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الثورة الصناعية الرابعة :بناء املؤسسات
الصناعية الرقمية

النتائج الرئيسية ملنطقة الرشق األوسط
بلغت قيمة مكاسب اإليرادات السنوية  16.9مليار دوالر
أمرييك
بلغت قيمة مكاسب التكلفة والكفاءة السنوية  17.3مليار
دوالر أمرييك
بلغ حجم االستثامرات الرقمية السنوي  42مليار دوالر
أمرييك
http://gmisummit.com/
https://www.pwc.com/gx/en/industries/industry-4.0.html
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مقدمة
القراء األعزاء،
يسعدنا أن نشارككم النسخة األوىل من وثيقة املعلومات هذه والتي تم إعدادها من قبل رشكة برايس ووترهاوس كوبرز (يب دبليو يس) بالتعاون مع القمة العاملية للصناعة
والتصنيع ( ،)GMISوهي مبادرة مشرتكة أطلقتها منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) ووزارة االقتصاد يف دولة اإلمارات العربية املتحدة .وكون هذه القمة األوىل
من نوعها والتي تجمع بني عدة صناعات ،فقد تم تصميمها للمساعدة عىل تحويل أنشطة الصناعة والتصنيع العاملية عن طريق خلق إجامع عاملي بني الحكومات ،واألعامل،
واملجتمعات التخاذ نهج جديد نحو تشكيل مستقبل التصنيع .كام تهدف القمة إىل تعزيز خارطة طريق تعكس عمليات التطور املستقبلية يف التكنولوجيا ،واالبتكار ،ورأس املال
البرشي ،والتجارة الدولية ،وغريها .ويف هذا الصدد ،تعد رشكة يب دبليو يس رشيك املعرفة يف القمة ،وتعمل عن قرب معها يف عدد من املواضيع مثل :قيادة الفكر ،واملشاريع
التجريبية ،ومعايري إنرتنت األشياء ،واملامرسات الفضىل ،وتوجهات الصناعة ،باإلضافة إىل املزيد من املواضيع األخرى املثرية لالهتامم.
تعد منطقة الرشق األوسط ،ورمبا أكرث من أي منطقة أخرى ،يف مركز التوجهات الكربى التي تعيد تشكيل العامل ،حيث عملت التغيريات السكانية واالجتامعية عىل دفع عجلة
االزدهار وعدم االستقرار يف معظم دول الرشق األوسط ..فقد أدى النمو السكاين الهائل إىل تعزيز االقتصاد واستنزاف املوارد ،إىل جانب زيادة هاجس البطالة بني الشباب .وميكن
أن يعزى جزء من النمو السكّاين هذا إىل تدفّق املواهب ،مبا يستجيب للتبدّل يف القوى االقتصادية العاملية التي وضعت الرشق األوسط يف قلب األسواق األرسع من ّوا ً يف العامل ،وهو
ما أتاح لديب وأبوظبي عىل وجه الخصوص أن تتح ّول إىل مراك ٍز عاملية .كام يعمل التحرض عىل تغيري شكل الدول يف جميع أنحاء العامل ،مع كون املنطقة من أكرث املدن تحرضا ً يف
العامل ،إىل جانب وجود عدد من املدن الجديدة تحت اإلنشاء ،مام يؤدي إىل زيادة مستويات التحرض .ولكن تشكّل عملية تطوير البنية التحتية الكافية مشقّة كبرية للتعامل مع
وشح املوارد؛ وعليه سوف يشكّل استهالك املياه وتنويع مصادر الطاقة مسائل مل ّحة يجب معالجتها يف السنوات
التغي املناخي ّ
االنفجار السكّاين والضغوطات التي نتجت عن ّ
امل ُقبلة .ميكن أن تكون اإلنجازات التكنولوجية جزءا ً من الحل ،ولكن االضطراب الذي تسببه التكنولوجيا الرقمية للمنظامت اليوم يتطلب أيضاً وجود مهارات جديدة غري متوفرة
حالياً يف الرشق األوسط .ولهذا جاء هذا التقرير يف نسخته األوىل ضمن سلسلة قيادة الفكر الخاصة بالقمة العاملية للصناعة والتصنيع لبحث أثر هذه التوجهات عىل الصناعات
التحويلية.
تلعب الصناعات التحويلية دورا ً أساسياً يف اقتصاد العامل الذي يتطور باطراد ،مبا ميثل  %17من إجاميل الدخل املحيل العاملي خالل العقود  10-5املاضية .وإننا ندخل عرصا ً جديدا ً
تعمل فيه التقنيات الناشئة واالسرتاتيجيات الرقمية عىل تغيري حياتنا ،وبيئات عملنا ،والصناعات بشكل رسيع .كام أن تطور التكنولوجيا الجديدة وتطبيقاتها يعمل عىل تغيري
طريقة عمل الرشكات داخلياً ومع العمالء ،واملزودين ،والرشكاء .هذا األمر يؤثر عىل املنظومة الصناعية بأكملها يف جميع أنحاء العامل.
تبحث وثيقة املعلومات هذه ضمن سلسلة قيادة التفكري كيف تخطط الرشكات يف الرشق األوسط االستعانة بالتكنولوجيا يف أعاملها مقارنة مع نظرائها العامليني .وقد قمنا يف هذا
التقرير بتعريف الثورة الصناعية الرابعة مع مشاركة وجهات نظر الرشكات /متبني التكنولوجيا معكم .كام قمنا ببحث التحديات الحالية والتطورات الحاصلة مع ذكر اإلجراءات
األساسية التي ميكن ملختلف أصحاب املصلحة ،مثل متبني التكنولوجيا ومزوديها ،إىل جانب صناع السياسات اتخاذها للبدء يف هذه املرحلة الجديدة .واستنادا ً إىل ما وجدناه
وخربتنا من خالل العمل مع الرشكات التي تتبنى التكنولوجيا ،ومزودي الخدمات التكنولوجية ،وصناع السياسات قمنا بإعداد خطة لتحقيق النجاح لضامن موقع رشكتكم كرشكة
رقمية ريادية يف منظومات الصناعات املستقبلية املعقدة.
وعليه ،نأمل أن يساهم هذا التقرير يف مسرية التطور الخاصة مبؤسستكن ،ونود دعوتكم للمشاركة يف القمة العاملية للصناعة والتصنيع ،التي ستعقد من تاريخ  27وحتى  30مارس
 2017يف أبوظبي – اإلمارات العربية املتحدة .وميكنك إيجاد املزيد من املعلومات حول القمة العاملية للصناعة والتصنيع عىل املوقع اإللكرتوينwww.gmisummit.com :

د .أنيل كورانا
عضو لجنة ،القمة العاملية للصناعة والتصنيع
رشيك ،االسرتاتيجية واالبتكار
يب دبليو يس الرشق األوسط والواليات املتحدة األمريكية
قائد منتجات وخدمات املستهلكني والصناعة يف الرشق األوسط

بدر العلامء
عضو اللجنة املنظمة لفعاليات القمة
القمة العاملية للصناعة والتصنيع
الرئيس التنفيذي لرشكة سرتاتا للتصنيع
املدير املساعد لرشكة مبادلة لخدمات الطريان والدفاع
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يُعد استطالع الثورة الصناعية الرابعة الذي أجرته رشكة
“يب دبليو يس” لعام  2016أكرب دراسة عاملية من نوعها؛ إذ
شارك فيه أكرث من  2,000شخص من  26دولة حول العامل.
وقد تعاونت رشكة يب دبليو يس مع القمة العاملية للصناعة
والتصنيع للحصول عىل نتائج عينة املشاركني من الرشق
األوسط ،والتي تكونت من  52مشاركاً ميثلون ستة قطاعات
مختلفة يف املنطقة .وعىل الرغم من كون العينة صغرية نوعاً
ما يف السنة األوىل من إجراء االستطالع ،إال أن النتائج تعكس
تصورات الرشكات حول التقدم الحاصل يف الثورة الصناعية
الرابعة.

التصورات

يستعرض هذا التقرير الفوائد التي ستعود عليكم نتيجة
إحداث تحول رقمي يف سلسلة القيمة األفقية والعمودية
لديكم ،إىل جانب الفوائد التي ستجنونها بفضل تطوير
مجموعة منتجاتكم وخدماتكم الرقمية .كام أننا أعددنا
خطة لتحقيق النجاح لضامن موقع رشكتكم كرشكة رقمية
ريادية يف منظومات الصناعات املستقبلية املعقدة ،مع
تقديم اقرتاحات حول كيفية اتخاذ املستخدمني والرشكات
ومقدمي الحلول اإلجراءات الالزمة الحقاً.

نبذة عن الثورة الصناعية الرابعة
تم استخدام مصطلح "الثورة الصناعية الرابعة" يف هذا
التقرير .وعىل الرغم من وجود مصطلحات أخرى مثل
"اإلنرتنت الصناعي" أو "املصنع الرقمي" ،إال أنها ال تعطي
نظرة شمولية مثل مصطلح الثورة الصناعية الرابعة .فبينام
ركزت الثورة الصناعية الثالثة عىل أمتتة اآلالت الفردية
والعمليات ،تجمع الثورة الرابعة بني التحول الرقمي الشامل
لكافة األصول املادية والتكامل يف املنظومة الرقمية مع

إطار الثورة الصناعية الرابعة والتقنيات الرقمية املساهمة
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الرشكاء يف سلسلة القيمة .ويعزز توليد ،وتحليل ،وإيصال
البيانات بسالسة املكاسب التي وعدت بها الثورة الصناعية
الرابعة ،والتي تنرش مجموعة كبرية من التقنيات الحديثة
لخلق القيمة .وعىل الرغم من استخدام مصطلح الثورة
الصناعية الرابعة بشكل أكرب ،إال أننا سنستخدمه لإلشارة إىل
أمور محددة وبشكل مخصص يف هذا التقرير ،حيث نرى
بأن الثورة الصناعية الرابعة يحركها:

وسوف تتمكن الرشكات ،عرب تكامل الطرق الجديدة
لعمليات جمع البيانات وتحليلها من توليد بيانات حول
كيفية استخدام املنتج وتحسني املنتجات لتلبية الطلب
املتزايد من العمالء النهائيني.
 )3تطوير مناذج أعامل رقمية للوصول إىل العمالء

تعمل الرشكات الصناعية الرائدة عىل توسعة ما تقدمه
من خالل تقديم حلول رقمية ثورية ،مثل الخدمات
 )1التحول الرقمي والتكامل لسالسل القيمة العمودية
املبنية عىل البيانات وحلول املنصات املتكاملة .وتركز
واألفقية
مناذج األعامل الثورية عىل توليد إيرادات رقمية إضافية
تعمل الثورة الصناعية الرابعة عىل تحويل العمليات رقمياً وتحسني التفاعل مع العمالء والوصول إليهم .ويف كثري
وتكاملها بشكل عمودي يف املؤسسة بأكملها ،بدءا ً من تطوير من األحيان ،تسعى املنتجات والخدمات الرقمية إىل
خدمة العمالء بتقديم حلول متكاملة يف منظومة رقمية
املنتج والرشاء ،ووصوالً إىل عمليات التصنيع ،والخدمات
اللوجستية ،وتقديم الخدمة .كام تعد جميع بيانات عمليات مميزة.
التشغيل ،وكفاءة العملية ،وإدارة الجودة ،باإلضافة إىل
تخطيط العمليات متوفرة يف الوقت الحقيقي ومدعومة
ومحسنة ضمن شبكة متكاملة.
بالواقع املعزز،
ّ
أما التكامل األفقي ،فيمتد إىل ما بعد العمليات الداخلية؛
بدءا ً من املزودين ووصوالً إىل العمالء وجميع رشكاء سلسلة
القيمة .كام أنه يشمل جميع التقنيات التي تتنوع بني أجهزة
التتبع والتعقب ،وعمليات التخطيط والتنفيذ املتكامل يف
الوقت الحقيقي.
 )2التحول الرقمي يف املنتجات والخدمات
يشمل تحويل املنتجات رقمياً إىل توسعة املنتجات املوجودة،
مثل إضافة املستشعرات الذكية أو أجهزة االتصال التي ميكن
استخدامها مع أدوات تحليل البيانات ،باإلضافة إىل إيجاد
منتجات رقمية جديدة تركز عىل تقديم حلول متكاملة.

نهاية القرن الثامن عرش

1800

الثورة الصناعية األوىل
بدأت الثورة الصناعية األوىل يف أواخر القرن الثامن عرش،
عندما تم اخرتاع عملية التصنيع امليكانييك عن طريق املياه
والبخار.

1900
بداية القرن العرشون
الثورة الصناعية الثانية
بدأت الثورة الصناعية الثانية يف بداية القرن العرشين ،عندما
تم اتباع عملية التصنيع الشامل باستخدام الكهرباء ومحركات
االحرتاق لتزويد اآلالت بالطاقة .وقد تم يف ذاك الوقت تقديم
خطوط التجميع ألول مرة ،وأصبح استخدام مواد وكيامويات
جديدة ممكناً ،والتواصل أصبح أسهل.

1790

2000

الثورة الصناعية الثالثة
تم يف السبعينيات تقديم عمليات األمتتة والرجل اآليل ،مام قاد
إىل دخول حقبة جديدة اسمها الثورة الصناعية الثالثة .حيث
تشكّل اإللكرتونيات ،وتكنولوجيا املعلومات ،والحواسيب،
والرجال اآلليني ،واإلنرتنت بداية عرص املعلومات الجديد.

2014

+2015
الثورة الصناعية الرابعة

2020

نجد أنفسنا يف الوقت الحايل يف بداية الثورة الصناعية الرابعة.
وباالعتامد عىل أنظمة اإلنتاج اإللكرتوين امللموس التي تهدف
إىل ربط عاملي اإلنتاج املادي واالفرتايض ،فإن الثورة الصناعية
الرابعة /العمليات الرقمية تجمع بني عمليات التحويل الرقمي
وتكامل سالسل القيمة واملنتجات و /أو الخدمات .إىل جانب
ذلك ،فإن تكنولوجيا املعلومات ،واآلالت ،واإلنسان مرتبطني
معاً ويتفاعلون يف الوقت الحقيقي ،مام يؤدي إىل خلق طريقة
تصنيع مخصصة ،ومرنة ،مع كفاءة يف استخدام املوارد وهو ما
يعادل املصنع الذيك الذي يستعني بإنرتنت األشياء يف العمل.
وعليه ،يشكّل تحليل البيانات املتكامل والتعاون محركات
القيمة األساسية للثورة الصناعية الرابعة.
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امللخص التنفيذي

يجري حالياً عىل مستوى العامل وخلف كواليس الرشكات
الصناعية العاملية الرائدة ،تح ّول رقمي عميق لألعامل .ال
يستثني هذا التحول منطقة الرشق األوسط ،حيث شمل
استطالع قطاعات الرشق األوسط (Middle East Industry
 )4.0لعام  2016الذي أجرته رشكة برايس ووترهاوس كوبرز،
ستة قطاعات أبرزها قطاع الهندسة واإلنشاءات بنسبة (%37
مشارك) ،وقطاع الصناعات التحويلية بنسبة ( ،)%31باإلضافة
إىل قطاع النقل والخدمات اللوجستية بنسبة ( ،)%21إىل جانب
مشاركني من رشكات الصناعات الكياموية واملعادن.
وقد تبني من خالل االستطالع أن الرشكات تركّز بشكل متزايد
عىل التحول الرقمي لوظائفها األساسية ضمن سلسلة القيمة
الرأسية الداخلية ،وكذلك حالها مع الرشكاء األفقيني عىل
طول سلسلة التوريد .إضافة إىل ذلك ،تقوم الرشكات بتعزيز
مجموعات منتجاتها من خالل الوسائل الرقمية وإدخال
خدمات مبتكرة قامئة عىل البيانات.
ما هو رأي املشاركني يف االستطالع؟
يتوقع املشاركون يف استطالع قطاعات الرشق األوسط حصولهم
عىل مكاسب كبرية عىل مدى السنوات الخمس املقبلة نتيج ًة
للتح ّول الرقمي وتحقيق التكامل .تتلخص هذه املكاسب فيام
ييل:
•زيادة العائدات الرقمية السنوية مبعدل  ،%3.8بينام
توقعت نسبة ضئيلة زيادة إجاملية تتجاوز  %50عىل
مدى السنوات الخمس القادمة .وتشري تقديراتنا يف رشكة
برايس ووترهاوس كوبرز بحسب إجابات املشاركني من
جميع األقسام الصناعية يف الرشق األوسط والبيانات
الصناعية الخاصة بكل دولة ،بأن هذا سيؤدي إىل زيادة
تصل لغاية  17مليار دوالر أمرييك عىل اإليرادات
السنوية عىل مدى السنوات الخمس القادمة يف كافة
القطاعات الصناعية التي قمنا بدراستها يف الرشق
األوسط
•يتوقع انخفاض التكاليف مبعدل  %3.8سنوياً ،حيث
تتيح التقنيات الرقمية تقليل مدة اإلنجاز التشغيلية،
واستغالل األصول بشكل أفضل ،إىل جانب تقديم
منتجات ذات جودة أعىل .وتشري التقديرات إىل أن هذا
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ميثّل ما معدله  17.3مليار دوالر أمرييك سنوياً ،بحسب
قراءتنا لإلجابات ،عىل شكل وفرة يف التكاليف عىل مدى
السنوات الخمس القادمة
•أظهرت رشكات الرشق األوسط التي أجري عليها
االستطالع التزاماً قوياً باالستثامر يف الثورة الصناعية
الرابعة ،حيث كشفت الغالبية العظمى ( )%89منها
عن نيتها يف استثامر ما نسبته  %4أو أكرث من إيراداتها
السنوية يف حلول العمليات الرقمية ،والذي سوف يشكّل
إجاميل استثامر يصل إىل  42مليار دوالر أمرييك عىل
مدى السنوات الخمس املقبلة ،حيث لوحظ بأن هذه
النسبة تزيد بشكل كبري عن  %52لعينة االستطالع
العاملية ممن لديهم خطط لالستثامر عىل هذا املستوى.

