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نتعاون مع قادة من مختلف القطاعات لتسريع وتيرة 
النمو، وبناء شركات األعمال والمؤسسات، وصقل 

المواهب الواعدة

نحرص على مساعدة المنطقة في تحقيق النمو 
منذ عام 1957، وبناء شركات رائدة في القطاعات 

الرئيسية، وتعزي�ز كفاءات أجيال المستقبل. وبفضل 
جذورنا المحلية المت�أصلة وانتشارنا العالمي 

واست�ثمارنا المتمّيز في المعرفة، ترسخت أعمالنا 
في عدة مواقع: أبوظبي، والقاهرة، والدوحة، 
ودبي، وكراتشي، والكويت والمنامة، والرياض.

مستخدمة في 
مكاتبنا بالشرق 

األوسط

 يعملون في 
مكاتبنا بالشرق 

األوسط

تم إنجازه في 
 المنطقة منذ 

عام 2010

لغة

مستشار

مشروع 

50+

600+

3000+
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يسر مكتب ماكنزي آند كومباني الشرق األوسط 
اإلعالن عن إطالق العدد األول من مجلة ماكنزي 

بالعربي، وهي عبارة عن مجلة تصدر كل ثالث أشهر 
وت�تضمن مقاالت مختارة من مقاالتنا اإلقليمية 
والعالمية لتلبي اهتمامات الُقرَّاء في العالم 

العربي. 

مع بداية كل ربع من السنة، سنجمع مجموعة من 
المقاالت التي ت�تناول موضوعات مختلفة تحت إطار 

محور محدد يدور حول أهم القضايا والمواضيع 
التي تؤثر على الحكومات وقطاع األعمال في 

المنطقة. وفي هذا العدد األول من المجلة، نبدأ 
باست�كشاف عالم التحّول الرقمي. 

نرى اليوم أن هناك عددًا متزايدًا من المؤسسات 
في العديد من القطاعات أصبحت تشهد تحّواًل 
رقمًيا؛ وهو عبارة عن جهود واسعة لتمكي 

المؤسسات والشركات القائمة حالًيا من إدخال 
التقنيات المتطورة إلى نماذج عملها. وُيعد 

هذا التحّول بمثابة رحلة معقدة ال تقتصر آثارها 
وانعكاساتها على كيفية عمل المؤسسات فحسب، 
وإنما تؤثر أيًضا على كيفية تفكري تلك المؤسسات 

واستقطابها للمواهب والكفاءات الالزمة 
لمساعدتها في ترسيخ الثقافة التنظيمية التي 

تركز على أهمية التحول الرقمي. ويتناول هذا 
العدد من مجلة ماكنزي بالعربي هذه المسألة من 

عدة زوايا مختلفة.  

يبدأ هذا العدد من مجلة ماكنزي بالعربي بتناول 
التحّوالت الرقمية والتحديات المتعلقة بها من 

منظور واسع. فنجد أن معظم التحّوالت الرقمية ال 
ق المزايا والفوائد التي كان يتوقعها القادة،  ُتحقِّ

فمعدل تحقيق األرباح المتوقعة ال يتجاوز واحدًا من 
عشرة. وهذا يقودنا إلى التساؤل: ماذا يمكن أن 

يفعله القادة للنجاح في مساعيهم؟ في مقالة 
“التحّول الرقمي: تحسي فرص النجاح”، نتعرف على 
5 ممارسات محددة تزيد بشكلٍ كبري من فرص النجاح 

بمقدار 5 أضعاف. 

بعد ذلك، ُيقّدم الزمالء من مكتب ماكنزي بالشرق 
األوسط- داني كرم، وكريستيان كونز وجيجار باتل 

وجويديب سينغوبتا- نظرة أكرث تركيًزا على المنطقة 
من خالل مقالة “كيف يمكن للشركات في منطقة 

الخليج تجاوز خمسة من أبرز التحديات التي تواجهها 
في طريقها نحو التحّول الرقمي”. وتقدم هذه 

المقالة عددًا من االسرتاتيجيات لمواجهة أبرز 
التحديات وزيادة فرص النجاح إلى حٍد كبري.

تست�كشف مقالتنا الثالثة قطاع األزياء في الدول 
الخليجية، حيث تجد العالمات التجارية صعوبة في 

التعامل مع التحّوالت في ظلِّ التوجهات االقتصادية 
المتغرية وزيادة اعتماد التقنيات الرقمية. فلطالما 

كان قطاع األزياء في الدول الخليجية، والذي ُتقدَّر 
قيمته بـ 50 مليار دوالر، مدفوًعا بأن اإلنفاق في 

مقدمة
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دول الخليج العربي يعدُّ من أعلى معدالت اإلنفاق 
على أساس نصيب الفرد على الصعيد العالمي، 
ولكنه يواجه حالًيا عدًدا من التحديات مثل ارتفاع 

ت�كاليف العمالة وخفض الدعم على الطاقة. وتقدم 
المقالة وجهة نظرنا بشأن المخاطر والفرص 

المتاحة أمام الشركات العاملة في قطاع األزياء 
في المنطقة.

وأخرًيا، فإننا نتناول التحدي العالمي الخطري 
الُمتمثِّل في األتمتة ومستقبل العمل؛ فالمرحلة 

القادمة من تقنيات األتمتة ُتبشر بإحداث المزيد 
ات في طبيعة العمل في مجموعة  من التغريُّ

من القطاعات المختلفة. ت�تناول مقالة “األتمتة 
والتفاوت االقتصادي:التحدي الجديد أمام الرؤساء 

التنفيذي�ي” كيف يمكن أن يعمل تقّدم األتمتة 
بمرور الوقت على زيادة اتساع الفوارق االقتصادية 

بي المدن ذات معدالت النمو العالية والمناطق 
الريفية المتعرثة وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على 

األماكن التي ت�تخذها الشركات مقًرا لعملها وتوظف 
منها موظفيها وتست�ثمر فيها. ومن ناحية أخرى، 
تسعى مقالة أخرى بعنوان “ برنامج عمل حكومي 

لتحديث منظومة تواكب مستقبل العمل” إلى تزويد 
القادة الحكومي�ي وصناع السياسات باألساسيات 

الالزمة لالستفادة من إمكانات األتمتة مع العمل 
في الوقت نفسه على التخفيف من آثارها السلبية.

وبمناسبة إصدار العدد األول من هذه المجلة، 
يسرنا أن يتضمن هذا العدد مقابلة خاصة مع 

األخوي�ن فادي وحسن جميل اللذين ُيمثالن الجيل 
الثالث من قادة شركة عبد اللطيف جميل السعودية 

الشهرية، والتي ت�أسست في بدايتها كمحطة 
قت إنجازات  وقود متواضعة قبل 75 عاًما، فيما حقَّ

كربى في عام 2019؛ إذ أعلنت شركتا فورد وأمازون 
عن است�ثمارات كربى بعدة مالي�ي من الدوالرات في 
شركة تصنيع السيارات الكهربائية ريفيان المدعومة 

أساًسا من شركة عبد اللطيف جميل.

نأمل أن تستمتعوا بموضوعات العدد األول من 
مجلة ماكنزي بالعربي، ونتطلع إلى مشاركت�كم 

رؤانا حول مجموعة من المواضيع التي تبلور 
معالم المنطقة والعالم. 
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بقلم جاك بوجان، جوناثان ديكن، وباربرا أوبرين

تفشل معظم التحوالت الرقمية في تحقيق الفوائد التي يتوقعها قادة الشركات، وهناك بحث جديد 
يظهر 5 ممارسات يمكن أن تزيد فرصة الحصول على نتائج رائعة إلى أكرب قدر ممكن.

كيف يمكن للشركات أن تحسن من فرص نجاحها يف ظل 
التحول الرقمي؟ 

بالنسبة للشركات القائمة، فإن الضغوط الرامية 
إلى رقمنة نماذج األعمال والمنتجات قد بلغت 

حّدًة غري معهودة. وُيظهر بحٌث سابق من ماكنزي 
أن أفضل شريحة ُعشرية من الشركات المهيمنة 

الُمرقمنة ت�كسب ما يصل إلى %80 من العوائد 
الرقمية في صناعاتها، وليس من السهل على 
اإلطالق الوصول إلى هذه المجموعة النخبوية.

في استطالع جديد شمل أكرث من 1,700 مسؤول 
تنفيذي، توصلنا إلى أن التحول الرقمي المتوسط 

-أي الجهد الرامي إلى تمكي نماذج األعمال 
الموجودة بدمج الت�كنولوجيات المتقدمة فيها- 

يمكن أن يؤدي إلى ربح أقل من المتوقع باحتمال 
%45. أما احتمال تجاوز الربح المتوقع، فيصل وسطيًا 

إلى %10 فقط.

“يمكن أن يؤدي التحول 
الرقمي المتوسط إلى ربح 
أقل من المتوقع باحتمال 

”45%
الخرب الجيد هو أن المسؤولي التنفيذي�ي لديهم 

القدرة الحاسمة على تعزي�ز فرص تجاوز التحول 
الرقمي لألداء المتوقع. وي�بي أحدث أبحاثنا أن 

التحوالت الرقمية ذات الفعالية االست�ثنائية ت�تميز 
في أغلب األحيان بممارسات يختار المسؤولون 

التنفيذيون اتباعها. إن االلتزام بمجموعة محددة 
بشكل جيد من ممارسات التحول يزيد من فرصة 

تجاوز الربح المتوقع بأكرث من %50، أي أفضل 
بحوالي خمس مرات من التحوالت التي ال ت�تضمن أيًا 
من هذه الممارسات، كما يبي الشكل 1. إضافة إلى 
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ذلك، فقد تبي لنا أن نفس الرتكيبة من الممارسات 
مفيدة لجميع أنواع تحوالت التمكي الرقمي التي 

شملها هذا االستبيان.

