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الهاتف:

hani.ashkar@ae.pwc.com :²الربيد اإللكرتو

أندرسون ستيفان 
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ندخل يف رشاكات مع الحكومات والرشكات يف 

منطقة الرشق األوسط، للمساعدة عىل حل املشاكل 

األك� أهمية يف املنطقة وبناء الثقة يف املجتمع.

معاً �كننا إدارة التغي� واغتنام الفرص.
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التغي� الد�وغرايف واالجت�عي

الطفرة التكنولوجية

تغ� املناخ وندرة املوارد

التوسع الحرضي املتزايد

تغ� يف القوى االقتصادية العاملية

التوجهات الكربى يف منطقة الرشق األوسط:

إعادة تشكيل املنطقة
فهم تأث½ التوجهات الكربى العاملية عىل منطقة الرشق األوسط، وكيفية نجاح 

الحكومات والرشكات يف ظل عاË مختلف  اماً

+ ٣١١٧ ٣٠٤ ٤ ٩٧١

+ ٢٧٧٧ ٤١٩ ٤ ٩٧١
اإللكرتو²: الربيد 



ليس من السهل التفريق بÏ التوجهات الدورية والهيكلية خصوصاً يف منطقة الرشق األوسط، حيث يحدد النفط مص½ العديد من القطاعات. فعندما ترتفع أسعار النفط، تشهد تزدهر املنطقة، أما 

عندما تنخفض أسعار النفط ، فال Ùكن القيام بأي خطوة سوى التÔيش مع انخفاض االستثÔرات. إن منطقة الرشق األوسط عرضة للتأثر بالتوجهات الكربى التي تعيد تشكيل وجه العاË رÑا أكº من 

أي منطقة أخرى.

يعترب استيعاب هذه التوجهات الهيكلية الرئيسية أمراً رضورياً الكتساب مفهوم واضح حول طريقة التعامل مع التحديات،منفردة كانت أم مجموعة، التي تواجهها منطقة الرشق األوسط  بنجاح 

والكشف عن الفرص التي Ë يُنظر إليها يف املاضينسلط الضوء عىل خمسة توجهات كربى خالل العقود القليلة املقبلة التي من شأنها أن تؤثر عىل العاË واملنطقة. أدت التغ�ات الد�وغرافية 

واالجت�عية إىل ازدهار معظم أنحاء املنطقة وزعزعة استقرارها، حيث ساهم النمو السكا² يف تعزيز االقتصادات من جهة وشح املوارد وظهور شبح البطالة بÏ صفوف الشباب من جهة أخرى. 

وينبع جزءاً من النمو السكا² من تدفق الوافدين، استجابة للتغ� يف القوى االقتصادية العاملية التي وضعت منطقة الرشق األوسط ضمن األسواق األرسع äواً يف العاË وساهمت يف تحويل د� إىل 

مركز عاملي.

يسهم  التوسع الحرضي املتزايد يف إعادة تشكيل البلدان عىل مستوى العاË. تعترب منطقة الرشق األوسط من أكº املناطق تحرضاً يف العاË، ومع مشاريع بناء املزيد من املدن الجديدة ، سيستمر هذا 

املعدل يف االرتفاع، لتصبح مهمة شاقة تتطلب تطوير بنية تحتية كافية الستيعاب هذا التوسع السكا² الكب½ والضغوط الناجمة عن تغ� املناخ وندرة املوارد خصوصاً أن استهالك املياه وتنويع 

مصادر الطاقة سيصبحان قضيتÏ ملحتÏ يف السنوات املقبلة. وÙكن أن تكون الطفرات التكنولوجية جزءاً من الحل، غ½ أن التحول الرقمي الذي تشهده الرشكات اليوم يتطلب مهارات جديدة تفتقر 

لها منطقة الرشق األوسط .

تستطيع الرشكات أيضاً أن ترتجم فهمها للتوجهات الكربى من خالل تطبيقها ملبادئ 

توجيهية عملية تسهم يف تشكيل اسرتاتيجيتها املستقبلية. ويعد ط½ان اإلمارات مثاالً 

صغ½اً عن كيفية تحقيق النجاح باالستجابة إىل الوقائع العاملية املتغ½ة. وأصبحت 

الرشكة خالل العقد املايض أكرب رشكة ط½ان يف العاË؛ فقد استفادت من التحول الذي 

طرأ عىل النشاط االقتصادي العاملي يف ما يتعلق باألسواق الناشئة. وسألت الرشكة 

األسئلة التالية: من أين يأð أكرب عدد من املسافرين، ما هي املسارات املطلوبة، كيف 

Ùكننا التواصل مع العمالء، كيف Ùكننا فهم األمور التي يفضلها املسافرون الجدد؟ 

وحللت الرشكة، التي تتخذ من د� مقراً لها، تدفق األشخاص والتجارة بÏ آسيا 

وأفريقيا وأمريكا وقامت بوضع äوذج أعÔل مبتكر "فائق التواصل" والذي أحدث نقلة 

نوعية يف قطاع الط½ان العاملي. فعندما قررت الرشكة أن توفر خدماتها يف الواليات 

 ºاملتحدة، عىل سبيل املثال، اختارت يف والية بوسطن واحداً من املطارات الرئيسية األك