يف الرشق األوسط قد بدأت باستخدام هذه اآلالت الذكية
للقيام بالعديد من الوظائف ،مثل :التفتيش ،واملراقبة،
ورسم مخططات األعامل ،والبحث ،واإلنقاذ ،والصيانة،
والتوزيع ،والعديد من املهام األخرى.

بدأت الرشكات يف منطقة الخليج العريب باستخدام تقنيات
الجيل الرابع الصناعية
بدأت الرشكات يف املنطقة باعتامد هذه التقنيات الحديثة
بشكل متزايد ،حيث من املتوقع أن يقوم أحد عمالئنا
ممن يعملون يف مجال الطريان بإنشاء مصنع رقمي،
حيث ستصبح عمليات تتبع املنتجات /اإلجراءات ،وأمتتة
العمليات ،والتغذية الراجعة الرقمية األساس وطريقة
العمل املعتمدة .كام يقوم عميل آخر يف قطاع تجارة
هل التحول الرقمي = أنظمة تخطيط موارد املؤسسات ++؟ التجزئة ،باستخدام التقنية القامئة عىل اإلسقاط الدقيق
إلحداثيات املواقع بصيغة األنوار لتتبع مسارات املستهلكني
سيكون الرتكيز الرئييس لالستثامرات عىل التقنيات الرقمية
واملنتجات ،باإلضافة إىل إمكانية دراسة عدد املرات التي
مثل أجهزة االستشعار أو أجهزة االتصال ،وعىل الربمجيات
والتطبيقات مثل أنظمة تنفيذ التصنيع ،وأنظمة تخطيط موارد زار فيها املستهلكون املتاجر ،وتحديد تواجد الزبائن ذوي
املؤسسات ( .)ERPولكن ،تظن العديد من الرشكات يف الرشق القيم االستهالكية املرتفعة ،وتتبع تفاعل طاقم العمل مع
األوسط بأن امتالك نظام تخطيط موارد مؤسسات رقمي متطور الزبائن ،مام يتيح إمكانية جمع املعلومات وإنشاء قاعدة
يعني بأنها رشكة رقمية ،وهذا قد يكون السبب يف االختالفات بيانات ضخمة ميكن تحليلها واستخدامها لتحسني املنتجات
واملبيعات.
يف النتائج املطروحة يف التقرير .إضافة إىل ما سبق ،سوف
تستثمر الرشكات يف تدريب املوظفني وقيادة التغيري املؤسيس
بنا ًء عىل ما سبق ،ميكن للرشكات من خالل االستعانة
املطلوب.
بالتحول الرقمي ،والتكامل ،واألمتتة ،أن تبقى مواكبة لهذا
العرص الذي يتسم بالتطور املستمر للبنية التحتية الذكية
التقنيات األخرى التي تلوح يف األفق
واملتصلة رقمياً.
باإلضافة ملا ورد سابقاً ،ميكن إيجاد مجموعة أوسع من
التقنيات مثل الطباعة ثالثية األبعاد ،وإنرتنت األشياء ،والرجل
اآليل ،والتكنولوجيا الدقيقة ،التي تتالءم وتساهم يف توسيع
نطاق التحول الرقمي لدى العديد من الرشكات يف املنطقة،
إضافة إىل التقنيات الجديدة األخرى التي ستساعد عىل زيادة
التكامل واإلنتاجية أيضاً .فعىل سبيل املثال ،ميكن أن تنقل
املركبات ذاتية القيادة املواد بني املواقع املختلفة ويف أرجاء
املوقع نفسه ،كام يعترب الرجل اآليل والطائرات بدون طيار أكرث
أماناً ،كونها تحد من تعرض اإلنسان للمواد الكيميائية والغازات
الخطرة .ووفقاً لدراسة حديثة ،من املتوقع أن تبلغ قيمة
السوق العاملية للطائرات بدون طيار  127مليار دوالر أمرييك
بحلول عام  2020علامً بأن عددا ً ضخامً من الجهات الحكومية

النتائج الرئيسية

1.1انتقلت الثورة الصناعية الرابعة يف الرشق األوسط من القول إىل الفعل
2.2يحقق التحول الرقمي قفزات كبرية يف األداء
3.3تعزيز العالقات الرقمية مع املزيد من العمالء املمكّنني
4.4الرتكيز عىل األفراد والثقافة لدفع عجلة التحول
5.5تحليل البيانات والثقة الرقمية هام أساس الثورة الصناعية الرابعة
6.6تتطلب قدرات تحليل البيانات القوية عىل مستوى املؤسسة قدرا ً كبريا ً من التغيري
7.7تُسهم الثورة الصناعية الرابعة بترسيع العوملة لكن بنكهة إقليمية واضحة
8.8استثامرات ضخمة ذات آثار كبرية وعوائد رسيعة
النتائج الرئيسية من بحثنا االستطالعي
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أوالً :انتقلت الثورة الصناعية الرابعة يف
الرشق األوسط من القول إىل الفعل
انتقل الصخب الذي دار حول الثورة الصناعية الرابعة ،من
الحالة التي نظر إليها البعض عىل أنها مجرد حامسة ودعاية ،إىل
استثامرات ونتائج ملموسة عىل أرض الواقع .وقد أفادت العديد
من الرشكات يف الرشق األوسط أنها تستثمر أمواالً كبرية يف هذا
املجال ،وهذا ما يُرتجم من خالل مستويات التحول الرقمي
والتكامل التي ما تنفك تزداد .فقد أفاد  %41من املشاركني يف
االستطالع من املنطقة أنهم وصلوا بالفعل إىل مستوى متقدم
من التحول الرقمي والتكامل ،فيام يتوقع ما يزيد عىل  %62من
املشاركني أن يحققوا هذا الهدف يف غضون خمس سنوات فقط
(أنظر الشكل .)1

ويعد ذلك مستوى متقدماً من التحول الرقمي باملقارنة مع
الدول األخرى يف باقي أنحاء العامل .ولكن قد يُعزى ذلك
الحتاملية أن يكون لدى املشاركني فهم مختلف ملا يعنيه
تحقيق مستوى متقدم من التحول الرقمي عام هو عليه
الحال يف الواقع .ومن املحتمل أيضاً أن معيار التقدم املنجز
يف مجال “التحول الرقمي” الذي تعتمده الرشكات يف الرشق
األوسط يقل عن نظريه لدى الرشكات يف الدول املتقدمة،
التي انطلقت فيها الثورة الصناعية الرابعة منذ وقت أطول
بكثري .إننا نشهد تقدماً يف مستوى أمتتة العمليات الداخلية
لدى معظم الرشكات ،إال أن مستوى أمتتة الخدمات ما
يزال متأخرا ً .ويكمن الهدف يف أن تتجاوز الرشكات الكفاءة
التشغيلية لتصل إىل التميز يف مجال تقديم الخدمات عىل
الصعيدين الداخيل والخارجي ،وذلك من خالل استخدام
التقنيات ال ّرامية إىل تحقيق أهداف محددة يف مجال خدمة
العمالء ،وتحقيق التميز التنافيس ،والوصول إىل التكامل مع
عمليات العمالء /املو ّردين.
وعىل الرغم من ذلك ،تشري أدلة قوية إىل وجود العديد من
الرشكات الصناعية ورشكات النقل والخدمات اللوجستية
اإلقليمية الرائدة يف مجال التحول الرقمي .فعىل سبيل املثال،
تُط ّور بعض الرشكات اإلقليمية املتخصصة يف قطاع الطريان
قدرات رقمية ذات مستوى عاملي يف كل من تجارب العمالء
والعمليات ،وتسري الرشكات الصناعية الكربى عىل الخطى ذاتها.

الشكل  :1تجاوزت الثورة الصناعية الرابعة يف الرشق األوسط مرحلة الصخب املثار حولها ،إذ
باتت جزءا ً أساسياً من اسرتاتيجيات الرشكات وجوهرها التشغييل
نسبة الرشكات التي ت ُشري إىل تحقيق مستويات متقدمة من التحول الرقمي والتكامل

العامل

الرشق األوسط
النسبة اإلجاملية

%33

%41

%72

%62
التكامل العمودي لسلسلة القيمة

%41

%44

%72

%63
التكامل األفقي لسلسلة القيمة

%34

%37

%65

%56
مناذج األعامل الرقمية واملنتجات
ومجموعة الخدمات

%29

%29
%70

تطوير املنتجات وتصميمها

%42

%54

الوصول للعمالء وقنوات املبيعات
والتسويق

%35

%33

الدرجات  4أو  ،5حيث درجة  =1منخفض جدا ً ،و =5متقدمة جدا ً من التحول الرقمي والتكامل
خالل خمس سنوات
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%71

%66

%65
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%64

اليوم

%68

•ضامن التوافر والتكامل العمودي لجميع بيانات
سلسلة التطوير والتصنيع والتوريد
•تحقيق اإلدارة الفعالة للبيانات ،وقدرات تحليل
ُمط ّورة للبيانات يف الوقت الحقيقي
•أمتتة كافة العمليات املهمة يف عملية واحدة مستمرة
•القياس والتحسني املستمرين لكافة مراحل العمليات
واملتغريات
أما فيام يخص املستقبل ،فيتوقع  %62من املشاركني يف
استطالع الرشق األوسط الوصول إىل مستوى متقدم من
التحول الرقمي يف غضون خمس سنوات ،ولكن ستبقى
تلك النسبة دون املستوى العاملي الذي بلغ  .%72ويعكس
هذا ،وإن بشكل جزيئ ،حقيقة عدم متتع الرشكات الرائدة
يف قطاعات الصناعات اإللكرتونية وصناعة السيارات بوجود
تصنيعي قوي يف املنطقة .ومع ذلك ،ستسعى الرشكات يف
منطقة الرشق األوسط للمحافظة عىل الزخم يف هذا املجال.
ومتاشياً مع نتائج االستطالع العاملي ،نجد بأن التقدم يف
مجال التحول الرقمي وتحقيق التكامل يف سلسلة القيمة
األفقية ،مع املوردين والعمالء وغريهم من الرشكاء يف سلسلة
القيمة ،يسري بوترية أبطأ قليالً عام هو عليه الحال يف مجال
التحول الرقمي والتكامل يف سلسلة القيمة العمودية .ومع
ذلك ،تظل هنالك إمكانات هائلة لتحقيق التحول الرقمي
حتى يف القطاعات التي ال ترتبط بشكل مبارش مع آخر
التطورات التي أفرزتها الثورة الصناعية الرابعة.
ومن األمثلة عىل ذلك قطاعي الهندسة واإلنشاءات ،حيث
يُعد التوافر األفضل للمعلومات ذات الصلة ،وتسوية القضايا
بوترية أرسع ،وتقنيات التعاون مع املوردين والعمالء،
والتعاون يف مجال تصميم املشاريع وبنائها وتشغيلها من بني
أبرز األساليب التي ُيكن أن يُسهم التحول الرقمي يف إحداث
تحسن كبري فيها من حيث الكفاءة واستعامل املوارد.

“

أشار املشاركون يف االستطالع إىل وجود
مستويات مرتفعة من التحول الرقمي،
ونظراً ألن نصفهم يعملون ضمن ِفرق
تقنية املعلومات وإدارة العمليات يف
الرشكات ،فقد يكون لدى البعض نظرة
ضيقة نسبياً ملا يعنيه التحول الرقمي
وال تتعدى منظور نظام تخطيط
موارد املؤسسات.

“

ومن األمثلة عىل ذلك إحدى الرشكات اإلقليمية الرائدة يف
قطاع تصنيع الكابالت ،والتي حققت بالفعل مستوى متقدماً
من التحول الرقمي يف مختلف مصانعها .فقد استثمرت
الرشكة ،عىل مدى السنوات القليلة املاضية ،ما يقارب %10
من عائداتها السنوية لتنفيذ إجراءات ترمي إىل االرتقاء
مبستوى العمليات وتحسني سلسلة القيمة لديها .واشتملت
هذه اإلجراءات عىل ما ييل:

وتنعكس إمكانية الثورة الصناعية الرابعة يف إحداث
التحوالت من خالل ارتفاع نسبة من أُجريت معهم
املقابالت ( )%70من املنطقة ممن أشاروا إىل أنهم
يتوقعون تحقيق أعىل قدر ممكن من التحول الرقمي
والتكامل املستقبيل يف مجاالت مناذج األعامل الرقمية
ويكن مالحظة هذه اإلمكانات
وخدمات املنتجاتُ .
يف واحد من أهم القطاعات يف املنطقة ،أال وهو قطاع
البرتوكيامويات؛ إذ تتمتع الرشكات الكياموية باتساع
مجال قدرتها عىل تجميع معلومات أفضل حول
الخصائص الكيميائية والفيزيائية للمنتج من خالل
طلبات العمالء ،واالستفادة منها لتخصيص املنتجات،
وتحسني ُسبل التعاون ،وتطوير أدوات وخدمات ُمشرتكة.
وعالو ًة عىل ذلك ،تعمل بعض الرشكات املتخصصة يف
مجال تصنيع املواد الكياموية عىل استكشاف الفرص
التي تخلقها املنظومة الرقمية األوسع يف أسواق
منتجاتها .حيث تبحث تلك الرشكات يف بيانات األسواق
النهائية وتستخدمها ،ليس فقط لتوفري معلومات حول
تطوير املنتجات ،وإمنا لتوفري خدمات ذات قيمة ُمضافة
لل ُعمالء.