وللتوصل إلى هذا االستنتاج، قمنا بتحليل نتائج 
االستبيان بطريقتي، فقد استخدمنا عدة أساليب 

للتصنيف بالتعلم اآللي لتحديد “تجمعات” ممارسات 
التحول الرقمي التي ترتبط بشكل وثيق باألداء 

الذي يفوق التوقعات، كما استخدمنا تحليل 
االنحدار لكشف الممارسات التي ت�تمتع بت�أثري كبري 

للغاية على تحسي نتائج التحول الرقمي قياسًا 
بالتوقعات. وباستخدام هذه الطرائق المكملة 

لبعضها، قمنا بعزل خصائص التحول الهامة إحصائيًا 
من حيث تفسري وتوقع احتمال النجاح االست�ثنائي. 

وقد توصلنا بهذا التحليل إلى خمس مجموعات 
متمايزة من الممارسات التي يمكن أن تؤثر على 

األداء إلى حد بعيد. إن االلتزام بمجموعتي وحسب 
من هذه الممارسات يخفض إلى حد كبري من احتمال 

عجز التحول عن تحقيق التوقعات، أما تطبيق 
المجموعات الخمس جميعًا يزيد إلى أقصى حد من 

احتمال تجاوز التحول الرقمي لتوقعات األداء، وهو 
ما يكرر نفس األفكار الواردة في بحث قدمه زمالء 

آخرون، حيث ينصحون بأن التحول الرقمي المقبل 
يجب أن يكون شاماًل )الشكل 2(. وهذه الممارسات 

هي كالتالي:

1. وضع أولويات واضحة

في التحوالت الرقمية، يجب الرتكيز على بضعة 
مالمح واضحة ت�تعلق بشكل مباشر بعدة نتائج قابلة 

للقياس في األعمال، وهو ما يساهم في تحقيق 
نتائج أفضل. وقد قالت مجموعة من المشاركي 

في االستبيان أن شركاتهم حددت التحوالت 
الرقمية بهذه الطريقة، وكانوا أكرث احتمااًل من 

غريهم بمقدار 1.7 ضعف من حيث التبليغ عن التوصل 
إلى أداء يفوق التوقعات. كما أن احتمال الفعالية 

العالية للتحول الرقمي يزداد أيضًا عندما يحدد 
المسؤولون التنفيذيون عناصر التحول التي تشمل 
خيارات “يصعب الرتاجع عنها” والتي ست�كون حاسمة 

في تحديد توجه الشركة، ويتفقون على كيفية 
التعامل مع هذه العناصر.

2. االست�ثمار في المواهب والكفاءات، خصوصًا في 
المستويات العليا

يميل التمكي الرقمي إلى إعطاء نتائج أفضل عندما 
تركز الشركة على اجتذاب وتطوي�ر ذوي المواهب 

والكفاءات العالية، وتوظيف أصحاب القدرات 
الرقمية والتحليلية الكبرية. كما أنه من الواضح 

أن التحول إلى شركة رقمية يتطلب إضافة قادة 
اختصاصي�ي. حيث إن المسؤول الرقمي األساسي 

CDO عضو أساسي في المجموعة القيادية، 
وهو عنصر موجود في جميع الشركات الناجحة. 

أما مسؤول التحليل األساسي CAO فقد أصبح أكرث 
أهمية حتى في التحوالت الرقمية الفعالة )يمكن 

االطالع على المزيد حول جهود الشركات لبناء 

الشكل 1  

ييؤؤدديي  تتططببييقق  خخممسس  ممججممووععااتت  ممنن  ممممااررسسااتت  االلتتححوولل  االلررققمميي  إإللىى  ززييااددةة  ففررصص  تتججااووزز  تتووققععااتت  ااألألددااءء  إإللىى  أأععللىى  ححدد  ممممككنن  

( المئويةمقدرًا بالنسبة ننتتاائئجج  للللتتححوولل  االلررققمميي  33ااححتتمماالل   (

العجز عن تحقيق 
التوقعات

تجاوز التوقعات

48تحقيق التوقعات

52

0

11

44

45

ععددمم  تتططببييقق  
أأييةة  ممممااررسسااتت

تتططببييقق  ممججممووععااتت  
ممممااررسسااتت55ممنن
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ثقافة تعتمد على التحليل المتقدم في مقالة 
“كيف تعمل هذه الشركة على ردم هوة التواصل 

ما بي البشر واآلالت”. وي�بي أحدث تحليالتنا صلة 
واضحة ما بي توظيف مسؤول تحليل أساسي 

وتجاوز توقعات األداء.

3. االلتزام بتخصيص الوقت والمال

حتى بوجود مجموعة جيدة من األولويات 
واألشخاص المؤهلي، قد يكون من الصعب على 

المسؤولي التنفيذي�ي المحافظة على تركيزهم 
على التمكي الرقمي، حيث يجب أال يسمحوا 

بتشتيت انتباههم. ومن ضمن التحوالت الرقمية 
التي درسناها، فقد كان تجاوز األداء المتوقع أكرث 
احتمااًل بمعامل 1.5 عندما كان المشاركون يقولون 
إن التحول الرقمي كان أولوية عليا لدى كبار قادة 

الشركة. وي�جب على الشركات أيضًا أن تخصص تموياًل 
كافيًا للتحول الرقمي. وقد قال عدد من المشاركي 

أن شركاتهم خصصت نفقات تشغيلية للتحول 

الرقمي، وقد قالوا إن التحوالت الرقمية تجاوزت 
على التوقعات أكرث من غريهم بمعامل 1.3.

4. انتهاج األسلوب الرشيق في العمل

إن السرعات العالية التي يتحرك بها المنافسون 
والزبائن في االقتصاد الرقمي تعني أن الشركات 

يجب أن تدقق أولوياتها وتعيد ترتيبها بوترية أعلى 
من ذي قبل. وبدأنا نرى أن الشركات ذات األداء 
االقتصادي األفضل تقوم بتحديث اسرتاتيجياتها 
الرقمية بشكل مت�كرر أكرث من الشركات األخرى. 

وبشكل مشابه، يبي استبياننا أن المشاركي الذين 
تلتزم شركاتهم بممارسات رشيقة أبلغوا عن تجاوز 

األداء المتوقع للتحول الرقمي أكرث من غريهم 
بمقدار الضعف، وغالبًا ما يتجسد هذا النوع من 

الرشاقة عرب مختلف أجزاء الشركة.

وي�بي بحث آخر من ماكنزي أنه في التحوالت 
الرقمية الناجحة، يزداد احتمال حصول الموظفي 

على مكافآت لتوليد األفكار الجديدة، والدخول 

الشكل 2  

)المئويةمقدرًا بالنسبة (11ااالالححتتمماالل  ااإلإلضضااففيي  للتتججااووزز  ااألألددااءء  االلممتتووققعع  االلممتتععللقق  ببككلل  ممممااررسسةة

تتعلق الزيادات بالممارسات . لتجاوز أداء التحول الرقمي للقيم المتوقعة عند عدم تطبيق أية ممارسات11%الموضحة هنا هي مضافة إلى احتمال المئويةالنسب 1
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في مخاطرات محسوبة، واتباع ممارسات االختبار 
والتعلم أثناء محاولة استغالل الفرص.

“تقوم الشركات ذات األداء 
االقتصادي األفضل بتحديث 

استراتيجياتها الرقمية 
بشكل متكرر أكثر من 

الشركات األخرى”

5. منح المزيد من النفوذ للعاملني

يبي بحثنا أن األداء يتحسن نتيجة تعزي�ز أهمية 
التمكي الرقمي بالنسبة للموظفي على كل 

المستويات، ال في المستويات العليا فقط. ومن 
المرجح أن ت�كون التحوالت الرقمية است�ثنائية 

الفعالية عندما تحدد الشركات للموظفي أدوارًا 
ومسؤوليات واضحة وتحدد “مالكًا” مسؤواًل عن 

كل مبادرة في التحول. كما أن احتمال الحصول 
على نتائج ممتازة يزداد أيضًا عندما تحمل الشركاُت 

األفراَد مسؤولية تحقيق األهداف الفردية التي 
ُحددت لهم. وأخريًا، من المرجح أن يكون التحول 

الرقمي أفضل أداء من المتوقع إذا قامت 
الشركة بموازنة التوقعات التي تحددها لألفراد 

مع التوقعات التي تحددها للمجموعات الكبرية 
وللمنظمة بشكل عام. وقد أبلغ المشاركون الذين 

قالوا إن شركاتهم عززت الحس بالمسؤولية 
المشرتكة عن تحقيق أهداف التحول الرقمي عن 

 نتائج ت�تخطى التوقعات بشكل أكرث من 
باقي المشاركي.

ولم تقتصر النتائج على ما سبق وحسب، فقد 
بي تحليلنا أيضًا أن احتمال تحقيق التحول الرقمي 

لنتائج أفضل من التوقعات يبدو مستقاًل عن 
النتائج نفسها، مثل زيادة المبيعات عن طري�ق 

القنوات الرقمية، وتقوية العالقات مع الزبائن، 
وتخفيض ت�كاليف التشغيل، وتحسي نوعية الخدمات 

والمنتجات المقدمة. كما يشري إلى أن احتمال تجاوز 
التوقعات مستقل عن األقسام الوظيفية التي يركز 

التحول الرقمي على تعزي�زها ضمن المنظمة، مثل 
العمليات أو التسوي�ق والمبيعات.

