطالق  .2

 التي تساهم في توفيرها القيمة التجارية وتوضيحاملشارعع 

تحديد القدرات التفصيلية املطلوية لتحقيق استراتيجية الشركات وذلك بالستفادة من الخبرات  تحديد القدرات املطلوبة: .3

 املكتسبة من املشارعع الريادية 

 تحليل البياناتمجال  في  تعزيز قدرات الشركة .4

                                                
  2016أبريل  دبليو س يالصادر عن بي  بناء املؤسسة الرقمية،الثورة الصناعية الرابعة: استبيان  2
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على مستوى  الرقمي التحول لتحقيق الثورة الصناعية الرابعة  استخدام تقنياتوذلك من خالل  التحول إلى شركة رقمية: .5

 الشركة

 وتوظيفمنتجات وحلول متكاملة للعمالء تطوير  :وضع خطة مدروسة لتوفير بيئة متكاملة لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة .6

 لتحقيق أكبر قدر من املواءمة مع املنصات الرقمية املتنوعة.ت الشراكا

 

لتنظيمية العلماء، الرئيس التنفيذي لشركة ستراتا للتصنيع، ورئيس اللجنة اسليم سلطان بدر  قالوفي معرض تعليقه على التقرير، 

في تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة  أساسيةأهمية ة إنترنت األشياء الصناعيتطبيقات  كتسبت" للقمة العاملية للتصنيع والصناعة:

في توظيف الشركات  في نجاحالرئيس ي  العامل تقنية املعلومات ءرؤسا يعتبر ، بي دبليو س يوكما يؤكد تقرير الخاصة بالقطاع الصناعي. 

. التي تحاول تنفيذها ول التقنيالتحة وفي تحقيق أعلى قدر من التوافق بين استراتيجية الشركات خطة إنترنت األشياء الصناعي تطبيقات

مستفيدين من القدرات الكبيرة التي توفرها ، واملعقدة الكبيرة شركاتالفي ء تقنية املعلومات في تكرعس ثقافة البتكار رؤسا ويتمثل دور 

وسيتيح ذلك الستشعار.  وأجهزةاألجهزة الذكية والعمليات والبيانات من خالل  ملوظفينللريط بين اتطبيقات إنترنت األشياء الصناعية 

مراقبة الطاقة و إدارة استهالك تقنيات التصنيع "الذكية" في  توظف فيهالذي ، و إنشاء املصنع الرقميللشركات الصناعية القدرة على 

ة طريق للتحول يضع تقرير بي دبليو س ي خارطو . راقبة املباشرة لعمليات التصنيع وتحليل البيانات الضخمةاملاإلنتاجية والتكاليف من خالل 

رؤية ليضعوا ، ء تقنية املعلومات في املصانع العاملية الرائدةرؤسافي ذلك  وتشجيع الخبراء، بما ةإنترنت األشياء الصناعي تطبيقات ستخدامل 

 تقنيات الثورة الصناعية الرابعة". تبني ائمة علىلقطاع الصناعة ق

 

 الواليات املتحدة واملشارك في إعداد التقرير: ديفين ياونج، مدير االستشارات في بي دبليو س ي وقال

 من جهة والعمليات الصناعية من جهة أخرى تقنيات املعلومات يعتبر الوصول إلى أكبر قدر من الدمج بين "
ً
 هاما

ً
ضمان التبني الناجح في  عامال

 ةنترنت األشياء الصناعيبفهم معمق لتطبيقات إ اتء تقنية املعلومرؤساولتحقيق ذلك، ل بد أن يتمتع . ةإنترنت األشياء الصناعي لتطبيقات

 بالتغيرات التيشركاتهم لس إدارة افي تعريف مجبدور هام  املعلومات تقنية ءرؤساودورها في تنفيذ التحول الرقمي. كما يجب أن يقوم 

الذين  لقياديينول شك في أن ا. يالرقم ل من عملية التحو   مضافةأكبر قيمة سيجرونها لتحقيق التحول الرقمي، واملساعدة في تحقيق 

 يتمتعون بهذه القدرات سيتمكنون من تحقيق التغير اإليجابي في شركاتهم."