وجهة نظر :منصة للتميز عىل املستوى العاملي
تسعى رشكة “سرتاتا” ألن تكون رشكة متطورة ورائدة
يف مجال تصنيع مكونات هياكل الطائرات .وقد دخلت
“سرتاتا” يف رشاكة مع رشكات عاملية رائدة يف مجال تصنيع
الطائرات ،مثل إيرباص وبوينغ ،فضالً عن عدد من املو ّردين
من املستوى األول .ويف هذا الصدد ،تحدث الرئيس
التنفيذي للرشكة السيد بدر العلامء عن سبب سعيها لتكون
رشكة رائدة عاملية يف مجال الثورة الصناعية الرابعة.
“لقد أدركنا ومنذ وقت مبكر من نشأتنا أهمية قيادة
التكنولوجيا ودورها يف متكيننا من أن نصبح رشكة تنافسية
عىل املستوى العاملي .كام ت ُعد تلك الثورة مبثابة الركيزة
األساسية ألنظمة التصنيع املتقدمة والذكية واآللية ،التي
ستحتاج الرشكة إىل تنفيذها لتكون رشيكاً عاملياً لعمالئها يف
مجال تصنيع املعدات األصلية ،والوصول إىل هدفنا املتمثل
يف أن نكون واحدة من بني أكرب ثالث رشكات متخصصة يف
تصنيع هياكل الطائرات عىل مستوى العامل.
تسري سرتاتا حالياً وفق خارطة الطريق املوضوعة لتأسيس
مصنع رقمي .وتشمل هذه الخارطة ،التي بدأ العمل بها
عام  ،2013كافة عنارص تكوين بيانات املنتجات الرقمية،
واإلدارة والتنفيذ والتصنيع ،وتعالج تعقيدات برامج
التصنيع الكربى الجديدة لدينا .ونهدف يف سرتاتا إىل دمج
عنارص الثورة الصناعية الرابعة يف أعاملنا ،بشكل يتواءم مع
احتياجاتنا ومستوى نُضجنا ،ولتمكيننا من تطوير قدرات
األمتتة الذكية.
سيكون ملختلف عنارص الثورة الصناعية الرابعة تأثري عىل
نوا ٍح كثرية من أعاملنا ،وستكون عمليات التصنيع وسلسلة
التوريد لدينا األكرث تأثرا ً فيها عىل مدار السنوات الخمس
املقبلة .كام ستكون الرسعة والنشاط يف تقديم الخدمات
من العوامل الدافعة الرئيسية يف ذلك االتجاه ،حيث
سينصب تركيزنا عىل تحسني عمليات التصنيع الرسيعة،
لتصل إىل مستويات مرتفعة من الجودة ،والحيوية ،والرسعة
يف التعامل مع املتغريات أو تحديد املنتجات .ولذلك،
سيكون تبني الثورة الصناعية الرابعة أمرا ً حاسامً ملساعدتنا
يف تحقيق النجاح”.
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ثانياً :يحقق التح ّول الرقمي قفزات
كبرية يف األداء
يتوقع املشاركون يف استطالعنا تحقيق مكاسب كبرية
عىل مدى السنوات الخمس امل ُقبلة بفضل تنفيذ
مبادرات الثورة الصناعية الرابعة .ويف املتوسط ،يتوقع
املشاركون يف استطالعنا العاملي أن تُسهم هذه الثورة يف
خفض التكاليف بنسبة  %3.6سنوياً عىل مدار السنوات
الخمس املقبلة .ولكن كان املشاركون من منطقة
الرشق األوسط أكرث تفاؤالً؛ إذ توقعوا خفض التكاليف
بنسبة  %3.8سنوياً (أنظر الشكل .)2
كام يتوقع املشاركون تحقيق منو إضايف كبري يف
اإليرادات بفضل مبادرات التحول الرقمي والتكامل.
ويف هذا الجانب ،تجاوز املشاركون من منطقة الرشق
األوسط التوقعات العاملية؛ إذ توقعوا تحقيق زيادة
يف اإليرادات بنسبة  %3.8سنوياً مقارنة بـ  %2.9عىل
مستوى االستطالع ككل .وعند النظر يف زيادة اإليرادات
وخفض التكاليف ،سيكون التأثري كبريا ً .ويعود ذلك إىل
أن الرشق األوسط يعد متخلفاً عن الدول ذات االقتصاد
املتقدم فيام يخص التحول الرقمي ،مام يؤدي إىل
الحصول عىل أثر أكرب عىل اإليرادات والتكلفة للرشكات

“

القامئة ومقرها هنا .فإذا ما عممنا توقعات الرشكات
املشاركة يف االستطالع عىل كافة الرشكات العاملة يف
القطاعات الصناعية امل ُغطّاة يف املنطقة ،فإننا نُقدّر أن
1
تزيد هذه اإلجراءات من حجم اإليرادات بنحو 16.9
مليار دوالر أمرييك وتحقق وفورات يف التكاليف بنحو
 117.3مليار دوالر أمرييك.
ولكن تظل هنالك مكاسب كبرية مل يُغطّيها استطالعنا،
والتي متتلك القدرة عىل تغيري املشهد التنافيس
ضمن فرتة زمنية قصرية جدا ً ،وخاصة إذا ما أُضيفت
إىل مكاسب التحسني املستمر التي تتوقع الرشكات
تحقيقها برصف النظر عن الثورة الصناعية الرابعة،
باإلضافة إىل أن اندفاع اململكة العربية السعودية نحو
تحقيق التنوع الصناعي ،الذي من شأنه تضخيم األثر
الحاصل .وحتى مع تحقق نصف التوقعات املذكورة
أعاله ،فقد تجد بعض الرشكات صعوبة يف التنافس.
كام أنه ال ُيكن ألي رشكة أن تتحمل أعباء أي خسارة
يف الكفاءة التشغيلية مقارنة بأقرانها يف السوق ،الذي
يتسم بارتفاع مستوى تنافسيته من حيث التكلفة.
وستكون السنتان أو الثالث سنوات القادمة حاسمة
بالنسبة للرشكات الراغبة باللحاق بالركب.

وميكن تحقيق بعض هذه الوفورات يف التكاليف من
خالل تنفيذ مبادرات التصنيع الذيك .فعىل سبيل املثال،
تتجه الرشكات نحو تبني أنظمة التخطيط والجدولة
املتكاملني ألعامل التصنيع .وتعمل هذه األنظمة عىل
دمج البيانات من داخل املؤسسة – بدءا ً من أدوات
االستشعار وانتها ًء بنظم تخطيط موارد املؤسسات –
مع معلومات من الرشكاء يف سلسلة القيمة األفقية،
مثل مستويات املخزون أو التغري يف الطلب لدى
العمالء .ويُسهم التخطيط املتكامل للعمليات اإلنتاجية
يف تحسني استخدام األصول وتقليص املدة الزمنية
الالزمة لتصنيع املنتجات .وتعد الصيانة الوقائية
لألصول الرئيسية من األمثلة األخرى؛ حيث تُستخدم
خوارزميات التنبؤ لتحسني وضع الجداول الزمنية
لإلصالح والصيانة وتحسني جهوزية األصول.
بدأت الرشكات يف الرشق األسط أيضاً باستخدام
التحول الرقمي لزيادة إيراداتها .فعىل سبيل املثال،
قامت رشكة يف الرشق األوسط بتكامل سلسلة التوريد
لتسليط الضوء عىل مخزونها الخاص الذي يتم الحفاظ
عليه من قبل املوزعني .األمر الذي ساعد الرشكة عىل
تحسني عمليات الجرد ومنع خسارة اإليرادات بسبب
نفاذ املخزون.

يف ظل زيادة تنافسية السوق من حيث
التكلفة ،فإن هنالك احتاملية لتحقيق
1
وفورات يف التكاليف تصل إىل نحو 17.3
مليار دوالر أمرييك سنوياً ،إىل جانب
 116.9مليار دوالر أمرييك أخرى من
اإليرادات اإلضافية الناتجة عن تعزيز
التحول الرقمي والتكامل.

“

الشكل  :2الرشق األوسط :ارتفاع مستوى التوقعات بتحقيق وفورات يف التكاليف وزيادة اإليرادات

الفوائد املتوقعة من التحول عىل مدى السنوات الخمس املقبلة

سنوياً حتى عام  2020االنخفاض يف التكلفة

%3.8

الزيادة يف اإليرادات

%3.8

 17.3مليار دوالر أمرييك

 16.9مليار دوالر أمرييك

1بحسب مساهمة الناتج املحيل اإلجاميل املرجح (الحايل واملتنبأ) ،وبصمة الصناعة ،وحجم سوق الرشق األوسط ،ومعدل منو الصناعة ،والتصورات من خرباء الصناعة وقادة السوق.
املصادر :تحليل يب دبليو يس ،وأكسفورد إيكونوميكس ،والبنك الدويل ،وستاتيستا
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كيف س ُتسهم الثورة الصناعية الرابعة بتحقيق املكاسب املتعلقة باإليرادات ،والتكلفة ،والكفاءة املذكورة سابقاً:
تحقيق إيرادات إضافية من خالل:

تخفيض التكلفة وزيادة الكفاءة من خالل:

إحداث تحول رقمي ملجموعة املنتجات والخدمات الحالية

مراقبة الجودة يف الوقت الحقيقي بنا ًء عىل تحليل البيانات الكبرية

خلق مناذج أعامل جديدة

مفاهيم إنتاج مرنة ومصممة خصيصاً للعمالء

منتجات ،وخدمات ،وحلول رقمية جديدة

االطالع عىل العمليات وتباين املنتجات يف الوقت الحقيقي ،والواقع املعزز ،واالستفادة املثىل من
خالل تحليل البيانات

تقديم بيانات وتحليالت كبرية عىل شكل خدمات

الصيانة الوقائية لألصول الرئيسية باستخدام خوارزميات التنبؤ لتحسني جداول اإلصالح والصيانة
وتحسني جهوزية األصول

منتجات مصممة حسب الطلب وتخصيص شامل

التكامل العمودي بدءا ً من أدوات االستشعار يف نظام تنفيذ التصنيع وانتها ًء بتخطيط اإلنتاج يف
الوقت الحقيقي ،لتحسني استخدام اآلالت وتقليل الوقت املستخدم لتصنيع املنتجات

اقتناص فرص األعامل ذات الهوامش الربحية العالية بفضل تحقيق فهم أعمق للعمالء من خالل
تحليل البيانات

التكامل األفقي إىل جانب تتبع املنتجات وتعقبها لتحسني أداء املخزون وخفض الخدمات
اللوجستية

زيادة حصة السوق من املنتجات األساسية

إحداث تحول رقمي يف العمليات وأمتتتها الستخدام املوارد البرشية بطريقة أكرث ذكا ًء وتنفيذ
العمليات بشكل أرسع
التخطيط الشامل يف الوقت الحقيقي وامل ُستند إىل النظام ،والتعاون األفقي باستخدام منصات
التخطيط القامئة عىل التقنيات السحابية لتحسني التنفيذ
زيادة الحجم من خالل زيادة حصة السوق من املنتجات األساسية

استطالع الثورة الصناعية الرابعة ( )Industry 4.0يف الرشق األوسط لعام 13 2016

وجهة نظر :التحول الرقمي يكتسب مزيداً من الزخم

“هنالك من يرى بأن التحول الرقمي هو العنرص األكرث أهمية يف األسواق ذات الصلة املبارشة باملستهلكني ،ولكنه عىل القدر ذاته
من األهمية للمص ّنعني الناشطني يف مجال األعامل بني الرشكات ،كرشكتنا .حيث يكتسب التغيري مزيدا ً من الزخم ،وذلك من خالل
املبادرات التي يتم إطالقها مع املوردين والعمالء ،إىل جانب فرصة تحقيق وفورات يف التكاليف.
ُغي الثورة الصناعية الرابعة سلسلة التوريد بأكملها عىل مدار السنوات الخمس املقبلة؛ إذ سنبدأ بجمع
وإنني أتوقع أن ت ّ
واستخدام بيانات اآلالت املتوفرة بالفعل يف كل خط من خطوط اإلنتاج .وسيُسهم التكامل مع املوردين يف خفض تكاليف
املعامالت وتبسيط إجراءات املخزون والخدمات اللوجستية .كام سيُسهم االستخدام األفضل ألدوات االستشعار يف تتبع املخزون
وتعقبه أثناء العمل يف املوقع ويف إيصال املنتجات للعمالء .وسيكون هناك أيضاً تكامل أقوى مع الجهات العاملة يف سالسل
التوريد للعمالء .وإننا ندرس بالفعل عددا ً من الفرص املتاحة لخفض تكلفة سلسلة التوريد امل ُدمجة مع بعض كبار العمالء؛ إذ
متتلك الرشكات الرائدة ورسيعة التحرك فرصة لكسب ميزة تنافسية.

“

ستزيد الرشكات وبشكل كبري
قدرتها عىل االستجابة ملتطلبات
العمالء مبرونة ورسعة أكرب،
كام ستكون قادرة عىل توقع
متطلباتهم من خالل مجموعة
من األساليب التنبؤية.

“

حققت رشكة “دوكاب” منوا ً لتصبح واحدة من أبرز الرشكات املصنعة لكابالت الطاقة يف منطقة الرشق األوسط ،وهي تسعى
للوصول إىل أقل تكلفة ممكنة وأعىل جودة يف مجال تصنيع الكابالت عىل مستوى العامل .ويف هذا الصدد ،يصف املدير التنفيذي
للرشكة السيد أندرو شاو توسع التحول الرقمي إىل الخارج من تخطيط موارد املؤسسات داخلياً وعمليات األعامل إىل سلسلة
التوريد بأكملها.

ويشكّل تحسني واجهة التعامل مع العمالء إحدى الفرص الكبرية األخرى املتاحة ،حيث توجد املزيد من البيانات املبارشة التي
تسمح باتخاذ قرارات رسيعة بشأن السعر والتوافر .كام نتوقع تزويد موظفينا بأدوات مبيعات أفضل ،إىل جانب تعزيز اطالع
عمالئنا عىل املخزون وإصدار الفواتري .ورغم أننا نتقدم بخطوات صغرية نسبياً مع عمالئنا يف الوقت الراهن ،إال أننا نتوقع تحقيق
تحول رسيع وطلب أفضل عىل الخدمات عند التنفيذ الفعيل لها”.

ثالثاً :تعزيز العالقات الرقمية مع
املزيد من العمالء املمكّنني
مع تطور الثورة الصناعية ،فإنها ستُسهم يف إثراء فرص
االحتفاظ بالعمالء وتطويرها ،كام ستُسهم يف زيادة حدة
الرصاع عىل العمالء .وسيكون كل من العمالء والزبائن
يف قلب التغيريات التي ستدخل عىل سالسل القيمة،
واملنتجات ،والخدمات التي ستكون مصصمة خصيصاً
لتلبي احتياجاتهم .ويف هذا الصدد ،أشار العديد من
املشاركني يف استطالعنا أنهم يخططون الستخدام تحليل
البيانات لفهم هذه االحتياجات وتلبيتها بشكل أفضل.
وتتوقع العديد من الرشكات التي تواصلنا معها تعزيز
الخدمات الرقمية التي تقدمها لعمالئها ،إما عن طريق
التحول الرقمي للمنتجات الحالية أو من خالل تطوير
منتجات رقمية جديدة .وتعد الفرصة مواتية ،ليس فقط
لتعزيز القدرة عىل االستجابة ملتطلبات العمالء مبرونة
ورسعة أكرب ،ولكن أيضاً للتنبؤ مبتطلباتهم ،ما يُساعد كالً
من الرشكة والعميل عىل استرشاف املستقبل من خالل
مجموعة من األساليب التنبؤية.
تُخطّط الرشكات يف الرشق األوسط لتوسيع نطاق
مجموعات منتجاتها الرقمية ،بدءا ً من التحول الرقمي
للمنتجات الحالية ووصوالً إىل تطوير منتجات وخدمات
بيانات جديدة (أنظر الشكل  .)3وأفاد أربعة من كل
عرشة مشاركني ( )%40بأنهم يؤمنون بأن التحول الرقمي
يف مجموعاتهم الحالية سيكون حاسامً لتحقيق منو يف
اإليرادات املستقبلية عىل مدى السنوات الخمس املقبلة.
فيام توقعت نسبة أقل من ذلك بقليل تقديم خدمات
رقمية جديدة أو اللجوء إىل تحليل البيانات الكبرية عند
تقديم خدماتهم للعمالء.
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الشكل  :3الرشق األوسط :ستشهد اإليرادات الناتجة عن إحداث تحول رقمي يف مجموعة املنتجات والخدمات منوا ً كبريا ً يف
املستقبل

أي من املنتجات أو الخدمات الجديدة ،املذكورة أدناه ،تخططون لتقدميها ،وتتوقعون أنها ستُسهم يف تحقيق أكرث من  %10من إيراداتكم املستقبلية خالل السنوات
الخمس املقبلة؟
إحداث تحول رقمي يف مجموعة املنتجات الحالية
تقديم مجموعة جديدة من املنتجات الرقمية
خدمات رقمية أخرى للعمالء الخارجيني
خدمات تحليل البيانات الكبرية للعمالء الخارجيني

%40
%34
%38
%42

يعد قطاع الطريان واحدا ً من أهم القطاعات الرئيسية يف
منطقة الرشق األوسط ،والذي يلعب فيه التحول الرقمي
يف تجارب العمالء دورا ً محورياً يف متكني الرشكات من إيالء
الركاب قدرا ً أكرب من التحكم بالخدمات التي يحصلون عليها
وتخصيصها .وعالوة عىل ذلك ،تعمل رشكات الطريان عىل
إضافة خدمات جديدة تهدف إىل االرتقاء مبستوى تجربة
العمالء ،وتخصيص الخدمات املقدمة للعمالء بشكل أكرب.
أما يف قطاعي الهندسة واإلنشاءات ،واللذان يشكالن هام
اآلخران جزءا ً مهامً من اقتصادات الرشق األوسط ،فتوفر
مراقبة معلومات البناء ( )BIMإمكانات كبرية للحد من
تجاوز املشاريع للموازنات املخصصة لها ،وذلك من خالل
ضامن االنخراط املبكر يف عملية التصميم لكل من العمالء
وجميع األطراف املشاركة يف العقد .كام تُتيح النمذجة
الثالثية األبعاد املتطورة ملشاريع اإلسكان للرشكات إظهار
مميزات التصميم بشكل أكرث وضوحاً لكل من املخططني،
واملقيمني ،واملستثمرين عىل حد سواء.