إن غياب أية عالقات واضحة في األداء بي هذه 
األقسام يزيد من غرابة هذا الرتابط القوي بي 

الممارسات الخمسة التي حددناها ونتائج جهود 
التمكي الرقمي. قد ال يستطيع الفري�ق اإلداري 

السيطرة على قوة المنافسة الرقمية التي 
يواجهها، أو مدى الرقمنة التي وصلت إليها 

الصناعة وتغريات حدودها، ولكنه يمكن أن يؤثر إلى 
حد كبري على درجة اعتناق أساليب التحول الرقمي 

 في المنظمة لهذه الممارسات، وهو ما يمكن 
 أن يقلل من العوامل المجهولة، وي�ؤدي إلى 

نتائج مذهلة.
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بقلم داني كرم، كريستيان كونز، جيغار باتيل، و جويديب سنغوبتا

كيف يمكن للشركات يف منطقة الخليج تجاوز خمسة من 
أبرز التحديات التي تواجهها يف طريقها نحو التحّول الرقمي

على الرغم من اهتمام العديد من الشركات في 
منطقة الخليج العربي بالتحول الرقمي، إال أن قلة 

من هذه الشركات تحركت بشكل جدي نحو التحول. 
والطري�ق نحو تحقيق ذلك واضح المعالم.

يدرك حالًيا معظم الشركات في منطقة الخليج 
ضرورة التحّول إلى استخدام التقنيات الرقمية. 

فنسبة سكان المنطقة ممن لديهم هواتف ذكية 
تصل إلى 82%.

ورغم هذه الدرجة من الوعي، إال أن التطّور الذي 
شهدته الشركات في منطقة الخليج1 في عمليات 

التحّول الرقمي كان محدوًدا، على أفضل تقدير.

فقد حاولت بعض الشركات إحداث تحّول على نطاق 
ضيق، وأقدمت بعض الشركات على تنفيذ برامج 

خاصة بها لكنها لم تسَع إلى تطوي�ر تلك الربامج. 
وفي المقابل، تغيب العديد من الشركات عن 

المشهد، وتقف مكتوفة األيدي أمام االنتقال من 
االسرتاتيجية إلى التنفيذ.

لم تحقق غالبية الشركات في دول مجلس التعاون 
الخليجي هدفها المنشود في أن يكون عملها 
بأكمله مبنًيا على الدراسة والتحليل، وأن ت�تسم 

بالمرونة في تنفيذ عملياتها ؛ فت�تبنى ثقافة 
قائمة على التجربة والت�أقلم السريع مع حاالت 
اإلخفاق، وأن ت�توفر لها مجموعة متطورة من 

التقنيات لتطوي�ر خدماتها بشكل مستمر.

وبصرف النظر عن مكانة الشركة الحالية، يتعي على 
المسؤولي التنفيذي�ي في الدول الخليجية التحرك 
على وجه السرعة لالرتقاء بمستوى مؤسساتهم. 

واستناًدا إلى عملنا مع الشركات القائمة في 
الشرق األوسط وفي جميع أنحاء العالم، قمنا 
بتحديد خمسة من أبرز التحديات التي تواجهها 

الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي في 
محاوالتها للتحّول إلى رقمنة عملياتها، وكذلك 

االسرتاتيجيات المناسبة للتغلب عليها وزيادة فرص 
النجاح بشكل كبري.

مجلس التعاون الخليجي هو تحالف سياسي واقتصادي يضم كل من دول البحري�ن والكويت وسلطنة ُعمان وقطر والمملكة العرب�ية   1
السعودية واإلمارات العرب�ية المتحدة.
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التحدي األول: إقناع صناع القرار باالنتقال إلى 
التحول الرقمي والتحليالت بشكل كامل

ال شك أن المسؤولي التنفيذي�ي في دول الخليج 
سيرتددون في الشروع في عمليات التحول 

الرقمي، فهذه الجهود تعترب جديدة إلى حد كبري 
على المنطقة، وت�تطلب نفقات رأسمالية كبرية، 

ويمكن أن تؤدي إلى استحداث طرق عمل مختلفة 
بشكل كبري عما سبقها. لكن التحّول في نطاق 
محدود لن يجِد نفًعا، فشركات الخدمات المالية 

الرائدة، على سبيل المثال، تنفق أكرث من %4 من 
إي�راداتها على عمليات التحّول الرقمي )ويصل 

اإلنفاق في بعض الحاالت إلى %12-9(. ويمكن أن 
تستغرق عملية التحّول الرقمي خمس سنوات 

على األقل، حيث يمكن الوصول إلى نقطة التعادل 
خالل مدة ت�رتاوح بي عام واحد وأربعة أعوام. 

ويتوقف تعزي�ز الثقة لدى صناع القرار للتحلي بهذا 
المستوى من االلتزام على ثالثة عوامل.

1. إقناع صناع القرار بأن عدم القيام بأي شيء يحمل 
في طياته مخاطرة أكرب

توصلت ماكنزي إلى أن المستويات الحالية 
للتحول الرقمي أدت إلى تراجع اإليرادات السنوية 

في العديد من القطاعات بمعدل %6. ومع 
التطور الرقمي الذي ستشهده تلك القطاعات، 

ُيتوقع زيادة نسبة الرتاجع لتصل إلى %12. وال 
يمكن للشركات أن ت�توقع اسرتداد هذه الخسائر 

والحفاظ على قدرتها التنافسية إال من خالل 
القيام بمحاوالت جريئة وشاملة لتطوي�ر القدرات 

الرقمية والتحليلية المبت�كرة. ويمكن للشركات التي 
ت�تبنى نهًجا أبعد من ذلك من خالل الجمع ما بي 

اسرتاتيجية رقمية متقدمة طويلة األجل والتحوالت 
المؤسسية - مثل العمليات التشغيلية المرنة، 
وتبني ثقافة المخاطرة، والرتكيز على أصحاب 

الكفاءات المتميزة - أن ت�توقع في النهاية الحصول 
 على أثر إي�جابي صاٍف يتمثل بنسبة نمو تصل 

إلى 4%.

2. الحد من مخاطر االست�ثمار من خالل االست�ثمار في 
رأس المال المخاطر

ليس بالضرورة أن يكون التحّول الرقمي على شكل 
است�ثمار كبري يضخ لمرة واحدة، فهذه الطريقة 

لن تحقق األثر المنشود. إن الشركات األكرث نجاًحا 
تستخدم نموذًجا للتموي�ل القائم على رأس المال 

المخاطر، حيث يتم ضخ است�ثمارات على دفعات 
بما يناسب التقدم المحقق والقيمة المستحدثة. 

ويسمح ذلك للقادة بإيقاف المشاريع التي ال تلبي 
التوقعات واالست�ثمار بشكل أكرب في المشروعات 

الواعدة. ومن ناحية أخرى، يتعي على الشركات 
تنفيذ بعض الخطوات ذات المخاطر المنخفضة التي 

يمكن أن تحقق مكاسب مبكرة، ومن ثم التحرك 
بسرعة لتنفيذ خطوات أكرث جرأة.

3. استقطاب قائد متميز يتمتع بخربة واسعة في 
المجال الرقمي لتشغيل الربنامج

ستؤدي عملية توظيف قائد يتمتع بخربة رقمية 
وتحليلية واسعة في منصب قيادي إلى قطع 
شوط طوي�ل نحو تعزي�ز الثقة المؤسسية في 

المبادرات الرقمية. ولكن في البداية، ومن أجل 
استقطاب مثل هذا المسؤول التنفيذي الخبري 

في المجال الرقمي، يجب على الرئيس التنفيذي 
والمجلس إظهار التزامهم الثابت تجاه التحول 

الرقمي القائم على رؤية واضحة للشركة وعلى 
ميزانية واقعية.

التحدي الثاني: إيجاد نماذج التعاون المالئمة لسد 
النقص الكبير يف المهارات يف دول مجلس التعاون 

الخليجي
تعاني دول مجلس التعاون الخليجي من نقص 

أصحاب المهارات في مجاالت هندسة الربمجيات، 
وتصميم تجربة العمالء، والتسوي�ق الرقمي، 

وعمليات تحليل البيانات، ويتطلع العدد المحدود من 
األفراد الذين ت�توفر لديهم هذه المهارات إلى أن 

يكونوا جزًءا من ثقافة ال يمكن للعديد من الشركات 
الخليجية تقديمها بعد، ت�تمثل في بيئة عمل حيوية 

ومخاطرة وموّجهة نحو االبت�كار تضم فريًقا يتمتع 
بقدرات ومهارات هائلة في مجال الت�كنولوجيا2. 

وللتغلب على ذلك، يمكن للشركات في دول الخليج 
إبرام شراكات مع الشركات الرائدة في المجال 

الرقمي وشركات تطوي�ر الربمجيات. وتوجد ثالثة 
مبادئ توجيهية أساسية لت�أسيس هذه الشراكات.