 

دور رؤساء تقنية املعلومات في دمج إنترنت األشياء الصناعية "  التقرير الكامل الذي أعدته بي دبليو س ي والذي صدر بعنوان إطالقوتم اليوم 

   http://pwc.to/2n6FMoO التقرير من خالل الرابط التاليعلى  الطالعويمكن " الصناعية في عمليات الشركات

 

 مبادرة وتعتبر القمة .2017 مارس 30وحتى  27 من أبوظبي  - السوريون بارعس  في الدورة الفتتاحية للقمة العاملية للصناعة والتصنيع وتعقد

دائرة التنمية  استضافتها في وتشارك ،(اليونيدو) الصناعية األمم املتحدة للتنمية ومنظمة اإلمارات دولة في القتصاد بين وزارة ةمشترك

. وتعد حت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات املسلحةأبوظبي، ت–القتصادية 

 قادة من القرار  من صناع 1200 للقطاع الصناعي يجمع أكثر من عالمي تجمع تي تعتبر شركة بي دبليو س ي شريكها املعرفي، أول القمة، ال

 .لتبني نهج تحولي في صياغة مستقبل القطاع املدني املجتمع ومنظمات والشركات الحكومات

 

http://pwc.to/2n6FMoO


  

 قطاع في العاملية املمارسات أفضل على الطالع فرصة املشاركة للشركات تتيح حيث عاملية أهمية والتصنيع للصناعة العاملية القمة وتكتسب

 القطاع تمكين على والعمل للنقاش الطريق ويمهد الجديدة والرؤى األفكار  من العديد نوعه من األول  العالمي التجمع هذا وسيطلق. الصناعة

 وتكرعس والناشئة، املتقدمة األسواق في الصناعية األنشطة جودم العاملية، للمجتمعات جديد مستقبل صياغة في املساهمة من الصناعي

 . العالمي القتصادي الزدهار  بناء إعادة في الصناعي القطاع دور  على والتأكيد املقبلة، األجيال تجاه للشركات الجتماعية املسؤولية

 

 انتهى

 نبذة عن بي دبليو س ي

 وععمل لديها  157حل املشاكل الهامة. بي دبليو س ي هي شبكة شركات متواجدة في هدفنا في بي دبليو س ي هو بناء الثقة في املجتمع و 
ً

موظف ملتزمين  223,000بلدا

 .www.pwc.comبتوفير أعلى معايير الجودة في خدمات التدقيق والضرائب والخدمات الستشارية. ملزيد من املعلومات، الرجاء زيارة املوقع اإللكتروني 

 ولديها شركات في البحرين ومصر والعراق واألردن والكويت ولبنان وليبيا وُعمان واألراض ي التابعة للسلطة  40الشرق األوسط منذ  تأسست بي دبليو س ي في
ً

عاما

 (.www.pwc.com/me( موظف. )4,000الفلسطينية وقطر والسعودية واإلمارات، حيث يعمل بها حوالي )

ملعلومات يرجى زيارة ليو س ي تشير الى شبكة بي دبليو س ي و/ أو واحدة أو أكثر من الشركات األعضاء فيها، كل واحدة منها هي كيان قانوني مستقل. للمزيد من ابي دب

 . www.pwc.com/structureموقعنا 

 ظةبي دبليو س ي. جميع الحقوق محفو  2017©

 حول "القمة العاملية للصناعة والتصنيع"

لعاملية والخبراء واملفكرين في تعتبر القمة العاملية للصناعة والتصنيع أول ملتقى عالمي شامل للقطاع الصناعي، يهدف لبناء تجمع دولي لكبار قادة الشركات الصناعية ا

 ومنصة دولية تساهم وبشكل فع
ً

ال في تطوير قطاع الصناعة على املستوى العالمي من خالل تبني نهج تحولي في التعامل مع قطاع الصناعة. وستشكل القمة منبرا

مشارك من كبار قادة الدول، والرؤساء  1200التحديات التي يواجهها هذا القطاع بما يعود بالنفع على أجيال املستقبل في كافة أنحاء العالم. وستجمع القمة أكثر من 

 لطرح ومناقشة األ التنفيذيين للشركات الصن
ً

فكار اعية الكبرى، وصانعي القرار، والباحثين املتخصصين واألكاديميين. وستوفر القمة العاملية للصناعة والتصنيع: منبرا

 لعقد اللقاءات ويحث بناء شراكات جديدة وشاملة في القطاع الصناعي، باإلضافة إلى من
ً

ة لعرض مشارعع ريادية صالهادفة إلى قيادة مسيرة التحول الصناعي، ومنصة

توصيات مقدمة  تقام ألول مرة على املستوى العالمي وتستفيد من فرص التعاون املتاحة بين قطاعات صناعية مختلفة. كما سينتج عن القمة تقرير عالمي يضم