وجهة نظر :تحقيق التكامل مع تجارب املستهلكني
تعد مجموعة الخليج للتسويق واحدة من الرشكات العائلية الرائدة يف منطقة الرشق األوسط ،والتي تضم مجموعة متنوعة من
مراكز البيع بالتجزئة ،والعالمات التجارية ،وتوفر خدمات استهالكية وخدمات لرشكات أخرى يف عدد من القطاعات الرئيسية،
مثل الرعاية الصحية ،والصناعات الدوائية ،والرياضة ،واللياقة البدنية ،والعقارات ،والتعليم ،والتكنولوجيا .ويف هذا الصدد ،يعرض
الرئيس التنفيذي ملجموعة الخليج للتسويق السيد أمني نارص لوجهة نظر قطاع تجارة التجزئة حول الوصول إىل املستهلكني من
خالل الثورة الصناعية الرابعة.
“إننا نؤمن بأن التغيريات لدى الرشكات املصنعة ،مثل ناييك ،وأديداس ،وأندر آرمور ستكون كبرية .وبالنسبة لنا ،تجار التجزئة،
سريتبط األمر بكيفية تفاعل املساحات املتاحة يف محالت التجزئة مع املستهلك إليجاد تجربة ُمرضية وشاملة.
ستويل التجارب التي تقوم عىل بيع السلع ورشائها إىل غري رجعة؛ إذ ُيكن ألي شخص القيام بذلك .ولكن يسعى املستهلكون اليوم
إىل عيش تجارب ذات قيمة مضافة ،وهذا هو املنحى الذي يتخذه القطاع اليوم؛ فعىل سبيل املثال يجب إدراك وفهم السلسلة
كاملة إىل جانب تكامل املنتجات ومواءمة األنشطة معها لنتقدم كتجار تجزئة .عىل سبيل املثال ،الفوائد الصحية املوىص بها من
قبل األطباء.
يُسهم التحول الرقمي يف إحداث تغيري يف االحتامالت املتاحة أمامنا؛ سواء أكانت تطبيقات تربط الرياضة بالصحة ،أو أدوات
كاألساليب اإلرشادية التي تسمح لنا بتتبع املستهلكني وتدفق املنتجات ،أو منصات التحليل داخل املتاجر .ويتسم استخدام
البيانات الكبرية باتساع نطاقه ،ليشمل إجراء التحليل املتقدم لقطاع التجزئة أو يف “البيئات املتصلة” ،مثل الرتويج للمنتجات أو
األنشطة املتصلة بتجارب املتسوقني يف محالتنا .وتلوح يف األفق احتامالت استحداث منتجات جديدة ،مثل خطط رشكات مثل
أديداس وناييك لصناعة أحذية رياضية مطبوعة بتقنية ثالثية األبعاد”.
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كام أطلقت ديب مؤخرا ً رؤية تهدف إىل بناء  %25من
مبانيها من خالل تقنية الطباعة ثالثية األبعاد بحلول
عام  ،2030وأن تُصبح مركزا ً عاملياً للطباعة ثالثية األبعاد.
وستعمل العديد من الجهات الحكومية عىل تنفيذ
اسرتاتيجية الطباعة ثالثية األبعاد ،مبا يف ذلك حكومة
ديب ،وهيئة الصحة يف ديب ،وديب القابضة ،إىل جانب
مؤسسة ديب للمستقبل .وتنسجم رؤية ديب مع التطورات
الحاصلة يف مجموعة من القطاعات عىل مستوى العامل
وتصل إىل ما هو أبعد من املواد “الصلبة” التي عادة ما
ترتبط بالطباعة ثالثية األبعاد .فعىل سبيل املثال ،ميكن
استخدام تقنيات اإلنتاج ثاليث األبعاد يف قطاع األلبسة
“صنعت لتتطابق
واألحذية إلنتاج مالبس حسب الطلب ُ
متاماً” مع احتياجات املستهلكني يف نقاط البيع ،ووضع
حد لسالسل التوريد العاملية امل ُكلفة.
وعالو ًة عىل ذلك ،بدأت تكنولوجيا الطباعة ثالثية األبعاد
يف شق طريقها يف قطاع البناء والتشييد من خالل تقليص
ويكن أيضاً
أعداد األيدي العاملة والحد من النفاياتُ .
تجميع قطع األثاث املصنوعة بتكنولوجيا الطباعة ثالثية
األبعاد ،وامل ُستخدمة يف املكاتب املنزلية ،وتفكيكها
برسعة كبرية.
ويف هذا الصدد ،متتلك السوق السعودية أكرب اإلمكانيات
الستخدام هذا األسلوب من البناء ،وذلك نظرا ً لحجم
مشاريعها التطويرية إىل جانب طبيعة اململكة بشكل
عام .وتدرس السعودية عرضاً الستخدام الطباعة ثالثية
األبعاد يف بناء  1.5مليون وحدة سكنية خالل السنوات
الخمس القادمة بالتعاون مع رشكة صينية.

رابعاً :الرتكيز عىل األفراد والثقافة
لدفع عجلة التحول
متتلك الثورة الصناعية الرابعة تأثريا ً كبريا ً عىل طريقة
اختيار الرشكات لتنظيم نفسها ومناذج تقديم الخدمات
لديها .ويتوجب عىل الرشكات التأكد من إدراك موظفيها
لكيفية حدوث التغيري داخلها ،وكيف ُيكنهم أن يكونوا
جزءا ً منه .وقد الحظنا من خالل املقابالت التي أجريناها
مع بعض الرشكات يف الرشق األوسط أن أكرب التحديات
التي يواجهونها تتمحور حول القضايا الداخلية مثل
الثقافة ،والتنظيم ،والقيادة ،واملهارات.

التحدي األكرب الذي يواجهونه ،حيث اختار أكرث من
نصف املشاركني ( )%54هذا التحدي ضمن التحديات
الثالثة الرئيسية التي تواجههم .ومل يقترص هذا التحدي
عليهم؛ فقد كان تغيري الثقافة القضية الرئيسية يف كافة
القطاعات التي استطلعناها يف مختلف أنحاء العامل ،إذ
صنفها  %50من املشاركني يف االستطالع العاملي ضمن
التحديات الثالثة الرئيسية التي تواجههم.
ويربز مدى الثقافة الداخلية من خالل مقدار تقدمه
عىل العوامل الخارجية ،مثل وجود أو عدم وجود معايري
صحيحة ،وبنى تحتية ،وحامية للملكية الفكرية .ورغم
اكتساب هذه الجوانب لألهمية ،إال أنها مل تتصدر قامئة
التحديات التي تواجه الرشكات امل ُستطلعة آراؤها.
وبالنسبة للعديد من الرشكات ،فثمة ارتباط وثيق بني
الثقافة والحاجة لوجود رؤية وقيادة واضحة من اإلدارة
العليا بشأن املنحى الذي تتخذه العمليات الرقمية.
ورغم أهمية تلك القضايا عىل الساحة الدولية ،إال أنها
مل تحظ بنفس القدر من االهتامم لدى املشاركني يف
االستطالع من منطقة الرشق األوسط يف هذه املرحلة
عىل األقل؛ إذ يبدو أنهم عىل ثقة بامتالك رشكاتهم
رؤية رقمية .ويف هذا الصدد ،أفاد  %40من املشاركني يف
االستطالع العاملي بأن القيادة والرؤية الرقمية لإلدارة
العليا تشكالن مصدر القلق الرئيس بالنسبة لهم ،يف حني
مل يُعرب سوى ربع ( )25%املشاركني من منطقة الرشق
األوسط عن قلقهم حيال املسائل ذاتها.
وبدالً من ذلك ،فقد حلت املخاوف املتعلقة بالقيادة يف
الرشق األوسط يف املركز الثاين ،وذلك بسبب املخاوف
املتعلقة باملتطلبات االستثامرية املالية الكبرية لبناء
قدرات العمليات الرقمية .وكان ذلك التحدي الرئييس
الذي يواجه  %42من املشاركني من منطقة الرشق
األوسط مقارنة بـ  %36يف االستطالع العاملي .ومبا أن
جميع هذه العوامل تسري جنباً إىل جنب ،سيكون
من املهم أن تحدد اإلدارة العليا الفوائد التي تراها يف
املستقبل بشكل واضح ،وأن تحرص عىل إيصالها بصورة
واضحة ألصحاب املصلحة الداخليني والخارجيني.

الشكل  :4الرشق األوسط :يُشكّل االفتقار إىل الثقافة الرقمية والتدريب التحدي األكرب الذي يواجه الرشكات
التحديات التي تواجه التنفيذ الناجح للثورة الصناعية الرابعة
اختيار التحديات الثالثة الرئيسية ()%
الرشق األوسط

16

عىل الصعيد العاملي

االفتقار إىل الثقافة الرقمية والتدريب

%54

املتطلبات االستثامرية املالية الكبرية

%50
%36

%42

عدم وضوح الفوائد االقتصادية لالستثامرات الرقمية

%38

%35

عدم كفاية الكفاءات

%25

%29

بطء التوسع يف تقنيات البنية التحتية األساسية

%27

االفتقار لرؤية واضحة للعمليات الرقمية والدعم /القيادة
من اإلدارة العليا

%18

%25

%40

%23

االفتقار للمعايري والقواعد الرقمية والشهادات
تساؤالت متعلقة بأمن البيانات وخصوصيتها مع البيانات الخارجية

%21

%21

مخاوف بشأن فقدان السيطرة عىل امل ُلكية الفكرية للرشكات
عدم قدرة رشكاء األعامل عىل التعاون بشأن الحلول التقنية
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“

شكّل االفتقار إىل الثقافة الرقمية،
واملتطلبات االستثامرية املالية
الكبرية ،وعدم وضوح املنافع
االقتصادية لالستثامرات الرقمية
أهم التحديات التي تواجه
الرشكات التي شملها االستطالع.

“

إضافة إىل ما سبق ،تنترش الحلول الرقمية يف قطاع
البناء والتشييد من خالل البيئة املبنية ،وذلك مع
ظهور أدوات استشعار مدمجة وأمتتة تُ كّن الرشكات
الهندسية واإلنشائية من تطوير منتجات وخدمات
تغطي دورة حياة املباين والبنى التحتية ،والوصول إىل
مرحلة التكامل مع إدارة الطاقة ،واإلصالحات والصيانة،
والبناء الذيك عىل نطاق أوسع ،وتشييد املدن الذكية.
ومن الجدير باملالحظة وجود بعض املشاريع النموذجية
يف هذا املجال يف منطقة الرشق األوسط؛ ومن األمثلة
عىل ذلك مبادرات النقل والبنية التحتية الذكية يف ديب،
واملنصة الذكية التي أُزيح الستار عنها مؤخرا ً يف ديب،
والتي تسعى إىل توحيد الخدمات التي تقدمها املدينة،
وإنرتنت األشياء ،وخدمات التكنولوجيا السحابية،
والبيانات الكبرية ،والهوية الرقمية يف جميع أنحاء
املدينة.

وأكد املشاركون يف االستطالع الخاص مبنطقة الرشق

األوسط أن غياب الثقافة الرقمية والتدريب املناسب كان

%17
%6

%25
%14
%16

تقع البيانات يف صميم الثورة الصناعية الرابعة ،لكن
تظل قيمة تدفق املعلومات املتنامي عىل نطاق واسع
محدودة دون وجود تقنيات التحليل املناسبة والبنية
التحتية األوسع لدعمها ،وال بد من وجود الشبكات
املتصلة والقدرات من أجل تحقيق اإلمكانات الكاملة
للبيانات الكبرية .ويف هذا السياق ،فإن املنطقة بحاجة
لضخ مزيد من االستثامرات إذا ما أرادت أن تصبح
رائدة يف مجال التحول الرقمي .فعىل سبيل املثال ،مل
تتبوأ أي دولة يف الرشق األوسط أي مركز ضمن املراكز
العرشين األوىل عىل مؤرش جاهزية الشبكات األخري،
الصادر عن املنتدى االقتصادي العاملي .ويجب أن يتم
دعم منو الثورة الصناعية الرابعة وتطورها من خالل
االرتقاء مبستوى البنية التحتية للشبكات.

سؤال :ما أهمية جمع البيانات وتحليلها واستخدامها يف اتخاذ القرار بالنسبة لرشكتكم؟
الوقت الحارض

%50

خالل خمس سنوات

%15+

ويُقدّر  %18فقط من املشاركني من منطقة الرشق
األوسط بأن لديهم نضجاً متقدماً يف قدرات تحليل
البيانات ،وهي نسبة تتامىش مع النتيجة العاملية.