تطوراً مثل اتالنتا، وقامت بتحديد الطلب الكثيف من وإىل شبه القارة الهندية. فقد 

حدد ط½ان اإلمارات التوجهات الكربى واغتنم الفرص التي توفرها. 

وتعتمد العديد من الرشكات عىل واقع التوجهات الكربى كوسيلة ملساعدتها عىل إعادة 

النظر يف االسرتاتيجيات التي تعتمدها وذلك من خالل االطالع الشامل عىل أعÔلها 

وتحويل التحديات إىل فرص. وتبحث إحدى البنوك السعودية، عىل سبيل املثال، عن 

فرص للنمو يف ظل تباطؤ االستثÔرات الحكومية. لذلك تعمل عىل كيفية استخدام 

التكنولوجيا للتواصل مع الفئة الشبابية، وكيفية إعداد املنتجات للمتقدمÏ يف السن، 

وكيفية استخدام مهارات إدارة املخاطر ملساعدة الحكومات عىل اتخاذ الخيارات 

الصحيحة بشأن مخصصات امليزانية خصوصاً يف ظل عدم توفر الدعم املايل. وباملثل، 

تركز رشكات مرافق املياه يف دول مجلس التعاون الخليجي عىل أفضل السبل الجتذاب 

التمويل الخاص بهدف التعويض عن قدرة الحكومة املتواضعة عىل االستثÔر .

وسوف يتيح ذلك أمامهم إمكانية االستثÔر يف التكنولوجيا الذكية ما يساعد عىل إدارة 

الطلب املتزايد عىل املياه ورفع معدل تحصيل اإليرادات، مع العلم أنه ال Ùكن لهذه 

 ºالدول استهالكاً للمياه مقابل كل فرد، واألك ºاملنطقة الصحراوية أن تستمر يف كونها أك

استنزافاً لطبقات املياه الجوفية والدول التي تستمر يف اعتÔد تقنيات تحلية املياه.

ال يقترص فهم تأث½ التوجهات الكربى عىل العاË واملنطقة عىل تحديد التحديات املقبلة 

فقط، ولكن فهم املشهد الكامل يساعد عىل اتخاذ الخطوات املناسبة. وترتبط التوجهات 

الكربى وتتصادم وتخلق عواقب متعددة. وتعني االستجابة لواقع التوجهات الكربى النظر 

إىل العواقب املرتتبة عىل التغي½ات التي ستطرأ وضÔن الجهوزية الكاملة لتحقيق النجاح 

يف عاË مختلف جداً.

 

 

 

 

تغ� املناخ وندرة املوارد

تضاعف عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي 

خالل السنوات الـ٢٠ املاضية ليصل إىل ٥١ مليوناً عام 
٢٠١٥ ٢

تحتضن املنطقة نسبة كب½ة من الشباب، 

 Ë وتبلغ نسبة سكان املنطقة الذين
يتجاوزوا الـ 25 من العمر ٤٠٪ ١

الشباب

٤٠٪ دون سن الـ٢٥

٪٤٠

٥١ مليوناً

التغي� الد�وغرايف

واالجت�عي 

بلغت قيمة تدفقات االستثÔرات يف دول مجلس 

التعاون الخليجي 20 مليار دوالر يف عام 2014، أي 
أدú بأربع مرات مÔ كانت عليه يف أوجها عام  ٢٠٠٨ ٥

٢٠ مليار دوالر

تبلغ قيمة املشاريع املخطط إلنشائها أو قيد اإلنشاء يف منطقة الرشق 
األوسط وشÔل أفريقيا أكº من ٤ تريليونات دوالر٦

٤ تريليونات دوالر

عىل الصعيد العاملي، تم إنشاء ٩٠٪ من البيانات 
١١Ïاملاضي Ïاملوجودة اليوم خالل العامي

تسهم االستفادة من قدرات الشباب يف تغي� الواقع 

االقتصادي. إن لإلستفادة من القدرات الذهنية لدى العقول 

الشابة أهمية كب�ة يف تحقيق االزدهار االقتصادي.