1. إبرام شراكة اسرتاتيجية مع شركة برمجيات

من الممكن أن تستغرق عملية إي�جاد الشريك 
المناسب للمشروع المشرتك وقًتا طوياًل. وقد 
تستغرق عملية است�كمال االتفاقية نفسها ما 

يصل إلى تسعة أشهر أخرى. ويتمثل الخيار األفضل 
في التوصل إلى إبرام شراكة اسرتاتيجية مع 

أحد مقدمي الخدمات، مثل مقدم خدمة تطوي�ر 
الربمجيات أو شركة توفر مطوري�ن مستقلي، سواء 

محلًيا أو من خارج المنطقة. وتعترب هذه الرتتيبات 
سريعة نسبًيا وبسيطة من حيث اإلعداد وسهولة 

الرتاجع عنها إذا تغريت االحتياجات أو الظروف. 
ولضمان النجاح، يتعي ربط جزء من أجور مقدم 

الخدمات بمخرجات الشراكة.

نتائج استفتاء موقع Stackoverflow السنوي لعام 2016 للمطوري�ن  2
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2. ت�أسيس وحدة عمل واحدة تركز على بناء مهارات 
الموظفني

من الضروري تشكيل فري�ق واحد مت�كامل مع 
الشركة التي أُبرِمت معها الشراكة في ضوء 

المستهدفات المحددة سلًفا، يتمتع بعقلية “نربح 
أو نخسر مًعا”، ويعمل في مكانٍ واحد. ويساعد 

ذلك الجميع على االعتياد على العمل مًعا وتحقيق 
نتائج سريعة. وتضع الشركات الناجحة حوافز مثل 
فرص التدريب والشهادات والمكافآت المرتبطة 

باألداء بهدف تحفيز عملية تطوي�ر قدراتها الرقمية 
والتحليلية وعدم االعتماد في ذلك على مقدم 

الخدمات. ويتمثل الهدف النهائي من هذه 
الشراكات في الحصول على المهارات والقدرات 

الجديدة، وليس التطبيقات أو الربامج الجديدة.

3. تبسيط عمليات الشراء وتسريعها

عند المشاركة في تشكيل وحدة رقمية، قد تمثل 
عمليات الشراء التي ت�تبعها المؤسسة عائًقا. إذ 

ت�تبع العديد من فرق المشرتيات، على سبيل المثال، 
عملية الختيار مقدم الخدمات تعتمد على السعر 
في المقام األول. وي�جب تعي�ي الموردين بشكل 
أسرع بكثري مما اعتادت عليه العديد من الشركات 

وسداد مستحقاتهم في المواعيد المحددة. 
وت�تمثل أهمية عملية الشراء في تصميم عقود 

خدمات ت�تسم بالمرونة بهدف السماح بزيادة 
عدد الموظفي أو خفضه. ويمكن أن تمنح الفري�ق 

المشرتك الصالحية باتخاذ قرارات شراء منخفضة 
الكلفة حتى ال يضطر الموظف إلى االنتظار لستة 

شهور للحصول على بطاقة ائ�تمان أو شراء 
كمبيوتر محمول.

التحدي الثالث: التغلب على المقاومة داخل المؤسسة 
الحالية

يعترب التغي�ري في الشركات الخليجية الكبرية التي 
ت�تمتع بتاري�خ من النجاح مزعج للغاية. وتمتاز العديد 

من الشركات في منطقة الخليج بعدم االعتياد على 
المخاطرة واالبت�كار. ويسود التفكري المحافظ الذي 

يلتزم بالعمل بالطرق التقليدية. وتعترب مقاومة 
التحول أمًرا حتمًيا وت�كون مؤثرة في كثري من 

األحيان. لكن قد تساعد بعض األساليب في التغلب 
على هذه المشكالت.

1. حماية الوحدة الرقمية من العمل بالطريقة 
التقليدية

إذا تم ت�أسيس شركة رقمية أو مخترب رقمي في 
إطار هيكل العمل التقليدي، ستنقل إليها حتًما 

الطريقة التقليدية في سري العمل والتفكري، ما 
سيحد من نموها. ولتجنب ذلك، تحتاج الوحدة 

الرقمية في البداية إلى مجموعة متميزة من 
األشخاص والعمليات والقدرات؛ بحيث ت�تمكن من 

العمل بشكل مستقل، والتقليل من االعتماد على 
المؤسسة الحالية. ويشمل ذلك ميزانيتها الخاصة 

وبنية أساسية جديدة للت�كنولوجيا وحيز منفصل 
للمكاتب وفري�ق مخصص يقضي وقته كاماًل في 

ت�أدية مهامه المتعلقة بالتحّول الرقمي. ومع 
اكتمال جاهزية الت�كنولوجيا الرقمية واستقرارها، 

يمكن دمجها في البنية المؤسسية.

2. بناء الجسور التي تسمح بدخول الثقافة الجديدة 
في األعمال الحالية

قم بدعوة الموظفي لالطالع على كيفية عمل 
الفري�ق الرقمي. فقد أظهرت تجربتنا أنه عندما 

يتعرف الموظفون على كيفية عمل الفرق الرقمية 
التي ت�تميز بالسرعة وتحقيق اإلنجازات ولديها 

الحرية في اتخاذ القرارات، ت�تولد لديهم الرغبة في 
أن يكونوا جزًءا منها. وعلى المستوى الرسمي، 

من الضروري بناء الجسور للوظائف الرئيسية مثل 
تقي�يم المخاطر األمنية وكذلك االمت�ثال التنظيمي 

والقانوني. ويمكن إجراء ذلك من خالل دمج 
الموظفي الرئيسي�ي في الفرق الرقمية كخرباء 

في المجال لمدة ال تقل عن %50 من وقتهم.

3. ربط رواتب اإلدارة العليا بمؤشرات األداء الرئيسية 
للتحول الرقمي

يتمثل أحد أبرز أسباب اإلخفاق في االخرتاعات 
الرقمية في عدم توفر الحوافز الكافية للمدراء 
التنفيذي�ي لتحقيق النجاح. ولتشجيع القادة على 

المشاركة الفعالة، يجب أن يستند جزء من رواتبهم 
إلى نتائج محددة من المبادرات الرقمية. في 

 )KPIs( البداية، يجب ربط مؤشرات األداء الرئيسية
بالنتائج التي تشجع طرق العمل والتطبيق الرقمية، 

مثل سرعة إطالق المنتج أو زيادة عدد العمالء 
الذين يستخدمون القنوات الرقمية. والحًقا، فور 

تنفيذ مبادرات التحول الرقمي، يمكن أن ت�تحول 
مؤشرات األداء الرئيسية لت�تبع القيمة الناتجة عن 

تلك الجهود، مثل المبيعات المتحققة من القنوات 
الرقمية أو انخفاض ت�كاليف الخدمة.

التحدي الرابع: استبدال النموذج التشغيلي القائم 
على القيادة والتحكم بنموذج آخر يتسم بالمرونة

يتمثل أحد العوامل الرئيسية للتميز بي الشركات 
الرقمية الرائدة في نموذجها التشغيلي المرن. 

ويشكل ذلك تحدًيا خاًصا لشركات دول مجلس 
التعاون الخليجي التي تميل إلى استخدام النماذج 

التشغيلية التقليدية وت�تبنى ممارسات مشددة 
نسبيًا ت�تسم بالقيادة والتحكم. ونالحظ وجود ثالثة 

مكونات تمّكن الشركات في منطقة الخليج من 
تطوي�ر النموذج التشغيلي األساسي ليصبح أكرث 

مرونة.

1. توسيع نطاق المرونة لتحقيق القيمة

المرونة تحقق القيمة، فعلى سبيل المثال، توصلت 
ماكنزي إلى أن الشركات التي تطبق نهًجا مرًنا 

يمكن أن تعزز إنتاجيتها بنسبة %30-25 خالل مدة من 
18-6 شهًرا، مع زيادة المكاسب عند تطبيق النهج 
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المرن بشكل كامل في كافة أنشطة المؤسسة. 
وعلى الرغم من إمكانية تنفيذ ذلك على مراحل، إال 

أنه يجب توسيع نطاق المرونة ليشمل المؤسسة 
بأكملها في نهاية المطاف بهدف تحقيق 

االستفادة الكاملة من قيمتها.

2. نقل ت�كنولوجيا المعلومات إلى الشبكة السحابية

يجب أن ت�كون بنية الت�كنولوجيا حديثة ومرنة 
بما يالئم مرونة األعمال. وي�ؤدي نقل الوظائف 

الرئيسية إلى الشبكة السحابية إلى إنشاء نموذج 
ت�أجري الربامج )SaaS( الذي يوفر المرونة لزيادة 

النشاط أو الحد منه حسب الحاجة ويسهل الوصول 
إلى كميات كبرية من البيانات الالزمة للتعلم اآللي.

3. تملك ت�كنولوجيا المعلومات الخاصة بك

تعترب الت�كنولوجيا هامة جًدا ألغراض الحصول 
على الخدمات من الجهات الخارجية. ويتعي على 

الشركات في منطقة الخليج تطوي�ر منصات أساسية 
بنفسها، ومن ثم شراء الحلول الضرورية القائمة 

على الحوسبة السحابية من الغري. ويمكن أن 
تساعد واجهات برمجة التطبيقات على دمج النظم 
في نظام مرن ونموذجي ت�تحكم فيه المؤسسة. 

وغالًبا ما ت�تضمن الحلول البديلة، سواء نظم أو حزم 
ت�كنولوجيا المعلومات الشاملة التي يتم شراؤها 

من الموردين، خريطة طري�ق خاصة بها من الميزات 
وبروتوكوالت إدارة البيانات، مما يجعلها غري مرنة 
وغري متوافقة مع النظم األخرى. ويمكن أن تجعل 

هذه الحلول الشاملة آليات التنفيذ المستمر صعبة 
التنفيذ وتضاعف اعتماد الشركات على المورد.