وتظل املهارات من التحديات الرئيسية األخرى؛ إذ صنف
واحد من كل ثالثة ( )%29من املشاركني يف االستطالع
وقد بدأت بعض من الهيئات الحكومية يف الرشق
األوسط بتنفيذ مبادرات البيانات املفتوحة .عىل سبيل يف منطقة الرشق األوسط «عدم كفاية الكفاءات»
املثال ،قامت ديب بإصدار قانون ديب للبيانات املفتوحة ،بأنها التحدي األبرز الذي يواجهونه ،مقارنة بـ  %25من
الذي يسمح مبشاركة البيانات غري الرسية بني الهيئات املشاركني يف االستطالع العاملي .وعىل وجه الخصوص،
اختار أكرث من نصف ( )%52ممن شملهم االستطالع يف
الحكومية وأصحاب املصلحة اآلخرين .وعىل صعيد
الرشكات ،فإن العمليات الداخلية ،والعدد املتزايد من منطقة الرشق األوسط نقص مهارات تحليل البيانات
أدوات االستشعار واألنظمة املدمجة واألجهزة املتصلة ،لدى موظفيهم كتح ٍّد مرتبط بتحليل البيانات ،مقارنة
مع  %53عىل الصعيد العاملي .إىل جانب ذلك ،أشار
فضالً عن النمو املتزايد يف الرتابط األفقي والعمودي
لسالسل القيمة ،يؤدي إىل تدفق مستمر وكبري للبيانات %71 .من املستطلعة آراؤهم أن تعزيز تكنولوجيا
تحليل البيانات الداخلية ومستويات املهارة املتعلقة
بها يشكالن أهم مسار لالرتقاء مبستوى قدرات تحليل
علامً بأن البيانات تتدفق من مصادر متعددة ويف
أشكال مختلفة ،ومثة حاجة لدمج البيانات الداخلية مع البيانات لديهم مقارنة مع  %69يف االستطالع العاملي.
الخارجية .ولذلك يكتسب تحليل البيانات ،الذي يتسم
سادساً :تتطلب قدرات تحليل البيانات
بالخربة والفعالية أهمية يف سبيل استخدام البيانات
القوية عىل مستوى املؤسسة قدراً كبرياً
إليجاد قيمة .وبوجود هذا العدد الكبري من نقاط
الدخول ،تحتاج الرشكات إىل اتباع نهج صارم واستباقي من التغيري
تجاه أمن البيانات والقضايا ذات الصلة وأن تعمل عىل
تعد القدرة عىل إيجاد أطر تنظيمية وأطر حوكمة
بناء الثقة الرقمية.
راسخة وتطبيقها من التحديات األخرى التي تعرتض
طريق الرشكات التي تسعى إىل تأسيس قدرات قوية
ويُظهر استطالعنا أن العديد من الرشكات يف الرشق
يف مجال تحليل البيانات .فقد وجدنا أن العديد من
وقد
األوسط تدرك األهمية الكبرية لتحليل البيانات.
الرشكات ال تزال تستخدم منهجيات «مؤقتة» لتحليل
بأن
رأى نصف املشاركون يف االستطالع يف املنطقة
البيانات.
األمر مهم أو مهم جدا ً لرشكاتهم يف الوقت الحارض،
فيام ترتفع هذه النسبة إىل  %65عندما يُطلب منهم
وأشار ما يقارب النصف ( )%45م ّمن شملهم االستطالع
يف منطقة الرشق األوسط إىل أن رشكاتهم تفتقر إىل
استرشاف املستقبل خالل السنوات الخمس املقبلة
(أنظر الشكل  .)5ويتامىش الرتكيز اإلقليمي الحايل عىل وجود منهجية منظمة لتنظيم وحوكمة تحليل البيانات.
استخدام تحليل البيانات يف عملية اتخاذ القرار مع ما فهي إما تعتمد عىل قدرات تحليل بيانات مؤقتة
وانتقائية لدى بعض املوظفني ( ،)%29أو ال متتلك قدرات
خلص إليه االستطالع العاملي .لكن تظل نسبة الـ%65
تحليل بيانات عىل اإلطالق ( ،)%16فيام تلجأ  %12من
ممن أكدوا عىل أهمية استخدام تحليل البيانات يف
الرشكات إىل تعهيد خدمات تحليل البيانات لجهات
غضون السنوات الخمس املقبلة يف املنطقة أقل مقارنة
خارجية متخصصة ،لتصل إجاميل نسبة املشاركني الذين
باالستطالع العاملي ،والتي وصلت إىل  .%83وقد يتعني يفتقرون لوجود وظائف تحليل بيانات أساسية داخل
عىل بعض الرشكات يف الرشق األوسط إعادة تقييم
رشكاتهم إىل .%57
وجهات نظرها بشأن الفوائد املستقبلية التي ميكن أن
تجنيها بفضل تحليل البيانات.
ويف املقابل ،لجأ ما يزيد عن خُمس املشاركني ()%22
إىل تضمني عملية تحليل البيانات يف وظائف محددة،
وال يزال أمام الرشكات ،سواء يف الرشق األوسط أو يف
مانحني أنفسهم املرونة ومستفيدين من معرفتهم بقطاع
العامل ،طريق طويل لتسلكه قبل أن تصل قدرات تحليل األعامل لتحقيق االستفادة امل ُثىل من إمكانات تحليل
البيانات .ومتتلك  %20من الرشكات إدارة خاصة بتحليل
البيانات لديها إىل املستوى املتطور الالزم لجني فوائد
البيانات ،والتي تقدم خدماتها للعديد من الوظائف
تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وتعزيز انتشارها.
األخرى داخل الرشكة.

%65

“

ما يزال يتعني عىل الرشكات القيام
بالكثري لتطوير قدرات تحليل البيانات
لديها؛ إذ ُيشري  %57م ّمن شملهم
االستطالع يف منطقة الرشق األوسط إىل
عدم امتالك رشكاتهم لقدرات تحليل
بيانات أساسية.

“

خامساً :تحليل البيانات والثقة الرقمية
هام أساس الثورة الصناعية الرابعة

الشكل  :5الرشق األوسط :سينصب اهتامم كبري عىل تحليل البيانات يف غضون السنوات الخمس املقبلة

الشكل  :6الرشق األوسط :تنظيم قدرات تحليل البيانات داخل
الرشكات

%20

من الرشكات لديها إدارة متخصصة يف تحليل
البيانات تقدم الخدمات للعديد من الوظائف داخل
الرشكة

%22

من الرشكات عملت عىل دمج تحليل البيانات
يف وظائف محددة

%29

من الرشكات تعتمد عىل قدرات ُمختارة
ومؤقتة للموظفني األفراد لتحليل البيانات

%16

من الرشكات تفتقر لوجود قدرات تحليل
بيانات أساسية

 %12من الرشكات تلجأ لتعهيد خدمات تحليل
البيانات وتنفيذها عن طريق مز ّود خدمات خارجي

مثة خطر يتمثل يف عدم إيالء الرشكات يف الرشق األوسط
األهمية الكافية لقدرات تحليل البيانات؛ إذ ترى %60من
الرشكات التي شملها االستطالع أن حلول تخطيط موارد
املؤسسات هي املنصة األنسب لتحليل البيانات.
قد تكون الحلول امل ُستندة إىل تخطيط موارد املؤسسات جيدة
لجمع البيانات ،ولكن سيتعني عىل الرشكات ضبط قدرات تحليل
البيانات لديها لتلبية احتياجاتها ومتطلباتها الخاصة .واألهم من
ذلك ،ال بد من أن ينصب الرتكيز عىل تقيص معلومات األعامل
بهدف توجيه االسرتاتيجيات وليس فقط الرتكيز عىل معالجة
البيانات الذي لطاملا كان محط تركيز نظم تخطيط موارد
املؤسسات.
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تسعى الرشكات بجد لتوسيع نطاق أسواقها املحلية .ورغم
االنخفاض الكبري يف تجارة السلع العاملية وتدفقات رأس
املال بني الدول منذ عام  ،2008يخضع مفهوم العوملة
إلعادة تعريف وذلك من خالل ارتفاع مستوى تدفق
البيانات واملعلومات .وقد استغرق األمر البلدان املتقدمة
نحو أربع سنوات لالنتقال من املرحلة الناشئة إىل املرحلة
االنتقالية ،يف حني مل يستغرق األمر بعض الدول يف الرشق
األوسط ،مثل دولة اإلمارات العربية املتحدة والكويت،
سوى أقل من عامني.
علامً بأن العديد من الرشكات الرائدة يف مجال التصنيع
تشغِّل مرافق يف مختلف أنحاء العامل ،ولذا ال يقترص
التطبيق الناجح ملخرجات الثورة الصناعية الرابعة عىل
بلدان أو مناطق بعينها .ويف الوقت نفسه ،سرتتبط العديد
من تطبيقات هذه الثورة ارتباطاً وثيقاً بالرشكات املحلية،
ألن املنتجات املخصصة تتطلب قدرات تصنيع إقليمية يف
الغالب.
وت ُظهر نتائج استطالعنا إىل أنه عىل الرغم من وجود الكثري
من أوجه التشابه بني الرشكات الرائدة يف جميع أنحاء
العامل ،أال أنها تختلف اختالفاً كبريا ً بحسب املنطقة .وما
هو متعارف عليه أن الدول املتقدمة ستكون املستفيدة
من الثورة الصناعية الرابعة ،عىل املدى القصري عىل
األقل .ويعود ذلك لتطبيقها تحسينات عىل العمليات
الرقمية تهدف إىل تحقيق مكاسب كبرية من حيث
الكفاءة .كام تُشري نتائج الدراسة أيضاً أن الدول الناشئة
ينتظرها تحقيق قدر كبري من املكاسب كلام أرست الثورة
الصناعية الرابعة قواعدها يف كافة أنحاء العامل؛ إذ ُيكن
لهذه الدول أن تستفيد من التحول الرقمي لتحقيق
الكفاءة يف سلسلة القيمة األفقية لديها ،وأن تعمل بكفاءة
ضمن شبكة التصنيع العاملية لتوريد املكونات األساسية،
واملنتجات ،واألنظمة .وباإلضافة إىل ذلك ،سيؤدي ارتفاع
تكاليف املوظفني واإلمكانية الكبرية إلحداث تحول رقمي
يف العمليات إىل تحقيق االقتصادات الناشئة مكاسب يف
الكفاءة تفوق املتوسط.
وعليه ،تسعى الرشكات الصناعية يف كافة املناطق وبجد
لترسيع وترية الثورة الصناعية الرابعة ،بهدف تحقيق
فوائد كبرية .وتتوقع الرشكات ،يف غضون السنوات الخمس
املقبلة ،أن متتلك قدرات متقدمة يف مجال التحول الرقمي
18
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“

سابعاً :تُسهم الثورة الصناعية الرابعة
بترسيع العوملة لكن بنكهة إقليمية
واضحة

“

تتوقع الرشكات الصناعية امتالك قدرات
متقدمة يف مجال التحول الرقمي
والتكامل يف غضون السنوات الخمس
املقبلة ،مع احتامل أن تزيد نسبة التحول
الرقمي يف كل من اليابان وأملانيا عن
 ،%80يف حني تهدف الرشكات العاملة يف
الرشق األوسط إىل تحقيق نسبة تصل إىل
 .%72وقد يلعب انخفاض أسعار النفط
دوراً يف تباطؤ االستثامرات اإلقليمية يف
مجال التحول الرقمي.

ثامناً :استثامرات كبرية ذات آثار كبرية
وعوائد رسيعة
يجري حالياً استثامر أموال طائلة يف مبادرات الثورة
الصناعية الرابعة ،وستحظى الرشكات بفرصة الفوز بجائزة
فريدة من نوعها؛ أال وهي إمكانية تحقيق مكاسب كبرية
يف اإليرادات مع خفض التكاليف يف الوقت ذاته .وإذا ما
أخذنا نتائج استطالعنا وعممناها عىل مختلف القطاعات
التي شملها ،فإننا نقدّر أن تستثمر الرشكات يف الرشق
األوسط  42مليار دوالر أمرييك سنوياً يف تطبيقات الثورة
الصناعية الرابعة عىل مدار السنوات الخمس املقبلة.
ورغم أنه مبلغ كبري جدا ً بالفعل ،إال أن الفوائد التي
ُيكن أن تجنيها الرشكات من ذلك مثرية لالهتامم؛ إذ
توقع املشاركون يف االستطالع أن تؤدي تلك االستثامرات
إىل تحقيق إيرادات إضافية تصل لنحو  16.9مليار دوالر
أمرييك سنوياً ،فضالً عن تحقيق مكاسب قوية من حيث
الفعالية ،وخفض التكاليف بنحو  17.3مليار دوالر أمرييك.
تعد الجائزة الذهبية املتمثلة بزيادة اإليرادات وخفض
التكاليف يف متناول اليد؛ ألن االتصال املتقدم واألمتتة،
التي تتسم بهام الثورة الصناعية الرابعة ،يُتيحان للرشكات
جمع البيانات وتحليلها عرب مجموعة واسعة من األنشطة
ومن خالل الرشكاء ،واملوردين ،واملساهمني ،واملستخدمني
النهائيني ،والعمالء النهائيني .وميكن القيام بذلك من
خالل طُرق تُ كّن الوصول إىل عمليات أرسع وأكرث
مرونة إلنتاج ُمخرجات عالية الجودة ،و ُمخصصة للغاية
يف بعض األحيان ،وبتكاليف منخفضة .ويُتيح االتصال
املتزايد واألمتتة للرشكات فرصة إضافة قيمة للمنتجات
والخدمات ،تتمثل يف تطوير منتجات وخدمات جديدة
تلبي احتياجات أسواقها.
وتقود الوترية التي تتوقع الرشكات يف الرشق األوسط
تحقيق فوائد من استثامراتها يف الثورة الصناعية الرابعة،
إىل تقدير نصف هذه الرشكات ( )%51تحقيق عائد عىل

“

ال تتوقع الرشكات تحقيق مكاسب كبرية
من خالل اإليرادات فقط ،وإمنا من خالل
خفض التكاليف يف الوقت ذاته .وعالوة
عىل ذلك ،تتوقع  51%من الرشكات يف
الرشق األوسط التي شملها االستطالع
تحقيق عائد عىل االستثامر يف غضون
عامني.

“

إضافة إىل ما سبق ،تزيد احتاملية أن تتبع الرشكات التي
شملها االستطالع العاملي ،والتي ترى أن لديها قدرات
تحليل بيانات متقدمة ،منهجية منظمة يف هذا الصدد؛ إذ
بلغت نسبة الرشكات التي لجأت لتضمني تحليل البيانات
لديها ضمن وظائف محددة إىل  ،%43بينام امتلكت %24
من تلك الرشكات إدارات متخصصة بتحليل البيانات،
ليصل املجموع إىل  %67وهذا بالطبع أكرث بكثري من
النسبة اإلجاملية لالستطالع العاملي
ككل والتي بلغت  ،%49ونسبة  %42فقط لدى املشاركني
من منطقة الرشق األوسط .وعالو ًة عىل ذلك ،يعتقد %16
من املشاركني يف الرشق األوسط أن رشكاتهم ال متتلك
قدرات تحليل بيانات مميزة مقارنة بِـ  %9من املشاركني يف
االستطالع العاملي.

والتكامل .ومن املتوقع أن تحقق كل من اليابان وأملانيا
مستويات تحول رقمي تزيد عن  ،%80يف حني تسعى
الرشكات العاملة يف الرشق األوسط إىل تحقيق نسبة تصل
إىل  .%72ونعتقد أن هذا التصور املتشائم يُعزى يف املقام
األول إىل األثر السلبي النخفاض أسعار النفط عىل املنطقة.
وال يعتقد معظم مدراء الرشكات التنفيذيني أن هذا هو
الوقت املناسب الستثامر أموال كبرية يف التحول الرقمي ،إذ
يُفضّ لون اتباع نهج متدرج وبطيء نحو أي استثامر.

االستثامر يف غضون سنتني أو أقل (أنظر الشكل  .)7ويتوقع
ما يزيد عن الثلث بقليل ( )%37أن يستغرق تحقيق العائد
عىل االستثامر بني سنتني إىل خمس سنوات ،بينام يعتقد عدد
قليل نسبياً ( )%10أن األمر سيستغرقهم فرتة تزيد عىل خمس
سنوات ليسرتدوا قيمة استثامراتهم يف الثورة الصناعية الرابعة.

الشكل  :7الرشق األوسط :تتوقع معظم الرشكات اسرتداد قيمة
استثامراتها يف الثورة الصناعية الرابعة يف غضون عامني
ما هي املدة التي تتوقعون تحقيق عائد عىل استثامراتكم الرقمية
خاللها؟

%51

%37

خالل سنتني

خالل سنتني إىل خمس سنوات

 %10خالل أكرث من خمس سنوات

ما تنفك محاوالت اللحاق بالركب تزداد صعوبة
تخطط الكثري من الرشكات التي مل تستثمر بشكل كبري يف
مجال التحول الرقمي خالل العامني املاضيني لزيادة وترية
استثامراتها يف السنوات الخمس املقبلة ،وتلك إحدى طرق
سد الفجوة ،يف حني يتوقع أكرث من ثلث الرشكات أن تحافظ
عىل وترية بطيئة فيام يخص استثامراتها املستقبلية .وقد
تكون بعض هذه الرشكات بانتظار الحصول عىل التكنولوجيا
“املثالية” ،وهو ما ميكن أن يُسمى مبحدودية الرؤية .وكام
شهدنا بالفعل ،فإن التحدي األكرب الذي تواجهه الرشكات ال
يتمثل يف رشاء التكنولوجيا املناسبة ،وإمنا يف إحداث التحول
لدى موظفيها ويف الثقافة السائدة لديها ،وهو ما يتطلب
تفعيل برامج تغيري طويلة املدى.
وببساطة ،لن يكون مبقدور الرشكات تحقيق مستويات
متقدمة من التحول الرقمي دون إجراء تحول كبري يف
االستثامر ،وخاصة يف ظل توقع الرشكات الرائدة تحقيق
تقدم رسيع ومتواصل .ومن املرجح أن تكون االستثامرات
الالزمة للحاق بالركب مكلفة للغاية ،يف حني ستمتلك
الرشكات التي تتقدم بشكل أرسع ميزة كبرية عندما تعرض
خدماتها بوصفها «املنصة املختارة» داخل املنظومات
الرقمية .ولعل األهم من ذلك ،أن الرشكات التي تحاول
القيام بقفزات كبرية للوصول إىل مصاف الرشكات الرائدة
ستتفاجأ بأن ثقافتها الداخلية ال ترتقي ملستوى الثقافة
السائدة يف الرشكات األخرى ،وأنه لن تُسهم أي تكنولوجيا
متقدمة يتم الحصول عليها الحقاً يف ترسيع وتريتها.