ساهم  التحول يف القوى االقتصادية العاملية يف ترسيخ 

منطقة الرشق األوسط ضمن أرسع األسواق ¹واً يف العا¸. 

تعكس الصحراء ندرة يف املوارد م¾ يستدعي التفك� يف 

الحلول.

سيتضاعف عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي ثالث 

مرات خالل ٥٠ عاماً ولكن لن يكون هنالك ما يكفي من 

املياه والنفط – ف¾ الذي يتوجب علينا فعله اآلن؟

نحن بحاجة إىل زيادة القدرة عىل االستفادة والتسويق 

التكنولوجي، وتنويع االقتصاد، واكتساب القدرة 

التنافسية.

٪٩٠

تشهد دول مجلس التعاون الخليجي 
٨ Ëو حرضي يعد األعىل يف العاä عىل

٪٨٥

احتل مطار د� الدويل املرتبة األوىل عىل مستوى 

العاË من حيث عدد املسافرين الدوليÏ ويسهم 
بنسبة ٣٠٪ من ناتج د� املحيل اإلجÔيل ٤

٪٣٠

البطالة

تعد نسبة البطالة عند فئة الشباب يف منطقة 

الرشق األوسط وشÔل أفريقيا ضمن أعىل 
املعدالت يف العاË وتبلغ ٢٨٪ ٣

٪٢٨

ستشكل الطاقة الشمسية حوايل ثلثي مصادر 

الطاقة يف منطقة الرشق األوسط بحلول عام 
٢٠٥٠ ٧

من املتوقع ارتفاع استهالك املياه بحوايل 

الثلث بحلول عام ٩٢٠٢٠ 

١

التوسع الحرضي املتزايد 

تغ� يف القوى

االقتصادية العاملية 

فهم التوجهات الكربى

االستعداد للنجاح

توضيح اإلسرتاتجية

www.pwc.com/me/megatrends :²وملزيد من املعلومات، يرجى زيارة املوقع اإللكرتو

ولنأخذ مفهوم انشاء الحكومة الذكية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة و يف اآلونة 

األخ½ة يف اململكة العربية السعودية، مثاالً عىل ذلك. إن الهدف من تطبيق هذا 

املفهوم هو أ تة العمليات بحيث Ùكن للمواطنÏ إجراء أعÔلهم من خالل الهاتف 

الذþ ما يؤدي إىل خفض التكاليف وزيادة اإلنتاجية، ومكافحة أي فرص للفساد. 

وتعد إتاحة هذه التقنية أمراً أساسياً يف ما يتعلق بالتنافسية العاملية يف املستقبل، يف 

ظل ريادة القطاع العام يف دول مجلس التعاون الخليجي باعتÔد املفهوم الرقمي.

ويعني مفهوم األ تة أيضاً تقليص نسبة الجهات الحكومية التي توظف حالياً أعىل 

نسبة من املواطنÏ. ولنجاح هذا التحول، سيحتاج الخريجون إىل تبني مهارات جديدة 

يف هذه املجاالت، أي فرض اإلصالحات عىل املناهج املدرسية والجامعية وبشكل 

رسيع. إن الفرص كث½ة وكذلك هي التهديدات. وإذا تجاهلت منطقة الرشق األوسط 

الطفرة التكنولوجية التي تخرتق كافة القطاعات يف جميع أنحاء العاË، فإنها لن 

تتمكن من أن تكون جهة اقتصادية منافسة يف املستقبل.

تؤدي التوجهات الخمسة الكربى إىل خلق وقائع جديد يف منطقة الرشق األوسط. ويف 

حÏ تعد الحاجة امللحة للتحول يف الوقت الحايل رد فعل لالنخفاض الحاد يف عائدات 

النفط، تعترب توجهات التغي½ وتعقيداته استجابة حتمية للقوى العاملية املتعددة. إن 

الحكومات عىل يقÏ بأنه من الرضوري العمل عىل خفض اإلعانات وتوسيع القاعدة 

املالية واستقطاب االستثÔرات الخاصة واملÔرسات التجارية إىل كيانات الدولة. ولكنها 

تدرك أيضاً رضورة االستمرار يف  بناء البنية التحتية وتفعيل دور التكنولوجيا 

واالبتكار، وتخريج املهارات املناسبة لدفع عجلة النمو اإلنتاجي. ويسهم فهم املشهد 

الكامل لهذا الواقع يف مساعدة الحكومات عىل ضÔن قيامهم بكل ما هو مطلوب 

إلنجاح عملية التحول.

اتجاه التغي�

تعد دول مجلس التعاون الخليجي ضمن أكº الدول 
١٠ Ëاستهالكاً للطاقة، وذلك لكل فرد عىل مستوى العا

الطفرة التكنولوجية

٣

٪٧٨