وبالنظر إلى النقص في المهارات في دول مجلس 
التعاون الخليجي، يمثل ذلك تحدًيا خاًصا. وتعد 

الشراكة مع الموردين الرامية إلى تطوي�ر القدرات 
في ت�كنولوجيا المعلومات طريقًة مفيدًة للبدء 

في التحول، ولكن يجب أن يقرتن ذلك بربنامج فعال 
 وطموح الكتساب قدرات ومهارات جديدة 

)انظر للتالي(.

التحدي الخامس: توسيع نطاق المهارات الرقمية 
والتحليلية

سيؤول النجاح في العصر الرقمي إلى الشركات 
التي ت�تمتع بأعلى القدرات والمهارات الرقمية.

1. المرونة في توظيف أصحاب الكفاءات

أحد التحديات التي تواجه دول الخليج هي إي�جاد 
الكفاءات المناسبة، تعرفنا على إحدى الطرق 

الناجحة وهي استضافة الشركات الرقمية في 
موقع ت�توفر فيه الكفاءات العالية في المجال 

التقني. فعلى سبيل المثال، أنشأت شركة للسفر 
تعمل عن طري�ق اإلنرتنت في دبي مكتًبا يعمل من 

خالل القمر الصناعي في برلي حتى ت�تمكن من 
توظيف مطوري الربمجيات ومهندسي البيانات 

والمصممي الرقمي�ي بسهولة. ويعد ت�أسيس 
شركة ناشئة في المنطقة أو في أي مكان آخر 
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طريقة فعالة للوصول إلى األشخاص الذين ال 
يمكنك توظيفهم بطريقة أخرى.

ت�أكد عند البحث عن ذوي المهارات من الرتكيز على 
الجودة أكرث من الرتكيز على العدد. فعلى سبيل 

المثال، يتميز المهندسون الرائدون في أي مكان 
بأنهم أكرث إنتاجية من المتوسط العام بما يقرب 

من ثالثة إلى عشرة أضعاف، ويمكن لهذه المهارات 
 تقليص الفرتة المستغرقة للتحول بما يصل إلى
3%30-20 ومن الضروري اختيار أصحاب الكفاءات 

بعناية، والسعي إلى “تعي�ي ذوي المهارات 
المتقدمة” الذين يحظون باالحرتام في مجال 

خرباتهم والذين ُيحتمل أن يجلبوا أشخاًصا من ذوي 
الجودة المرتفعة.

2. بناء القدرات من خالل المؤسسات األكاديمية

لن ت�كون قادًرا على استقطاب جميع احتياجاتك 
من الموظفي ذوي المهارات لضمان نجاحك - فال 

يوجد العدد الكافي منهم لسد جميع الفجوات 
في مؤسستك. ويعترب التدريب الفعال لموظفيك 
بالتالي عاماًل حاسًما. وقد يساعد إنشاء أكاديمية 

للت�كنولوجيا الرقمية والتحليلية كبار القادة، 
وأصحاب المنتجات، وخرباء الت�كنولوجيا في تطوي�ر 

المجموعة الكاملة من القدرات الرقمية التي 
يحتاجون إليها. ويكمن العنصر الرئيسي هنا في 

الت�أكد من أن المؤسسات األكاديمية تعمل بالمعدل 
المطلوب لتدريب )ومواصلة تدريب( جميع األشخاص 

المهمي في المؤسسة.

على سبيل المثال، أنشأت مجموعة ماجد الفطيم 
للبيع بالتجزئة معهد إعداد القادة في عام 2015 

وكلية التحليالت والت�كنولوجيا في عام 2017 للحفاظ 
على عملية تحولها الرقمية والتحليلية وبناء 
المهارات المطلوبة داخل مؤسستها. ويقدم 

المعهد العديد من برامج تطوي�ر القادة ومنهًجا 
كاماًل لتنمية المهارات الرقمية والثقافة الرقمية، 
بحيث تستطيع المؤسسة تحقيق رؤيتها المتمثلة 
في “تحقيق أسعد اللحظات لكل الناس، كل يوم”. 

وقد تم تدريب أكرث من 2000 شخص حتى اآلن.

يجب أن يتوفر لألفراد الذين يتم ت�أهيلهم في 
األكاديمية الحوافز لمواصلة تعليم اآلخري�ن )على 

سبيل المثال، يتعي أن ت�كون فعاليتهم في تدريب 
اآلخري�ن جزًءا من تقي�يم أدائهم(. وسيتم إجراء هذا 
التدريب بشكل رسمي في األكاديمية وبشكل غري 
رسمي في اإلدارات للمساعدة في غرس ثقافة 

االبت�كار والتحسي المستمر.

وفي النهاية، ت�تمثل أكرب العوامل المحددة للنجاح 
في التحّول الرقمي في نمط التفكري والسلوكيات 

لدى األشخاص الذين يتبوؤون المناصب القيادية 
العليا. وستعمل الشركات الخليجية التي يلتزم 
رؤساؤها التنفيذيون ومجالس إداراتها وكبار 

القادة بوجه عام بإحداث التغي�ري في مؤسساتهم 
على تطوي�ر القدرات الالزمة لتعزي�ز النمو 

المستقبلي.

نبذة عن الكّتاب
داني كرم وكريستيان كونز شريكان مساعدان في 
مكتب ماكنزي في دبي، وجيغار باتيل شريك في 
مكتب الرياض، و جويديب سنغوبتا شريك رئيسي 

في مكتب دبي.

كشفت العديد من نتائج الدراسات التي اأجريت على المربمجي المحرتفي عن وجود اختالف في “حجم اإلنتاجية” بي أفضل المربمجي   3
ونظرائهم متوسطي المستوى، الذين يعملون بشكل فردي وضمن فري�ق، )وفًقا لستيف ماكونيل في كتابه صناعة الربمجيات الذي نشرته 

)O’Reilly Media( سنة 2011، صفحة 568
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خدمات رقميةخدمات تقليدية

3763ألمانيا 

3169كندا

2872اإلمارات

2773المملكة المتحدة 

2674الواليات المتحدة

2575السعودية

2377فرنسا

2080السويد

1783هولندا 

75%

وضع الخدمات المصرفية الرقمية يف منطقة الشرق األوسط
تشهد الخدمات المصرفية الرقمية إقبااًل متزايًدا من العمالء في منطقة الشرق األوسط، حسبما تشري أحدث دراسة أجرتها ماكنزي. ولفهم حيثيات هذا 

 التغي�ري بشكل أكرب، أجرينا دراسة استقصائية لحوالي 4000 عمياًل في اثنني من أكرب اقتصادات المنطقة، وهما المملكة العرب�ية السعودية واإلمارات 
 العرب�ية المتحدة، باإلضافة إلى 40,000 عميل على مستوى العالم بشأن تفضيالتهم تجاه الخدمات المصرفية. وُتظهر الدراسة التي �أجريت عرب اإلنرتنت 

ومن خالل المقابالت الشخصية أن هناك تحوالت جذرية في سلوك العمالء فيما يتعلق بالخدمات المصرفية.

من العمالء في اإلمارات والسعودية 
يفضلون إجراء بعض تعامالتهم المصرفية 

من خالل أجهزة الحاسوب والهواتف الذكية 
واألجهزة اللوحية، إذ إنهم يزورون فروع 

البنوك التي يتعاملون معها فقط عند 
رغبتهم لتلبية بعض االحتياجات األكرث تعقيًدا.

 ُيظهر العمالء يف منطقة الشرق األوسط 
توّجًها نحو الخدمات المصرفية الرقمية

33% 38% 39% 40%39%

شبكة تواصل اجتماعي  تاجر تجزئة بشبكة 
عمالء على أرض الواقع

تاجر تجزئة عرب اإلنرتنت مشّغل خدمات االتصاالتالمحفظة اإللكرتونية  جهة مصّنعة 
للهواتف الذكية

40%
ُيبدي العمالء استعداًدا لالنتقال للمؤسسات التمويلية غير المصرفية لتلبية احتياجاتهم المالية

العدد اإلجمالي للتعامالت السنوية مع البنوك لكل عميل

أجهزة 
الصراف اآللي 

أفرع البنك الخدمات المصرفية 
عرب الهاتف الجوال

مركز االتصاالت 
وخدمة العمالء

 وسيط تجاريعرب اإلنرتنت 
/وكيل

دة
تح

م
 ال

ة
لك

م
م

ال

220

سا
رن

ف

199

دا
لن

و
ه

226

ة
دي

و
سع

ال

272

ت
ارا

إلم
ا

260

يا 
مان

أل

161

دا
كن

170

دة
تح

م
 ال

ت
اليا

و
ال

198

كا
جي

بل

185

يد
و

س
ال

171

25%

65%
22%

22%

20%

15%

13%

8%

25%

23%

20%

15%

11%

6%

34%

37%

12%

12%

3%
2%

29%

34%

16%

11%

5%
4%

26%

40%

13%

13%

5%
3%

29%

35%

12%

15%

6%
3%

28%

37%

14%

13%

4%
3%

37%

35%

7%

13%

5%
2%

25%

38%

14%

14%

6%
3%

21%

37%

18%

14%

6%
4%

100% 100%100% 100% 100%100% 100%100% 100% 100%

#1

من التفاعالت ت�كون عرب 
قنوات الخدمة الذاتية 

)الهاتف الجوال، اإلنرتنت، 
أجهزة الصراف اآللي(

من خالل الهواتف الذكية، 
التي تشكل أكرث قنوات 

الخدمة الذاتية استخداًما

تعّد منصات الخدمات المصرفية الرقمية بالنسبة للعمالء األثرياء في المملكة العرب�ية السعودية 
واإلمارات العرب�ية المتحدة أهم عامل الختيارهم البنوك التي يرغبون في التعامل معها