خطة تحقيق النجاح
يبقى الحصول عىل القدرات الرقمية ونرشها يف
جميع أرجاء رشكتكم أمرا ً غاية يف األهمية ،إذا
ما أردتم امليض قُدماً يف مجال الثورة الصناعية
الرابعة .وألن هذه العملية تستغرق الكثري من
الوقت؛ فمن املهم جدا ً ضامن الحصول عىل التزام
من اإلدارة العليا واستثامر أموال كبرية يف مجال
التنفيذ ،و يجب االطالع عليها بشمولية من وجهة
نظر األعامل ،واملستخدمني ،والتكنولوجيا ،حيث
أن أي استخدام للتكنولوجيا يجب أن تحركه
احتياجات األعامل واملنطق.

كام يجب دعم ذلك من خالل واجهة خربة
املستخدم التي تس ّهل من استخدام التكنولوجيا
حتى بني األعامل.
واستنادا ً إىل عرشات املشاريع التي أطلقتها رشكات
صناعية رائدة ،فقد حددنا ست خطوات عملية ال
بد لرشكتكم من اتخاذها لتكون رشكة رائدة وتقود
املشهد الرقمي التنافيس املستقبيل.

مخطط لتحقيق النجاح الرقمي

التخطيط السرتاتيجية الثورة
الصناعية الرابعة الخاصة بكم

استحداث مشاريع تجريبية
أولية

تحديد القدرات التي تحتاجونها

كونوا خرباء بيانات

التحول ملؤسسة رقمية

تخطيط منهجية ملنظومة
األعامل

1

2

3

4

5

6

التخطيط السرتاتيجية الثورة
الصناعية الرابعة الخاصة بكم
سرتسم اسرتاتيجية الثورة الصناعية الرابعة الخاصة بكم
كل خطوة تخطونها عىل الطريق لتصبحوا مؤسسة
رقمية متكاملة؛ ولذا فمن املهم أخذ الوقت الكايف وعدم
االستعجال حتى تتمكنوا من تحديد رؤيتكم بوضوح.

قيموا مدى نضجكم الرقمي وضعوا أهدافاً واضحة
للسنوات الخمس املقبلة
بدأت العديد من الرشكات الصناعية يف إحداث تحول رقمي
يف أعاملها ،ولكن هذه العملية بدأت يف كثري من األحيان
يف أقسام معزولة وليس من خالل اتباع نهج شامل .ولذلك،
ينبغي أن تأخذوا الوقت الكايف لتقييم مستوى النضج
لديكم يف كافة املجاالت املتصلة بالثورة الصناعية الرابعة،
حتى يتسنى لكم فهم نقاط القوة التي ُيكنكم البناء عليها،
واألنظمة /اإلجراءات التي قد تحتاجون لدمجها يف الحلول
املستقبلية .ومن الرضوري التواصل مع رشكات أخرى متتلك
الفكر ذاته وتواجه التحديات التي تواجهونها ،إىل جانب
دعم كل هذه املعطيات بتمرين مقارنة معيارية ،حيث
سيساعد عىل التعرف عىل آراء السوق والصناعة خالل
إجراء عملية التقييم.

يعد “منوذج النضج” لدينا أحد األدوات التي ُيكن ان
تساعد يف ترسيع هذه العملية (أنظر منوذج النضج لدى
“يب دبليو يس” املبني يف الصفحة التالية) .كام يُعد معيار
نسبة الذكاء الرقمي لدينا من األدوات األخرى التي ُيكنكم
استخدامها لتقييم مدى استعدادكم وجاهزيتكم لتحقيق
النجاح الرقمي.
ويف الوقت الذي تبدأون فيه بالتفكري باملكانة املستقبلية
التي تتطلعون للوصول إليها ،يجدر بكم أخذ الوقت الكايف
للنظر يف املكاسب التي ُيكن تحقيقها من خالل التعاون
مع العمالء ،واملوردين ،والرشكاء التقنيني ،وحتى املنافسني
دون وضع حدود لرؤيتكم بسبب القيود الحالية .كام ينبغي
عليكم تجاوز التفاصيل الفنية والتفكري يف أثر التطبيقات
الجديدة عىل سلسلة القيمة لديكم وعالقاتكم مع العمالء
والوصول إليهم .كام يجب أن تعدوا دراسة جدوى وخارطة
طريق للحصول عىل دعم أصحاب املصلحة .إىل جانب ذلك،
تتطلب خارطة الطريق منكم النظر يف التغيريات املستقبلية
يف سلوك العمالء والطريقة التي ستتغري من خاللها عالقتكم
معهم .وسيتطلب االنتقال من الوضع الحايل إىل الوضع
املنشود اتخاذ خطوات دقيقة ومدروسة وأولويات واضحة.
وعادة ما تبدأ الرشكات التي ت ُصبح رائدة يف املجال الرقمي
بداية متواضعة ،لكنها ما تنفك تكرب حتى تنتهي بإحداث
عملية تحول يف مجال األعامل الرئييس لديها يف نهاية
املطاف.

األسئلة التي ينبغي عليكم طرحها عند
وضع اسرتاتيجيتكم الرقمية:
ما مدى نُضج إمكاناتنا الحالية؟
ما نوع التعاون الذي ميكنني أن أحظى به من
خالل التفاعل املتبادل يف الرشكة?
ما الذي ميكننا اكتسابه من خالل تحسني التعاون
مع العمالء ،واملوردين ،والرشكاء التقنيني ،وحتى
املنافسني؟
كيف يتغري سلوك العمالء وكيف ينبغي علينا تغيري
عالقتنا مع العمالء بنا ًء عىل ذلك؟
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احرصوا عىل إرشاك الداعمني يف أعاملكم

استحداث مشاريع تجريبية أولية

سيستغرق بناء القدرات ،ومواءمة العمليات وتقنية
املعلومات ،وقيادة جهود التحول الثقايف سنوات عديدة.
ورغم أهمية توفري اإلدارة العليا لديكم منوذجاً قيادياً
واضحاً ،يكتسب إقناع أصحاب املصلحة املهمني من
اتخاذ اإلجراءات وتنفيذ التغيريات املطلوبة أهمية
مامثلة .ويعد تعريف الداعمني بجهود التحول منذ
البداية ،ومن خالل الجوالت التقنية والزيارات ملراكز
االبتكار من أساليب حشد الدعم داخل املؤسسة.

يف ظل االعتامد الكبري عىل نتائج مشاريع الثورة
الصناعية الرابعة ،ستحتاج الرشكات ألن تعمل بجد للتغلب
عىل التحديات األولية .وقد يكون من الصعب الحصول عىل
التمويل والدعم من أصحاب املصلحة ،ألنه من غري السهل
دامئاً معرفة املنافع االقتصادية للتحول الرقمي ،كام لن يكون
مبقدور ال ِفرق يف البداية سوى تقديم دليل محدود جدا ً حول
جدوى التحول وعرض التقنيات.
ولذلكُ ،يكن أن تساعد املشاريع التجريبية يف معالجة هذه
القضايا .علامً بأنه لن تنجح جميع املشاريع بالتأكيد ،لكنها
ستُساعدكم عىل معرفة املنهجية املالمئة لكم .ولكن ،ميكن أن
تساعدكم األدلة املستقاة من النجاحات املبكرة من الحصول
عىل دعم املؤسسة ،وتأمني التمويل الالزم إلطالق املشاريع
عىل نطاق أكرب.

لذا يعد اختيار املشاريع الصحيحة أمرا ً بغاية األهمية؛
ونحن نويص باستهداف نطاق ضيق ،لكنه يسلط
الضوء عىل املفهوم الشامل للثورة الصناعية الرابعة.
ومن األمثلة عىل ذلك التكامل العمودي داخل موقع
أو اثنني من مواقع التصنيع ،التي تشمل الهندسة
الرقمية وتخطيط التصنيع املتكامل املبني عىل البيانات
املبارشة .ومن األمثلة األخرى إحداث تكامل أفقي مع
املوردين الرئيسيني املختارين ،مثل تركيب جهاز تتبع
عىل شحناتكم ،ليُساعدكم يف الحصول عىل رؤية شاملة
ملنتجاتكم .ومن جهة أخرى ُيكن النظر يف تركيب أجهزة
استشعار ومحركات عىل معدات التصنيع األساسية ،إىل
جانب استخدام تحليل البيانات الستكشاف حلول الصيانة
الوقائية .ويُقدم الرسم البياين أدناه ملحة عامة حول
املجاالت املحتملة للمشاريع التجريبية.

منوذج النضج لدى “يب دبليو يس” – تتطور القدرات الخاصة بالثورة الصناعية الرابعة يف سبعة أبعاد وعىل أربع مراحل

 1مبتدئ يف املجال الرقمي

20

 2عامل تكامل عمودي

3

عامل مساهم أفقي

4

جهة رقمية داعمة

مناذج أعامل رقمية
والوصول للعمالء

الحلول الرقمية األوىل والتطبيقات
املعزولة

مجموعة منتجات وخدمات رقمية مع
برمجيات ،وشبكة (من اآللة إىل اآللة)
وبيانات بوصفها عامل متايز رئييس

حلول عمالء متكاملة يف جميع أرجاء
سلسلة التوريد ،والتعاون مع الرشكاء
الخارجيني

تطوير مناذج أعامل ثورية جديدة
مع مجموعة مبتكرة من املنتجات
والخدمات

التحول الرقمي يف
املنتجات والخدمات

الحضور عىل شبكة اإلنرتنت منفصل
عن القنوات الخارجية ،ويتمحور
الرتكيز عىل املنتجات بدالً من
العمالء

توزيع متعدد القنوات مع استخدام
متكامل للقنوات عىل شبكة اإلنرتنت
والقنوات الخارجية؛ واستخدام تحليل
البيانات لتشخيص الخدمات مثالً

منهجية عمالء فردية وتفاعل مع
الرشكاء يف سلسلة القيمة .واجهات
مشرتكة ومتكاملة

إدارة متكاملة ملسرية العمالء عرب كافة
قنوات املبيعات والتسويق الرقمية،
رعاية العمالء ،وبرامج إدارة عالقات
العمالء

التحول الرقمي وتكامل
سالسل القيمة األفقية
والعمودية

عمليات فرعية متحولة رقمياً
ومؤمتتة .تكامل جزيئ يشمل اإلنتاج
أو التكامل مع الرشكاء الداخليني
والخارجيني .توجد عمليات قياسية
للتعاون وإن بشكل جزيئ

تحول رقمي عمودي وعمليات موحدة
ومتجانسة وداخلية ،وتدفقات بيانات
داخل الرشكة؛ تكامل محدود مع
الرشكاء الخارجيني

تكامل أفقي للعمليات وتدفقات
للبيانات مع العمالء والرشكاء
الخارجيني ،واستخدام واسع للبيانات
من خالل التكامل التام عرب الشبكة

منظومة رقمية ومتكاملة مع عمليات
محسنة ذاتياً وافرتاضية ،والرتكيز عىل
القدرات األساسية ،والحكم الذايت
الالمركزي .الوصول إىل مجموعة واسعة
من املعلومات التشغيلية بشكل شبه
مبارش

البيانات والتحليالت
باعتبارها قدرات أساسية

قدرات تحليلية تستند بشكل
أسايس عىل اقتباسات شبه يدوية
للبيانات؛ مراقبة ومعالجة البيانات
بطريقة اختيارية ،وال إدارة
للفعاليات

قدرات تحليلية مدعومة بنظام
معلومات األعامل املركزية ،ونظم دعم
اتخاذ قرار معزولة وغري موحدة

نظام معلومات أعامل مركزي يوحد
كافة مصادر املعلومات الداخلية
والخارجية ذات الصلة ،وبعض
التحليالت االستباقية ،ودعم محدد
التخاذ القرار وأنظمة إدارة الفعاليات

استخدام مركزي للتحليالت االستباقية
للتحسني املبارش والتعامل مؤمتت
مع الفعاليات ،وقاعدة بيانات ذكية،
وخوارزميات تعلّم ذايت ت ُسهم يف متكني
عملية تحليل األثر ودعم اتخاذ القرار

بُنية تقنية معلومات
رسيعة

بُنية داخلية مجزأة لتقنية
املعلومات

بُنية تقنية معلومات داخلية متجانسة.
وتطور االتصال بني مختلف مراكز
البيانات

هيكليات تقنية معلومات مشرتكة يف
شبكة الرشيك .مجموعة بيانات متصلة
مع بُنية عالية األداء

مجموعة بيانات وحيدة مع وظائف
تكامل خارجي وهيكل تنظيمي مرن.
نقل خدمات الرشكاء ،وتبادل البيانات
اآلمن

االمتثال ،واألمن،
والشؤون القانونية،
والرضائب

هيكليات تقليدية ،وعدم الرتكيز
عىل التحول الرقمي

تحديات رقمية معروفة لكن دون
التعامل معها بشكل شمويل

تعامل مستمر مع املخاطر القانونية مع
الرشكاء املساهمني

تحسني شبكة سلسلة القيمة لالمتثال،
واألمن ،والشؤون القانونية ،والرضائب

املؤسسة ،واملوظفون،
والثقافة الرقمية

تركيز وظيفي عىل “الوحدات
املعزولة”

تعاون متعدد الوظائف ،لكن غري منظم
وال يتم باستمرار

تعاون يتعدى حدود الرشكة ،والثقافة،
والتشجيع عىل التشارك

التعاون بوصفه ُمح ّرك رئييس لتحقيق
القيمة
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لقد ثبت أن تشكيل فرق متعددة الوظائف هو اسرتاتيجية
راسخة وف ّعالة .وينبغي أن تكون هذه الفرق مك ّرسة بالكامل
للمرشوع ،مع إتاحة الحرية أمامها ألن يتجاوز تفكريها
حدود الرشكة القامئة وأن توجهها نحو اتجاهات اسرتاتيجية
جديدة فيام يخص التكنولوجيا وطريقة العمل ومنظومته.
كام تؤدي العوامل امل ُساعدة مثل تقنية املعلومات واملوارد
البرشية دورا ً كبريا ً ،وينبغي أن تكون جزءا ً من ال ِفرق
التجريبية متعددة الوظائف.

تقنية املعلومات ،واألمن ،واألدوات ،والعمليات ،وقدرات
األفراد.

األسئلة التي ينبغي عليكم طرحها عند
اختيار املرشوع التجريبي:

وقد يتعني عليكم التعاون مع الرشكات الرقمية الرائدة
خارج نطاق مؤسستكم ،والعمل مع الرشكات املبتدئة ،أو
الجامعات ،أو املنظامت الناشطة يف القطاع بهدف ترسيع
وترية االبتكار الرقمي لديكم.