، ومن املقرر عقدها مرة 2017لتصنيع" في أبوظبي في شهر مارس للجهات املعنية على املستوى العالمي. وتنطلق أعمال الدورة الفتتاحية لـ "القمة العاملية للصناعة وا

  www.gmisummit.comكل سنتين في إحدى املدن العاملية الكبرى. ملزيد من املعلومات يرجى زيارة املوقع اإللكتروني: 

 األجندة العاملية حول مستقبل التصنيع

اد العالمي وتحقيق الستقرار والزدهار العالمي. ويجمع املؤتمر شخصيات رائدة من القطاعين العام يركز املؤتمر على دور قطاع التصنيع في إعادة هيكلة القتص

 إلى جنب مع ممثلين عن مؤسسات املجتمع املدني ملناقشة التحديات العاملية التي تواجه قطاع التصنيع، وتشتمل النقاشات امل
ً

نعقدة على ستة مواضيع والخاص جنبا

عايير املتبعة والجهات ولوجيا والبتكار، وسالسل القيمة العاملية، واملهارات والوظائف والتعليم، والستدامة والبيئة، والبنية التحتية، واملوائمة بين املرئيسية وهي: التكن

 عن تقديم أفضل املعنية. وعشكل املشاركون في املؤتمر مجموعات عمل بهدف بلورة خطط عمل ملموسة وتوصيات تضع خطة للحلول املمكنة للقض
ً

ايا العاملية، فضال

ة القتصادية مع التركيز على املمارسات ودراسات الحالة من جميع أنحاء العالم. ولتسليط الضوء على مثل هذه القضايا العاملية، يناقش املؤتمر الفتتاحي قضية الهجر 

دول اإلقليمية الساعية إلى دعم إعادة الهيكلة القتصادية. وتعمل هذه الدول إلى تأسيس منصة للتصنيع تجمع الدول التي تواجه تحديات النزوح والهجرة، مع ال

 دهار العالمي.جانب الشركات الصناعية والدول املنضوية تحت راية األمم املتحدة بهدف استعادة الستقرار والز 

 معرض التصنيع

ع العالمي في مكان واحد، فرصة مثالية للشركات الراغبة بعرض منتجاتها، وخدماتها، سيقدم معرض التصنيع، الذي يجتمع فيه عدد كبير من شركات قطاع التصني

رض يكشف عن اإلمكانات وأحدث البتكارات، أو التقنيات، التي من شأنها املساهمة في  تعزيز تطور القتصاد العالمي. ويضم معرض التصنيع أربعة مكونات وهي: مع

http://www.pwc.com/me
http://www.pwc.com/structure


  
 يسلط الضوء على التصنيعية للدولة املضيفة، وأجنحة 

ً
 مبتكرا

ً
عاملية مرموقة تكشف عن اإلمكانات التصنيعية واملحفزات القتصادية لكل دولة مشاركة، ومعرضا

الية رائدة للشركات الصغيرة واملتوسطة لطرح منتج  اتها وحلولها للزيائن املحتملين.أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وفع 

 سوق سالسل القيمة العاملية

لعاملية وتعزيز الفرص تعتبر منصة "سوق سالسل القيمة العاملية" منصة للتوافق واملواءمة بين الشركات واألعمال والتي تهدف إلى تعزيز الشراكات اإلقليمية وا

 للتواصل وتكوين الشبكات وإتاحة الفرص للشركات عبر شبكة اإلنترنت وفي مواقع العمل 
ً

 مع الستثمارية. وتقدم املنصة فرصا
ً

من خالل اجتماعات مجدولة مسبقا

 استثمارية واعدة، وشراكات تجارية مرموقة وتشجع على التحول التكنولوجي وتعزيز املعرفة والدراية الشاملة بالتكنولوج
ً

ن رؤية تصوغ فرصا
 

يا. يضاف إلى ذلك، ستمك

ف على شركات التصنيع العاملية  واللقاء بهم لتعزيز عملية التطور الصناعي، وإطالع تلك الدول على أنشطتهم الصناعية "سوق سالسل القيمة العاملية" الدول من التعر 

 للمعلومات الخاصة بالستثمارات العاملية، وتقدم نظرة معم
ً

ما  قي 
ً

 عن تحول سوق سالسل القيمة العاملية لتصبح مصدرا
ً

قة حول التشرععات املستهدفة. فضال

 قرار السياس ي والبنية التحتية واللوجستية.واألنظمة، واملخاطر السيادية، والست
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