يف المتوسط، يتفاعل العمالء يف الشرق األوسط مع البنوك بشكل أكبر مقارنة بغيرهم على مستوى العالم
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1      العمالء الذين يزورون البنك مرة واحدة على األقل في الشهر

المصدر: الدراسة االستقصائية لماكنزي عن مستخدمي الخدمات المصرفية لألفراد - 2018

يتغري دور الفرع إال أنه يظل مهًما: تسريع دور الفرع الجديد 
بميزات جديدة تركز على االستشارات المعقدة، األمر الذي 

من شأنه أن يحافظ على ثقة العمالء ويعزز مستوى الرضا

الحاجة إلعادة تصميم اسرتاتيجية شاملة لتجسيد 
تفضيالت العمالء: تزداد تفاعالت العمالء مع البنوك 

الرقمية والهواتف الجوالة، وتعد جودة القنوات 
الرقمية أحد األسباب الرئيسية الختيار البنك الرئيسي

الحفاظ على ثقة العمالء واالستمرار في االبت�كار: ُيبدي 
العمالء استعداًدا متزايًدا لالنتقال للمؤسسات التمويلية 

غري المصرفية لتلبية احتياجاتهم المالية

انتقال المبيعات والخدمات إلى المنصات الرقمية: إن 
العمالء جاهزون لهذه النقلة، إال أنهم ال يزالون محدودين 

بقدرة البنوك على تنفيذ عملياتهم رقمًيا

األولويات والتبعات على البنوك

75
يفضلون الحصول على المشورة من خالل مرفق داخل %

مبنى البنك يكون مخصًصا لتقديم خدمة مكالمات الفيديو

51%

يفضلون القيام بذلك من المنزل
27%

ال يفضلون أمًرا معيًنا
22%

ربمانعم
النسبة المئوية من إجمالي الذين 

شملتهم الدراسة االستقصائية

37%45%82% حسابات جارية

29%47%76% منتجات است�ثمارية

31%44%76% قروض شخصية

22%44%66% القروض السكنية

 قابلية العمالء ألخذ المشورة 
عن ُبعد من خالل مكالمات الفيديو

يجب تجهيز البنوك المستقبلية بمرافق 
استشارية تقدم خدماتها عن ُبعد

األسباب الرئيسة وراء زيارة العمالء للبنوك: 

قلة الخدمات المتاحة على قنوات الخدمة الذاتية        23%

تفضيل العمالء للتفاعل وجًها لوجه مع موظفي البنك            19%

كون العميل قري�ًبا من البنك     16%

اعتياد العميل على زيارة البنك     12%

المخاوف األمنية                    11%

91
%

91

9

39

61

النسبة من إجمالي 
األشخاص الذين 

شملتهم الدراسة 
االستقصائية

نسبة العمالء 
الذين يزورون 

الفروع

زوار بشكل مستمر1

زوار بشكل متقطع

 يشكل العمالء الذين يزورون الفروع البنكية 
بشكل مستمر ما يعادل %91 من الزيارات البنكية 

تمثل القيود على قنوات الخدمة الذاتية وتفضيل 
العمالء للتعامل مع موظفي البنك وجًها لوجه أبرز 

أسباب قيامهم بزيارة البنوك النسبة من إجمالي األشخاص الذين 
شملتهم الدراسة االستقصائية مقابل 
نسبة العمالء الذين يزورون الفروع )%(

حساب توفري/وديعة ألجل

بطاقة ائ�تمان

االست�ثمارات )مثل الصناديق 
االست�ثمارية المشرتكة(

حساب جاري 

قرض عقاري

القروض الشخصية

80%
31%

81%
29%

83%
26%

72%
26%

75%
25%

75%
23%

ضعف قدرات المبيعات الرقمية لدى البنوك
على الرغم من كون 

السعودية واإلمارات 
من بني أكرث دول العالم 

المتقدمة رقمًيا، فال تزال 
هناك فجوة بنسبة 50% 

بني المنتجات الرقمية التي 
تقدمها البنوك بشكل 

مباشر واحتياجات العمالء 
المصرفية.

 الرغبة في شراء المنتجات 
من خالل القنوات الرقمية

قالوا إنهم استطاعوا القيام بذلك وحتى أنهم 
قّدموا بيانات االتصال الخاصة بهم عرب هذه القنوات

50
%
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بقلم نيتاشيا واليا وأحمد يوسف وعبد اهلل إفتاحي ومارتنز ميلينز 

صناعة األزياء تمر بمرحلة تحول يف منطقة الخليج 

يمتاز المستهلكون في منطقة الشرق األوسط 
بالخربة والذكاء التسويقي بصورة متزايدة. ويعد 

التسوق في متاجر البيع بالتجزئة في هذه 
المنطقة من الهوايات المفضلة اجتماعيًا، وعلى 

الرغم من ذلك ال يجد المستهلكون المستنريون 
من يشبع هذه الهوايات، سواء عند شراء السلع 

الفاخرة أو أحدث صيحات األزياء أو عند رغبة 
المستهلك باالستمتاع بتجربة شراء مميزة. وفي 

ضوء ما سبق، فإن أسواق دول مجلس التعاون 
الخليجي آخذة في التغرّي، وسط تحّول في 

االتجاهات االقتصادية والظهور المزايد لألسواق 
الرقمية. وينطوي ذلك، بالنسبة للعالمات التجارية 

على مخاطر وفرص على حد سواء.

تبلغ المبيعات السنوية لألزياء في أسواق دول 
مجلس التعاون الخليجي 50 مليار دوالر أمريكي، 

وهو ما يعكس الثقل المالي الملموس للمنطقة. 
ويعترب اإلنفاق في بعض دول مجلس التعاون 

الخليجي من بي أعلى المعدالت على أساس نصيب 
الفرد على الصعيد العالمي، حيث يبلغ بالتقريب 500 
دوالر للفرد في المملكة العرب�ية السعودية و1600 

دوالر للفرد في دولة اإلمارات العرب�ية المتحدة. 
وتعترب مدينة دبي عاصمة التسوق في المنطقة، 
بيد أن األسواق األخرى أخذة في النضج بسرعة مع 
تبوؤ المملكة العرب�ية السعودية مكانًا في صدارة 

هذه األسواق.

ترتبط الدورات االقتصادية في دول مجلس التعاون 
الخليجي ارتباطًا وثيقًا بأسعار السلع على الصعيد 

العالمي، وهو ما يفرض تحديات على المناخ 
الراهن. إذ إن أسعار النفط تقل بزهاء %35 عما كانت 

عليه في الفرتة من عام 2010 إلى عام 2014؛ كما 
أن النمو االقتصادي أخذ في التباطؤ. وفي الوقت 

نفسه، فإن انخفاض قيمة اإليجارات يقابله ارتفاع 
ت�كاليف العمالة، بما في ذلك الرسوم اإلدارية 

ورسوم الت�أشرية وتقليل مخصصات دعم الطاقة. 
وتفرض األحداث الجيوسياسية في المنطقة تحديًا 

من نوع آخر، فقد شهدت السنوات القليلة الماضية 
زيادة ملحوظة في إغالق المشاريع التجارية، ال 
سيما في قطاَعي تجارة الجملة والبيع بالتجزئة.

وعلى الرغم من التعقيدات التي تواجه مجال 
األزياء، إال أن دول مجلس التعاون الخليجي تمثل 

فرصًا هائلة للشركات الفاعلة في هذا المجال، 
وقد نجح الكثري منها، سابقًا في العمل بالمنطقة. 

وستستمر مدينة دبي في أداء دور مهم باعتبارها 
نافذة المنطقة على عالم األزياء، تدعمها في 

ذلك مراكز التسوق ذات الطراز العالمي التي تقدم 
تجربة شراء رفيعة المستوى للمستهلكي. فضاًل 

عن استمرار السياحة بصفتها أحد العوامل المهمة 
الدافعة لتحقيق اإليرادات؛ حيث يوصف معرض 
“إكسبو Expo 2020( ”2020 (   الذي ستستضيفه 

المدينة بأنه “أكرب معرض في العالم”، وهو تجمع 
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المع يجمع بي الت�كنولوجيا والفنون واألغذية 
واإلبداع ومن المتوقع أن يجذب ما ال يقل عن 25 

مليون زائر إلى مدينة دبي.

يعترب اإلنفاق في بعض دول مجلس التعاون 
الخليجي من بي أعلى المعدالت على أساس نصيب 

الفرد على الصعيد العالمي، حيث يبلغ بالتقريب 
500 دوالر للشخص الواحد في المملكة العرب�ية 

السعودية و1600 دوالر للشخص الواحد في دولة 
اإلمارات العرب�ية المتحدة.