هل يتواءم املرشوع التجريبي مع أهداف الرشكة
االسرتاتيجية؟
هل لدي العدد الكايف من أصحاب املصلحة
املهتمني ورعاية قوية من اإلدارة؟
هل سيكون لدى نجاح املرشوع التجريبي أثر
ملموس عىل عماليئ (الداخليني والخارجيني)
والعمليات؟

وغالباً ما تتم عملية تحليل البيانات كجزء من مرشوع
تجريبي أو كمرشوع تجريبي قائم بذاته لدى الرشكات التي
تتطلع إىل تحديد إمكانيات استخدام تحليل البيانات ومنحها
األولوية.
ِ
ويف كثري من األحيان ،سيتعني عىل فرق املشاريع التجريبية
اللجوء إىل التصميم الرباغاميت للتعويض عن عدم توافر
املعايري أو البنية التحتية .ويف حني أن املشاريع التجريبية
قد تحقق فوائد تجارية ،إال أن الغاية األهم منها هو توفري
وإيجاد أفكار ورؤى حول الكيفية التي ُيكن لرشكتكم من
خاللها العمل عرب وظائف أو منظومات العمل املختلفة ،إىل
جانب معرفة التغيريات التي ال بد من إحداثها يف مجاالت

هل سيساعد املرشوع التجريبي عىل رفع دراسة
الجدوى؟
هل قمت بتحديد واالتفاق عىل نطاق املرشوع
التجريبي ،ومتطلبات املوارد (مثل االستثامرات،
وجهود الفريق) ،واملدة الزمنية مع اإلدارة؟
ما نوع الدعم املقدم من إدارة التغيري الذي
سأحتاجه بنا ًء عىل ثقافة رشكتي والقدرات
املتوفرة حالياً؟

تتوافر فرص تنفيذ مشاريع تجريبية يف الثورة الصناعية الرابعة يف جميع مكونات سالسل القيمة التشغيلية األفقية والعمودية

تحسني األجهزة الرقمية
وضامن الجهوزية

التعاون الرقمي يف البحث
والتطوير

إدارة دورة حياة
املنتجات الشاملة

تخطيط متكامل وشامل
وتنفيذ مبارش

املصنع الرقمي

وضوح الخدمات
اللوجستية

منوذج الدفع لكل حالة
استخدام

إدارة املنصة الكلية

تحليل البيانات الكبرية
وإدارة األداء

النمذجة الرقمية،
والنامذج الطبيعية،
واملحاكاة

الرقابة الرقمية عىل تنسيق التصنيع

مناذج أعامل رقمية
جديدة

الهندسة الرقمية

تكامل العمليات
العمودي

التكامل أفقي

أمتتة اآلالت

وجهات نظر توجيهية
لسلسلة التوريد

الصيانة
والخدمات الذكية
صيانة وقائية

هندسة رقمية متكاملة

نظام تنفيذ
التصنيع
اإلدارة املتقدمة
لألصول

إدارة ذكية لقطع الغيار

التمويل /الرقابة
اإللكرتونية

املوارد البرشية الرقمية

إدارة رقمية لعالقات
العمالء

تجارة يف كافة القنوات
بوابات الخدمة الذاتية

مشاركة املعرفة
الداخلية

توريد رقمي
خدمات لوجستية
وتخزين ذيك

مكان عمل رقمي

مبيعات وتسويق
رقمي

التسعري الدينامييك
مبيعات شخصية
وخدمات تسويق

حلول واقعية ُمع ّززة
تقنية معلومات حيوية

مدفوعات إلكرتونية
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استنادا ً إىل الدروس امل ُستفادة من مشاريعكم
التجريبية ،ضعوا خريطة تفصيلية ل ُبنية
رشكتكم والقدرات التي تحتاجها .وعليكم تضمني كيف
ميكن لعوامل التمكني ،مثل البنية التحتية الحيوية لتقنية
املعلومات ،إحداث تحسني جوهري يف كافة عملياتكم.

يُعد الرتكيز عىل وضع تصور شامل للعمليات أحد أهم
التغيريات التي سيتعني عليكم إحداثها ،وهذا من شأنه
تعزيز مناذج تعاون جديدة .كام تكتسب واجهات
املستخدم القوية أهمية كربى يف تلبية التوقعات
املتزايدة ومتكني الرشكة من تقديم خربات مستخدمني
متناسقة عرب مختلف القنوات.

تبحث املنهجيات األكرث نجاحاً يف القدرات الالزمة إليجاد
مناذج أعامل رقمية جديدة أو إحداث التحول الرقمي
الداخيل .ويف سبيل تنفيذ قدرات جديدة ،سيتعني عليكم
النظر يف أربعة أبعاد اسرتاتيجية ،أال وهي :التنظيم،
واألفراد ،والعمليات ،والتكنولوجيا.

ضبط الهيكل التنظيمي
قد يشمل الهيكل التنظيمي الجديد كالً من:
•حاضنات أعامل لحامية وتطوير فكرة أعامل
جديدة ال تتأثر بالهيكل التنظيمي القديم
•أماكن أو مراكز متيز لتمكني الفرق املنظمة ذاتياً
وبشكل مؤقت من حل املشكالت أو تطوير أفكار
عىل صعيد إعداد فريق متعدد التخصصات ،وذلك
دون اتباع أي تسلسل هرمي رسمي
•توفري مختربات للتفكري بغية إيجاد جو عمل
ُملهم ،وإبداعي ،وخا ٍل من التسلسل الهرمي تسود
فيها ثقافة التجربة والخطأ

الرتكيز عىل األفراد
ضعوا اسرتاتيجيات الستقطاب األفراد الذين يتمتعون
باملهارات الرقمية املناسبة ،ألن نجاحكم يف الثورة
الصناعية الرابعة سيعتمد عىل املهارات واملعرفة .وقد
تكون القدرة عىل تعيني موظفني جدد أو تدريب
موظفيكم الحاليني ،لتفعيل التحول الرقمي كام يجب،
واحدا ً من أكرب القيود التي تواجهكم .كام يتطلب األمر
منكم إيجاد أدوار ووظائف جديدة يف رشكتكم ،مثل
استحداث وظائف علامء البيانات ،أو مصممي واجهات
امل ُستخدمني ،أو مدراء االبتكار الرقمي .وسيتوجب
عليكم عىل األرجح تحديث امللفات الوظيفية القامئة
لتأخذ بالحسبان املهارات الرقمية الجديدة.
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كام يوجد أيضاً العديد من التغيريات الالزمة لبناء
الثقة الرقمية .ويشمل ذلك العمليات الرامية إىل إعداد
منهجيات أمن البيانات ،ومراقبة حق الوصول للبيانات،
وتطوير مقاييس خاصة بإدارة بيانات العمالء الحساسة،
فضالً عن عمليات االمتثال .وسيتوجب عليكم كذلك
تطوير نظام امتثال ألمن املعلومات لإلرشاف عىل
املتطلبات األمنية وتقييمها .وينبغي أن يتمحور هدفكم
حول ضامن أمن املعلومات وبناء الثقة ضمن بيئة
تعاونية ،وذلك من خالل توفري إدارة شاملة للمخاطر،
والتهديدات ،والقضايا األمنية.

تطبيق تقنيات جديدة
ليس غريباً أن تقع التقنيات الجديدة يف قلب املشاريع
التجريبية ضمن الثورة الصناعية الرابعة ،وسيكون أهمها
تطوير وظيفة تقنية معلومات حيوية ُيكن ان تستجيب
ملتطلبات أعاملكم مبرونة .ومن شأن إيجاد وظيفة تقنية
معلومات حيوية أن يُساعدكم عىل مواصلة تحسني
الخدمات ،وذلك من خالل الرتكيز عىل إيجاد حلول عمل
واالستجابة للمتطلبات الجديدة من خالل منهجية تتّسم
باملرونة.
ومن املرجح أن تكون إدارة إنرتنت األشياء هي القدرة
التقنية األساسية األخرى الالزمة ملراقبة كميات كبرية من
األجهزة املختلفة ،وضبطها ،وتحقيق االنسجام فيام بينها،
فضل عن تقديم خدمات إنرتنت أشياء مركزية .ويشمل
ً
ذلك إيجاد وظائف (من خالل تحديث الربمجيات)،
ومعايري االتصال والتواصل ،وضامن توفري مستوى مالئم
من األمن.

“

تأكدوا من الرتكيز عىل بناء الثقة
الرقمية .وينبغي أن يتمحور
هدفكم حول ضامن أمن املعلومات
وبناء الثقة يف بيئة تعاونية ،من
خالل توفري إدارة شاملة للمخاطر،
والتهديدات ،والقضايا األمنية.

“

تحديد القدرات التي تحتاجونها

االرتقاء مبستوى العمليات

األسئلة التي ينبغي عليكم طرحها عند
تحديد قدرات الرشكة:
ما هي القدرات واملمكّنات الجديدة املطلوبة
لتمكني عملية التحول الرقمي؟
ما هي التغيريات املطلوبة يف هيكل املؤسسة
الحايل لضامن التنفيذ الناجح؟
ما هي الثغرات يف املهارات والقدرات لدى
املوظفني الحاليني وكيف ميكن سدها؟
ما هي السياسات ،واإلجراءات ،والعمليات
الجديدة املطلوبة لتعزيز البيئة التعاونية وبناء
الثقة الرقمية بنا ًء عىل قدرات وثقافة الرشكة
الحالية؟
كيف ميكنني االستعانة بالكنولوجيا لتحقيق
مجموعة األهداف االسرتاتيجية املحددة؟

كونوا خرباء بيانات

التح ّول ملؤسسة رقمية

سيكون تحديد البيانات الصحيحة ،وجمعها ،ونرشها
لتحقيق الغاية املناسبة وإجراء تحليالت ف ّعالة ،أمرا ً
حاسامً التخاذ القرارات الصحيحة فيام يتعلق بالثورة
الصناعية الرابعة.

يتصدّر االفتقار إىل املهارات الرقمية
وثقافة التحول قامئة التحديات التي حدّدها املشاركون
يف االستطالع .وقد سلّطنا الضوء بالفعل عىل مدى أهمية
قدرات تحليل البيانات القوية ،إال أن الثورة الصناعية
الرابعة تحتاج مهارات تقنية أخرى.

يتطلب تحديد اسرتاتيجية تحليل بيانات ف ّعالة وتطويرها
الرتكيز عىل ما ييل:
•التحليالت التنبؤية والتوقعات
•التحليالت التوجيهية
•اتخاذ قرارات مدفوعة باألعامل
•ردود فعل مؤمتتة للمؤسسة وتواصل جيد مع
املوظفني
ويجدر بكم أيضاً النظر يف كيفية تنظيم تحليل البيانات
بالشكل األمثل ،وتعد ِفرق الخرباء متعددة الوظائف
ويكن يف وقت الحق
خطوة أوىل جيدة يف هذا الصددُ .
إدراج هذه القدرات باعتبارها وظيفة مستقلة داخل
مؤسستكم.
وسيتعني عىل الرشكات كذلك االرتقاء مبستوى إدارة
البيانات الرئيسية ،وذلك من خالل تحديد البيانات،
وتنقيحها ،واملحافظة عليها .وينبغي أن تكون الخطوة
األوىل يف هذا االتجاه هي تحديد “حاالت االستخدام
الوظيفي” لتنفيذها بوقت مبكر .كام سيتعني عليكم
تطوير مجموعة بيانات خاصة بكم ،استنادا ً إىل البيانات
املبارشة متعددة الوظائف واملتصلة خارجياً ،إىل جانب
تطوير مجموعة من أدوات التحليل ،املتصلة مبصادر
البيانات القامئة والجديدة .ويف سبيل الحصول عىل
القيمة املنشودة من تلك البيانات ،سيتوجب عليكم
ربطها بشكل مبارش مع عمليات اتخاذ القرار ومع
تصميم النظم الذكية.
ويف هذا الصدد ،يظل اختيار منصة تحليل البيانات أحد
أهم القرارات التي تواجه الرشكات ،مع العلم بأن الخيار
األمثل يف هذا الجانب اختيار منصة واحدة متكاملة.
ولكن ال متتلك نظم تخطيط موارد املؤسسات الحالية
جميع القدرات الالزمة للتعامل مع اتجاهات البيانات
األكرث تعقيدا ً ،ومنهجيات التحليل ،والخوارزميات التي ال
بد من استخدامها لتوفري معلومات تجارية أكرث تقدماً،
ورؤى ُمستقبلية مهمة يف عرص الثورة الصناعية الرابعة.
وقد يتمثل املنهج االكرث تطورا ً يف االستثامر يف طبقة
تكامل البيانات ترتبط بنظم تخطيط موارد املؤسسات،
فضالً عن استخدام أدوات التحليل املصممة خصيصاً
حسب حالة االستخدام.

سيتعني عىل العديد من الرشكات الصناعية تطوير
مجموعات مهارات رقمية تتمحور حول التصميم
الرقمي املبتكر لالسرتاتيجيات ،والبُنية والتصميم التقني،
وتصميم تجارب املستخدمني ،أو قدرات أرسع يف تطوير
النامذج األولية.
إذا مل تتوافر الثقافة الرقمية الصحيحة  ،سوف ترتك
أفضل الكفاءات الرشكة ولكن السؤال الذي يتبادر
للذهن هو :ما هي الصورة الحقيقية للعقلية الرقمية؟
إنها تعاونية للغاية ،وتتجاوز حدود الرشكة ،وترتبط
خارجياً بالرشكاء والعمالء .ومن غري املحتمل أن تنجح
الرشكات التي تظل حبيسة الوحدات الوظيفية املعزولة
يف تحقيق التكامل الذي يُعد ركيزة أساسية من ركائز
الثورة الصناعية الرابعة.
وال ُيكن تأسيس بيئة رقمية دون وجود التزام حقيقي
من القيادة .حيث ت ُوكل بعض املؤسسات مسؤولية قيادة
تعي
التحول الرقمي للجهاز املركزي للمعلومات ،يف حني ّ
مؤسسات أخرى مديرا ً تنفيذياً للتطوير الرقمي أو أحد
أعضاء اإلدارة التنفيذية لقيادة هذه املساعي والجهود.
ومن جهة أخرى ،تلجأ بعض الرشكات لتأسيس مجلس
رقمي يُدير عملية تطور التحسينات الرقمية واملنتجات
والخدمات بفعالية بدءا ً من مرحلة طرح األفكار وانتها ًء
بتنفيذها يف الوحدات التشغيلية .كام ُيكن للمجلس
الرقمي أن يدعم ال ِفرق متعددة الوظائف من خالل
اإلدارة االستباقية للموارد الرقمية.
لن يتحقق التحول الرقمي إال إذا وضعت اإلدارة العليا
الثورة الصناعية الرابعة يف صميم جدول أعاملها وجعلته
عىل رأس سلم أولوياتها.

أسئلة ينبغي عليكم طرحها:
ما هي متطلبات تحليل البيانات الحالية
واملستقبلية؟
كيف ندير البيانات يف الوقت الحايل؟
كيف ميكننا ضامن دقة البيانات؟
هل منتلك اسرتاتيجية إدارة بيانات صحيحة
إىل جانب اسرتاتيجية تحليل بيانات لدعمنا
يف تحقيق مجموعة األهداف االسرتاتيجية
املحددة؟
كيف ميكنني إعداد دراسة جدوى لهذا
االستثامر؟
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تخطيط منهجية ملنظومة األعامل
تحتاج الثورة الصناعية الرابعة إىل توسيع
نطاقها بشكل يتجاوز التكامل األفقي والعمودي داخل
مؤسستكم .وعادة ما ينجح الرواد األوائل يف تحقيق أداء قوي
من خالل امليض قدماً يف جهودهم الرامية لفهم احتياجات
املستهلكني واستخدام التقنيات الرقمية إليجاد قيمة وتقدميها
للعمالء من خالل حلول متكاملة و ُمبتكرة.
وبشكل أسايس ،يتمحور ذلك حول تطوير حلول متكاملة
للمنتجات والخدمات لعمالئكم؛ إذ ُيكن للرشكات تطوير
منتجاتها السوقية عرب أربع طبقات ،انتقاالً من املنتجات
األساسية التقليدية ووصوالً إىل منظومة أعامل رقمية شاملة.
ويجدر بكم ،يف املراحل األوىل ،اللجوء للرشاكات أو مواءمة
رشكتكم مع مختلف املنصات إذا مل يكن مبقدوركم تطوير
منتجات كاملة داخلياً.

املكان الذي يجمع الباعة مع املشرتين ،ويُحقق القيمة
من خالل الصفقات املربمة بينهم .وبالطبع ،فقد شهد هذا
النموذج األسايس تطورات كبرية.
قد تجدون صعوبة يف تبادل املعرفة مع الرشكات األخرى،
وقد تفضلون االستحواذ ،ولكن األجدر أن تبحثوا عن ُسبل
لسد الفجوات الحالية ،وبالتايل االستفادة من كونكم جزءا ً
من املنظومة الرقمية ،حتى وإن كنتم ال متلكون السيطرة
الكاملة عىل سلسلة القيمة بأكملها.

وتحدث اإلنجازات الحقيقية املتعلقة باألداء عندما تتمكنون
من فهم سلوك املستهلك بشكل ف ّعال وتنسيق الدور الذي
تضطلع به رشكتكم ضمن منظومة األعامل املستقبلية الخاصة
بالرشكاء واملوردين والعمالء.
ومبا أن قيمة منظومة العمل مدفوعة بعدد الرشكاء املنخرطني
معكم ومتانة العالقات التي تربطكم بهم ،فإن التحدي األكرب
يتمثل يف تقديم الحوافز املناسبة وإيجاد مناذج املشاركة التي
تُع ّوض كافة األطراف عن ُمساهامتها بشكل متساوٍ .ويظل
سوق العمل منوذج األعامل األسايس يف منظومة العمل؛ فهو

االنتقال من منهجية تركز عىل املنتجات إىل منهجية تركيز عىل املنصات

املنظومة الرقمية :بفضل الواجهات مع املوردين ،والرشكاء،
والعمالء ،يتم دمج املنتج يف منظومة ما بهدف املشاركة يف
تطويره وتحقيق قيمة إضافية /جديدة منه
الخدمة الرقميةُ :يكن أن توفر الخدمات امل ُمكّنة رقمياً إىل
جانب املنتجات املادية ،حالً شامالً لرشيحة أوسع من العمالء
التعزيز الرقمي :ت ُع ّزز واجهات العمالء الرقمية ،والتصور،
ونقاط االتصال والقنوات من تجربة العمالء وتُتيح إيجاد
مجموعة متنوعة من مناذج التفاعل
املنتجات األساسية :مثة إمكانية لالختيار بني خيارين ،هام:
املنتجات الرقمية :تحدد البيانات وتقنية املعلومات املزايا
الفريدة للمنتجات وتُحقق إيرادات مستقلة
املنتجات املادية :العروض التقليدية التي ُيكن “رقمنتها” من
خالل إضافة طبقات رقمية حولها

24

استطالع الثورة الصناعية الرابعة ( )Industry 4.0يف الرشق األوسط لعام 2016

اتخاذ اإلجراءات
تقدم الثورة الصناعية الرابعة فرصاً مغرية للمنظومة الصناعية
بأكملها ،والتي تشمل الرشكات الصناعية ،ورشكات االستشارات،
ومزودي الخدمات التقنية ،وصانعي السياسات .ومن األسئلة
املهمة التي يجب أن تسألها؛ ما هو دوري /دور رشكتي يف
هذه املنظومة يف الوقت الحايل؟ ما مدى إدرايك للعائد عىل
االستثامر؟ كيف أتصور تغيريه يف املستقبل ما الذي ميكنني
فعله اليوم؟

•خطط ملسار رحلتك :استنادا ً إىل الرؤى املقدمة من
عملية التقييم الذايت ،ميكنك التواصل معنا التخاذ
اإلجراءات الالزمة عن طريقنا .أما إذا كنت تريد
القيام بذلك من رشكتك ،نويص بإعداد خارطة طريق
مبدئية رقمية ملؤسستك لألشهر  ،12-6وإجراء
تجارب لدعمك يف إعداد دراسة جدوى وإرشاك
اإلدارة.

تعتمد اإلجابة عىل هذه األسئلة عىل الجزء من سلسلة القيمة
الذي تشغله رشكتكم ،إىل جانب أهداف الرشكة االسرتاتيجية،
ودرجة النضج الرقمي ،والقدرات ،ومدى انخراط اإلدارة
والثقافة .واستنادا ً إىل خربتنا والعديد من النقاشات مع
مؤسسات مرت بالظروف ذاتها ،نقرتح ما ييل:

يلعب مزدو الحلول التكنولوجية دورا ً يف دعم ومتكني
رشكات التصنيع /من يتبنون التكنولوجيا يف االنتقال من
النهج املعتمد عىل املنتج ،إىل نهج يركّز عىل املنصة.
ويجب عىل مزودي التكنولوجيا إىل جانب مشاركة منصات
التكنولوجيا الجديدة التي ستساعد عىل توضيح عمل
التقنيات من مختلف الرشكات يف املنظومة الرقمية معاً
مشاركة املامرسات الفضىل ملعالجة مخاوف الصناعة ،مثل
دقة البيانات وأمنها .كام يجب أن يعملوا مع من يتبنون
التكنولوجيا يف عملهم عن قرب وتقديم الدعم للمشاريع
التجريبية.

•ثقّف نفسك وابني شبكة عالقات :تعد املعلومات
ودرجة الوعي أساسية التخاذ القرارات الصحيحة .وعليه
فإننا نقرتح حضور املؤمترات ذات الصلة ،والتحدث
مع مزودي حلول تكنولوجية مختلفة ،والنقاش مع
الرشكات املامثلة لفهم التوجهات العاملية واإلقليمية
والتطورات الحاصلة فيام يخص الثورة الصناعية الرابعة.
ونحن يف رشكة يب دبليو يس ،نقوم بإجراء نقاشات حول
الثورة الصناعية الرابعة ،وسيسعدنا يف دعمكم يف هذه
املبادرات.
•عمل تقييم ذايت :من الرضوري فهم الوضع الحايل
ملؤسستك فيام يخص الثورة الصناعية الرابعة .هذا
سيساعدك عىل إدراك الحاجة التخاذ إجراء ،إىل جانب
مساعدتك عىل إجراء مقارنة معيارية بني رشكتك
والرشكات األخرى .ويف هذا الصدد ،تقدم يب دبليو
يس أداة تقييم ذايت مجانية عىل اإلنرتنت ،ميكنها أن
تساعدك عىل إجراء هذا النوع من التقييم (أنظر الرابط
يف األسفل) .ميكنك أيضاً االطالع عىل بعض منشوراتنا
املذكورة يف نهاية التقرير والتواصل معنا يف أي وقت إذا
كان لديك أية استفسارات أو واجهتك أية مشاكل عند
استخدام األداة.

باإلضافة إىل ما سبق ،تلعب الحكومات وصناع السياسات
دورا ً مهامً يف تأسيس العمل والبيئة التنظيمية الرضورية
لنجاح الثورة الصناعية الرابعة .كام أنهم يعملون ،إىل جانب
االستثامر يف البنية التحتية الرقمية (مثل االتصال واسع
النطاق) ،عىل وضع األطر القانونية ،والقوانني ،والتوجيهات،
والسياسات ،ومعايري الصناعة املرتبطة باملساءلة ،وملكية
البيانات ،واملشاركة والبيع لالستخدامات التجارية .هذا
األمر يتطلب التعاون مع الدول والصناعات األخرى لتوافق
متطلبات االمتثال املتعلقة بقوانني البيانات واملساءلة.

https://i40-self-assessment.pwc.de/
/i40/landing
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نبذة حول االستطالع
الشكل  :9الرشق األوسط :حجم الرشكات التي شملها االستطالع

يقوم استطالع الثورة الصناعية الرابعة الذي أجرته “يب
دبليو يس” عىل أبحاث أُجريت بني شهري نوفمرب 2015
وأبريل  ،2016وذلك مبشاركة أكرث من ألفني من املدراء
التنفيذيني يف رشكات صناعية متخصصة من  26دولة
عىل امتداد أوروبا ،واألمريكيتني ،وآسيا ،واملحيط الهادئ،
والرشق األوسط ،وأفريقيا .وشمل االستطالع يف منطقة
الرشق األوسط  52رشكة من  8دول .عىل الرغم من
كون عينة املشاركني من الرشق األوسط صغرية نسبياً ،إال
أنها متناسبة مع العينة العاملية بنا ًء عىل بصمة الصناعة
واملساهمة يف االناتج املحيل اإلجاميل .كام أن توزيع
الصناعة للعينة متناسب مع الكثافة السكانية.

بني  10 – 5مليار يورو
%4
%20

أقل من  200مليون %48
يورو

بني  5 – 1مليار يورو

حجم اإليرادات
 %12بني  500مليون إىل
مليار يورو

شكّل املدراء املاليون ،ومدراء العمليات ،وكبار امل ُشغّلني،
وكبار مدراء تقنية املعلومات ،الذين يتبوأون مسؤولية
األنشطة املتعلقة بالثورة الصناعية الرابعة يف رشكاتهم،
غالبية املشاركني يف االستطالع.

%16
بني  500-200مليون
يورو

الشكل  :8الرشق األوسط :التقسيم القطاعي للرشكات املشاركة يف االستطالع
الطريان
والدفاع
املعادن
%4 %1
 %6الكيامويات

الشكل  :10الرشق األوسط :وظيفة املشاركني

الهندسة
واإلنشاءات %37

غري ذلك
%9

 %21النقل

القطاع

%8

مدير مايل /عضو
مجلس إدارة %27

إدارة سلسلة التوريد

 %8إدارة املبيعات
الوظيفة
%31

 %15إدارة الهندسة
والعمليات

الصناعات التحويلية
%33
إدارة تقنية املعلومات
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نبذة عن مؤلفي التقرير
د .رينهارد غيسبور وهو رشيك يف استشارات اإلدارة
يف رشكة يب دبليو يس يف ميونخ ،وميتلك  18سنة خربة
يف الصناعة واالستشارات .كام أنه نقطة االتصال
للثورة الصناعية الرابعة يف أملانيا .يعد السيد غيسبور
خبريا ً يف التكامل ،والتحول الرقمي ،وتعظيم االستفادة
من سالسل القيمة مع الركيز عىل الرشكات الصناعية
وذات التقنيات الحديثة.
جاتني أرورا يعمل جاتني كمدير تنفيذي يف فريق
االستشارات ويقود الصناعات التحويلية العمودية
ضمن مامرسات املنتجات االستهالكية والصناعية يف
يب دبليو يس الرشق األوسط .ميتلك جاتني أكرث من 14
سنة خربة يف مجال وضع االسرتاتيجيات ،واالبتكار،
وتعظيم الفائدة من سالسل القيمة عرب قطاعات
مختلفة مثل األدوية ،ورعاية املستهلك ،وعلوم املواد،
واملعادن ،وتصنيع الكابالت اإللكرتونية ،والسيارات.

د .أنيل كورانا يعمل أنيل كرشيك يف رشكة يب دبليو
يس الرشق األوسط والواليات املتحدة األمريكية،
ويقود مامرسات االسرتاتيجية واالبتكار ،والثورة
الصناعية الرابعة ،ومنتجات املستهلكني والصناعة.
ميتلك أنيل أكرث من  25سنة خربة يف مجال إعداد
االسرتاتيجيات ،والعمليات ،واالبتكار ،والبحث
والتطوير ،والحكومة ،واألسهم الخاصة .كام أنه
كان دكتور جامعي ملسار إدارة األعامل يف جامعتي
بوسطن وميشيغان قبل العودة للعمل يف هذا املجال.

نبذة عن القمة العاملية للصناعة والتصنيع
تعد القمة العاملية للصناعة والتصنيع مبادرة مشرتكة تم إطالقها من قبل منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) ووزارة االقتصاد يف اإلمارات العربية
املتحدة بالتعاون مع مجلس األجندة العاملية حول مستقبل التصنيع  -املنتدى االقتصادي العاملي .تهدف القمة إىل تعزيز التقدم والتطور الصناعي الشامل واملستدام،
حيث تسعى للتطور لتصبح مؤمترا ً ومنتدى عاملياً وليس مجرد قمة ،لتكون منصة عاملية تحفّز ثالثة أهداف أساسية ،وهي :جعل التصنيع أكرث طموحاً ،وتقريب القوى
املتباينة لصانعي السياسات ،والرشكات واملجتمع املدين ،وأخريا ً وضع أجندة التصنيع للعامل بأجمعه.
ستقام القمة العاملية للصناعة والتصنيع يف أبوظبي ،حيث ستقدم مكاناً للقادة ذوي الرؤية والبصرية من التعبري عن آرائهم لتشكيل مستقبل التصنيع بوجود جمهور
مختار بعناية مكون من  1200ممثل يشملون رؤساء دول ،ورؤساء وزراء ،ووزراء ،وصناع سياسات ،ومدراء تنفيذين رئيسيني من أكرث من  200رشكة عاملية.
ميكنك التعرف أكرث عىل القمة العاملية للصناعة والتصنيع من خالل الرابط التايل:
http://gmisummit.com/
https://www.youtube.com/watch?v=wMLL7NncfLM
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جهات االتصال الرئيسية والشكر والتقدير
د .أنيل كورانا ،يب دبليو يس

رشيك ،قطاع االسرتاتيجيات واالبتكار ،قائد
منتجات املستهلكني والصناعة
+971 50 883 6369

جاتني أرورا ،يب دبليو يس

مدير ،قطاع منتجات املستهلكني والصناعة
+ 971 56 418 9789
jatin.arora@ae.pwc.com

anil.khurana@ae.pwc.com

د .رينهارد غيسبور ،يب دبليو يس

رئيس فريق العمليات الرقمية يف الثورة الصناعية الرابعة ألوروبا ،والرشق
األوسط ،وأفريقيا
فريق العمليات الرقمية
+49 170 939 1263

هارون الشيخ ،يب دبليو يس سرتاتيجي أند

رشيك العمليات
+971 50 611 5493

haroon.sheikh@startegyand.ae.pwc.com

reinhard.geissbauer@strategyand.de.pwc.com

ستيف بليمسول ،يب دبليو يس

موظف العمليات الرقمية والبيانات الرئييس
+ 971 04 304 3100

رشيك – قطاع التقنية
+ 971 56 682 0640

مريم الكندي ،القمة العاملية للصناعة والتصنيع

منري حوراين ،القمة العاملية للصناعة والتصنيع

mariam@gmisummit.com

namir@gmisummit.com

steve.plimsoll@pwc.com

عضو الهيئة املنظمة
+ 971 50 566 1661
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ahmad.abuhantash@ae.pwc.com

عضو يف الهيئة املنظمة
+ 971 55 516 0000

تتقدم “يب دبليو يس” بجزيل الشكر لكافة املشاركني الذين منحونا جزءاً من وقتهم الثمني للمشاركة
يف هذا االستطالع.
وإننا ننتهز هذه الفرصة لنشكر فريق عمل مرشوع الثورة الصناعية الرابعة وموظفي “يب دبليو يس”
حول العامل الذين ساعدونا يف إنجاز هذا التقرير.
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pwc.com تقارير الثورة الصناعية الرابعة عىل موقع
 واألمن، والدفاع،تقرير الثورة الصناعية الرابعة لقطاع الطريان

https://www.pwc.com/gx/en/industries/aerospace-defence/publications/industry-4-0-aerospace-key-findings.html

تقرير الثورة الصناعية الرابعة لقطاع الكيامويات

https://www.pwc.com/gx/en/industries/chemicals/publications/industry-4-0-chemicals-key-findings.html

تقرير الثورة الصناعية الرابعة لقطاع الهندسة واإلنشاءات

https://www.pwc.com/gx/en/industries/engineering-construction/publications/industry-4-0-engineeringandconstruction-key-findings.html

 والتعبئة والتغليف، والورق،تقرير الثورة الصناعية الرابعة لقطاع الغابات

http://www.pwc.com/gx/en/industries/forest-paper-packaging/industry-4-0.html

تقرير الثورة الصناعية الرابعة لقطاع املعادن

https://www.pwc.com/gx/en/industries/metals/publications/industry-4-0-metals-key-findings.html

تقرير الثورة الصناعية الرابعة لقطاع الصناعات التحويلية

https://www.pwc.com/gx/en/industries/industrial-manufacturing/publications/building-digital-enterprise.html

تقرير الثورة الصناعية الرابعة لقطاع النقل والخدمات اللوجستية

http://www.pwc.com/gx/en/industries/transportation-logistics/transportation-logistics-key-findings.html

pwc.com تقارير النتائج اإلقليمية للثورة الصناعية الرابعة عىل
 وأفريقيا، والرشق األوسط،أوروبا
فنلندة

http://www.pwc.fi/fi/julkaisut/industry40.html

أملانيا

http://www.pwc.de/de/digitale-transformation/industrie_4_0.html

 آسيا واملحيط الهادئ/آسيا
الهند

http://www.pwc.de/de/digitale-transformation/industrie_4_0.html

جنوب رشق آسيا

http://www.pwc.com/sg/en/publications/industry-40.html

األمريكيتان
الواليات املتحدة األمريكية

http://www.pwc.com/us/en/industrial-products/next-manufacturing.html

كندا

https://www.pwc.com/ca/en/industries/industry-4-0.html
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تساعد يب دبليو يس املؤسسات واألفراد عىل خلق القيمة التي يتطلعون إليها .نحن شبكة من الرشكات تنترش يف  157دولة ويعمل بها أكرث من  208،000موظف ملتزمون بتقديم الجودة يف خدمات التدقيق،
والرضائب ،واالستشارات .أخربنا عن األمور التي تهمك وقم بزيارة موقعنا ملزيد من املعلومات عىل www.pwc.com
تأسست مكاتب يب دبليو يس يف الرشق األوسط منذ  40عاما ولديها مكاتب يف :البحرين ،ومرص ،والعراق ،واألردن ،والكويت ،ولبنان ،وليبيا ،و ُعامن ،واألرايض الخاضعة للسلطة الفلسطينية ،وقطر ،والسعودية،
واإلمارات ،حيث يعمل بها حوايل  4،000موظف)www.pwc.com/me( .
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