وفيما عدا ذلك، فإن سوق األزياء في المملكة 
العرب�ية السعودية يمر ببعض التحوالت الحيوية، 
حيث تعترب المملكة أكرب دول المنطقة مساحة 

وأكرثها كثافة سكانية، وهي تست�ثمر بصورة كبرية 
في بناء مشهد ثقافي مزدهر لجذب السكان 

المحلي�ي والزوار األجانب على حد سواء. وت�تضمن 
البنية التحتية الضخمة في هذا اإلطار بوابة 

الدرعية، وهي مشروع تطوي�ر سياحي يقام على 
مساحة 7.1 مليون مرت مربع، ومشروع البحر األحمر 

الذي يضم 14 فندقًا من الفنادق الفخمة والفنادق 
فائقة الفخامة. وستشهد مناطق الجذب السياحي 

مثل منطقة “الدرعية” التاريخية سباق “الدرعية إي 
بريكس” )Diriyah E-Prix( وهو سباق “الفوروموال 

إي” )Formula E( المعروف وذلك في شوارع 
مدينة الرياض. كما أن مهرجان شتاء طنطورة يمثل 

مهرجانًا جديدًا للموسيقى والفنون وقد ت�أسس 
في عام 2018، وي�جمع بي الحفالت الموسيقية 

والمعارض للتعريف بالمعالم الصحراوية والرحالت 
بالمنطاد وسباقات الخيول. وتؤدي النساء في 

الوقت الحاضر دور فعااًل ومهما بشكل متزايد في 
صفوف القوة العاملة في المملكة. وفي الواقع، 

فإن التخفيف من صرامة القواني المتعلقة بأزياء 
النساء تنطوي على إمكانية تغي�ري مزعزع لطريقة 

استهالك النساء، سواء المواطنات أو األجنبيات 
على حد سواء، لألزياء في المملكة العرب�ية 

السعودية. وينبغي أيضًا أن تشجع هذه التطورات 
على المزيد من اإلنفاق المحلي، حيث إن أكرث 

من %50 من إنفاق المواطني السعودي�ي على 
التسلية والرتفيه، في الوقت الحاضر، يتم خارج 

المملكة، مع وصول اإلنفاق على بعض الفئات مثل 
الرفاهية إلى قرابة %70 من هذا اإلنفاق.

المستهلكون برّمتهم في منطقة الشرق األوسط 
يتزايد اتصالهم باإلنرتنت بصورة مضطردة. حيث إن 
معدل انتشار استخدام اإلنرتنت يبلغ في اإلمارات 

العرب�ية المتحدة %99 وفي المملكة العرب�ية 
السعودية %98، بالمقارنة مع %57 في الصي. 

ولذا، فإن التجارة اإللكرتونية ت�تحول بوترية سريعة 
لتصبح رهانًا أساسيًا ال غنى عنه في عالم األعمال 

في المنطقة. ومن المتوقع أن تحقق التجارة 
اإللكرتونية بالمنطقة نموًا يبلغ زهاء %40 سنويًا 

على مدى السنوات الخمس المقبلة، وهو ما يعني 
زيادة معدل نموها في المنطقة إلى %9 مقارنة 

بمعدل نموها الحالي البالغ %2، بل إن معدل نموها 
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في بعض قطاعات األزياء في المملكة العرب�ية 
السعودية يبلغ بالفعل 20%.

والواقع إن منصات اإلنرتنت آخذة في النمو، 
وشركات األزياء الرقمية العالمية الفاعلة كذلك، 
Yoox Net-a-( ”بما في ذلك “يوكس نت أيه بورتر
 Porter( و“فارفتش” )Farfetch( و“جولي شيك” 

)Jollychic( و“أمازون” )Amazon( ت�تودد في الوقت 
الحاضر إلى المستهلكي المحلي�ي. كما أن شركات 

األزياء المحلية، سواء أكانت تلك التي تستخدم نهج 
المبيعات متعددة القنوات أو شركات األزياء البحتة 

 )Modist( ”و“موديست )Ounass( ”مثل “أوناس
 و“نامشي” )Namshi( قد برزت لالستفادة من 

هذا االتجاه.

كما أن اتجاهات المستهلكي أيضًا آخذة في 
التغرّي، حيث إنهم يودون الحصول على قيمة أكرب 

وشفافية أكرث والمزيد من المنتجات ذات الطابع 
المحلي من شركات األزياء الفاعلة. وترفع شركات 

األزياء العاملة في منطقة الشرق األوسط من 
مستواها، في ضوء بدء مصممي األزياء ومنصات 

العرض ونجوم وسائل التواصل االجتماعي 
واتجاهات الموضة المحلية في الربوز أكرث في 

إطار مفهوم األزياء على الصعيد العالمي. 
والواقع إن منطقة الشرق األوسط آخذة في 

التحول من صفتها مستوردة لالتجاهات السائدة 
في األزياء فيما مضى إلى منطقة مصدرة لها. 

وفي أعقاب نجاح المصممي اللبناني�ي مثل إيلي 
صعب ورب�يع كريوز على الساحة الدولية، فإن 

مصممي جدد من دول مجلس التعاون الخليجي 
يعملون على ترك بصماتهم في هذا المجال، حيث 
يحظى مصممون مثل يوسف الجسمي من الكويت 

والمصممة هال كيكسو من البحري�ن بتقدير دولي 
متزايد ويقتفي المصممون اآلخرون أثارهم في 

هذا الشأن.

وي�جب على شركات األزياء الفاعلة التفكري بت�أنٍ 
فيما يتعلق بأفضل السبل الكفيلة بالمنافسة 

في دول مجلس التعاون الخليجي. وستظل 
إقامة الشراكات تؤدي دورًا مهما في شكل 

عالقات االمتياز التجاري وت�أسيس مشاريع تجارية 
مشرتكة أو في بعض الحاالت إنشاء أعمال تجارية 

ت�تبع نموذج العمل القائم على التوزيع فحسب. 
وتعترب الشركات العائلية المحلية، مثل “مجموعة 

الحكري” و“مجموعة الشايع” و“مجموعة الطاير” 
و“مجموعة أزاديا” و“مجموعة شلهوب” و“الشركة 

السعودية جواهر” و“رباعيات”، ضمن شركات 
أخرى، من الركائز األساسية في الساحة المحلية 
في المملكة العرب�ية السعودية، وستؤدي دورًا 

مهمًا في إرساء دعائم محالت البيع بالتجزئة 
الفعلية وتلك التي يتزايد وجودها الرقمي 

بصورة مضطردة. وست�كون عوامل مثل اسرتاتيجية 
التجارة اإللكرتونية الناجحة والمعرفة الوثيقة 

 بالمستهلكي والتميز في الت�كاليف ذات 
أهمية بالغة.

ومما ال شك فيه أن دول مجلس التعاون الخليجي 
ستظل سوقًا مهما لألزياء. بيد أن العالمات التجارية 

التي تبذل أقصى قدر من األداء عرب العديد من 
القنوات والمناطق من المرجح أن ت�تفوق في 

أدائها على اآلخري�ن.
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بقلم أندريه دوا، سوزان لوند 

يمكن أن يؤدي عصر األتمتة إلى توسيع الهوة االقتصادية بني المدن ذات النمو المرتفع والمناطق 
الريفية التي ت�كافح لتحسني وضعها االقتصادي.

األتمتة والتفاوت االقتصادي: 
التحدي الجديد أمام الرؤساء التنفيذيين

مع تولي اآلالت الذكية لمجال أكرب من المهام، 
بدأت الكثري من الشركات العالمية بالرتكيز على 
إعادة تدريب القوى العاملة. وهي محقة في 

هذا، فإن الموجة المقبلة من ت�كنولوجيات األتمتة 
تعد بمزيد من التغي�ري في طبيعة العمل في عدة 

صناعات. ولكن هناك مسألة أخرى ت�تجاوز هذه 
التعقيدات التنظيمية حول ماهية العمل الحالية 

والمستقبلية، وهي مسألة إدارية لم تحظ بما 
تستحق من الدراسة: أين سيكون هذا العمل؟

توجد بعض األدلة في بحث من مركز ماكنزي 
العالمي لألبحاث حول مستقبل العمل في الواليات 

المتحدة؛ حيث بلغ التفاوت االقتصادي درجًة عالية 
في الواليات المتحدة، ويظهر ذلك واضحًا في 
االختالفات الحادة لسالمة ومسار االقتصادات 

المحلية هناك بي مكان وآخر، مما يعني أن قوى 
األتمتة ستؤثر على المستويات المحلية بطرق 

مختلفة للغاية. ولهذا، فإن استجابة االقتصادات 
المحلية لت�أثريات األتمتة ستؤثر بشكل كبري وبعيد 

األمد على الشركات من حيث أماكن التوظيف، 

وأماكن توّضع العمليات، وأماكن االست�ثمار، بل 
وحتى أماكن البحث عن الزبائن والعمالء.

تغير األوضاع
يدرس بحثنا الجديد كيف سيبدو مستقبل العمل 

في 315 مدينة أمريكية وأكرث من 3,000 مقاطعة 
أمريكية. وقد وجدت الدراسة أن 25 منطقة حضرية 

فقط -وما يحيط بها- تمثل أغلبية النمو في 
الوظائف في البالد منذ فرتة الكساد الكبري، وأن 
هذه المناطق مستعدة لتوليد نمو في العمل 
بنسبة %60 في العقد المقبل )كما يظهر في 

الشكل التوضيحي(. وت�تضمن هذه المدن الكربى 
والعقد االقتصادية عالية النمو هيوستن ولوس 

أنجلوس ونيوي�ورك وسياتل، وهي أكرث االقتصادات 
حركية في البالد، وت�تضمن حصة كبرية للغاية من 

الصناعات عالية النمو والوظائف عالية األجر. 
ومن ناحية أخرى، فإن 54 مدينة مت�أخرة اقتصاديًا 

وحوالي 2,000 مقاطعة ريفية هي موطن ربع 
سكان أمريكا، وتحوي على قوى عاملة متضائلة 

وأكرب سنًا، ونسبة بطالة أعلى، ومستوى أقل 
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من التعليم. ويمكن أن ت�تعرض هذه المناطق إلى 
عقد كامل من النمو المتوقف أو حتى السلبي من 

ناحية الوظائف.

بي هاتي الحالتي المتطرفتي توجد بعض المدن 
البينية سريعة النمو، إضافة إلى قطاع كبري 

“وسطي مختلط”. وت�تضمن المدن البينية مراكز 
ت�كنولوجية صاعدة، مثل بواز في أيداهو وبروفو 

في يوتاه، وبلدات مثل تشابيل هيل في نورث 
كارولينا وساوث بيند في إنديانا، وهي بلدات 

تستطيع أن تستفيد من ميزة وجود جامعات بحثية 
كبرية، إضافة إلى مراكز التقاعد النامية التي ت�رتكز 

في أري�زونا وفلوريدا. ويت�ألف القطاع الوسطي 
من 180 مدينة تشكل موطن ربع سكان الواليات 

المتحدة، ولكن نمو الوظائف فيها ال يتجاوز 
نسبة صغرية، وهي ت�تضمن مدنًا مثل ديرتويت 

في ميشيغان وبروفيدنس في رود آيالند وسان 
دي�يغو في كاليفورنيا وسان لويس في ميسوري، 

إضافة إلى مراكز تصنيع مثل جراند رابيدس في 
ميشيغان وجرينسبورو في نورث كارولينا. ويكمن 

التحدي في جميع هذه األماكن في تعزي�ز النمو 
االقتصادي، أو التعرض للرتاجع.

إن التباين الواسع بي المناطق المختلفة في 
أمريكا يؤثر بشكل كبري على الشركات من حيث أماكن 

وكيفية االست�ثمار. وعلى سبيل المثال، فإن تغري 
األوضاع في أسواق العمالة المحلية سيؤثر على 

القدرة الشرائية، وستحتاج الشركات التي ت�تعامل 
مع المستهلكي مباشرة -مثل شركات البيع بالتجزئة 
واألغذية والفنادق والمطاعم والمقاهي، وبنوك 

التجزئة، والرعاية الصحية، والخدمات الشخصية- إلى 
أن تفهم تفاصيل هذه التوجهات حتى تستوعب 

كيفية تطور قاعدة المستهلكي لديها. ويمكن أن 
تؤدي هذه التغريات إلى تخفيض الشركات ألولوية 

المواقع في المناطق الضعيفة وبطيئة النمو، 
والرتكيز على المناطق التي ت�تمتع بنمو أفضل 

في العمل. أما في األسواق المزدهرة، فقد ترغب 
الشركات بالتوسع والتحديث أو إطالق منتجات 

جديدة وفاخرة.

موازنة العوامل المتضاربة
إن اتخاذ القرار باالست�ثمار أو عدم االست�ثمار ليس 

ببساطة ت�تبع النمو؛ حيث إن الشركات من جميع 
األنواع يمكن أن تستفيد من دراسة الفوائد الناتجة 

عن وجود مجموعة واسعة من خيارات المواقع، ألن 
المدن الكربى والمراكز عالية النمو تعاني أيضًا من 

مشاكل خاصة بها، بدءًا من ارتفاع أسعار اإلسكان 
ووصواًل إلى االزدحام والتلوث.

وقد قررت بعض الشركات الخروَج من المنافسة 
الحادة على الكفاءات في أسواق العمل األكرث 

حركة، والتوسع في المدن منخفضة الت�كاليف ذات 
المساكن معقولة الثمن ونوعية الحياة الجذابة. 

وإذا قامت الشركة بتوظيف أعداد كبرية من 
السكان في هذه األماكن، فقد تزيد من مستوى 

والء الموظفي فيها، كما ستصبح من الخيارات 
األهم للعمل بالنسبة للخري�جي المحلي�ي. وفي 

الواقع، يجب أال ننسى أن 200 من أصل أضخم 500 
شركة في الواليات المتحدة من حيث الدخل تمتلك 

شكل توضيحي
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مقرات رئيسية خارج المدن الكربى والمراكز عالية 
النمو الخمس والعشري�ن. وعلى سبيل المثال، فإن 

مدنًا مثل ديرتويت وسان لويس ت�تضمن الكثري من 
الشركات الكبرية التي يمكن أن ت�كون جذابة للعمل 
التجاري بي الشركات، الذي يركز على العمالء بي 

المؤسسات والمنظمات المختلفة.

وعلينا أال نستبعد تمامًا المناطق التي تعاني 
من وضع اقتصادي عصيب. فقد ت�كون مناطق 

صالحة للعمليات الداخلية في الشركات طالما 
أنها ت�تمتع باتصال جيد باإلنرتنت. وعن طري�ق تعديل 

منتجات وخدمات وأسعار الشركة، يمكن أن ت�كون 
هذه المناطق جذابة وأقل تنافسية. كما تعني 

الت�كنولوجيات الجديدة التي تسمح بالعمل عن 
بعيد أن الموظفي يمكن أن يعيشوا في أي مكان، 
وهو ما يمكن أن يوسع إلى حد كبري من مجموعة 
الكفاءات في الشركة مع تخفيض ت�كاليف اإلسكان.

ردم الهوة
من التحديات األساسية لجميع الشركات، بغض النظر 

عن مكان عملها، هو هدم الهوة بي قدراتها 
الحالية وحاجاتها المستقبلية، التي ت�تضمن 

مجموعة أكرث تعقيدًا وتطورًا من المهارات، خصوصًا 
المهارات الت�كنولوجية والمهارات اللينة االجتماعية 

العاطفية عالية المستوى. وستحتاج الكثري من 
الشركات إلى االست�ثمار في إضافة قدرات داخلية 

مخصصة بالكامل لتعليم وتدريب وتقي�يم الموظفي 
بشكل متواصل. وبالنسبة لشركات أخرى، خصوصًا 

تلك التي تعمل خارج األماكن عالية النمو التي 
تجتذب الكفاءات، فقد يكون الحل في عقد شراكات 
مع الكليات والجامعات المحلية لتطوي�ر عملية بناء 

الكفاءات فيها.

أما الهوة الثانية التي يجب ردمها فهي الهوة بي 
الشرائح االقتصادية المختلفة؛ حيث إن عصر األتمتة 
يمكن أن يوسع من التباينات الموجودة سابقًا بي 
المدن عالية النمو والمناطق الريفية ذات الوضع 
االقتصادي العصيب، وبي العمال مرتفعي األجور 

وغريهم. وفي المجتمعات المزدهرة، مثل سياتل، 
تزامن ارتفاع أجور المساكن مع تزايد واضح في 
نسبة المشردين. وتمثل معالجة مشكلة الفقر 

وغريها خيارًا آخر يمكن أن يؤدي إلى نتائج إي�جابية 
من بي خيارات االست�ثمار والمساهمة المدنية 

للشركات. وقد أعلنت مؤسسة الطاولة المستديرة 
لألعمال -التي ت�تضمن 181 رئيسًا تنفيذيًا- مؤخرًا عن 

االلتزام بمعاي�ري أخرى إلى جانب مصالح المساهمي 
في الشركات، مثل إعادة تدريب القوى العاملة 

والقضايا البيئية، وهي داللة واضحة على أن 
الشركات بدأت تفكر في المستقبل بشكل أكرث جرأة 

وأوسع نطاقًا.

وعلى الرغم من أن هذه المالحظات تعتمد على 
بحث يركز على الواليات المتحدة، إال أن المسائل 
التي ت�تمحور حولها عالمية بطبيعتها؛ حيث إن 

األتمتة تمثل ظاهرة عالمية، كما أن المدن عالية 

النمو تلعب دور محفز هام للنمو االقتصادي 
العالمي، وست�تطور القرارات االست�ثمارية للشركات 

بناء على نتائج هذه التباينات في النمو، وتساعد 
على تغي�ريها.

ويتطلب عصر األتمتة من الرؤساء التنفيذي�ي في 
الواليات المتحدة وغريها فهمًا أفضل لكيفية ت�أثري 

التغري الت�كنولوجي وتوسع التباينات الجغرافية 
على الكثري من القرارات االست�ثمارية في عدة 

مسائل، بدءًا من التوظيف وتطوي�ر المهارات وصواًل 
إلى تقديم المنتجات ودراسة األثر الجغرافي. 

كما يجب على قادة األعمال أيضًا أن يدرسوا ت�أثري 
قراراتهم المتعلقة باألتمتة على المجتمعات 

المحلية التي يعملون فيها، ويسعوا عند اإلمكان 
إلى استغالل الفرص لقيادة الناس والمجتمعات 

نحو النجاح.
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العمل المرأة يف سوق  مستقبل 
تمكني المرأة من مواكبة التحوالت قد يفتح أمامها فرصة الحصول على وظائف أكرث إنتاجية وأجًرا، وفي المقابل، 

فإن الفشل في ذلك، سيزيد التحديات التي تواجهها النساء من األساس.
قد يتقارب إجمالي مقدار الوظائف المفقودة والمكتسبة لكل من الرجال والنساء1 

الرجالالنساء 

حصة الوظائف من 
سوق العمل عام 

2017، متوسط بسيط 
في الدول 

أنماط الوظائف المفقودة والمكتسبة ست¤تغري لكل من الرجال والنساء

الوظائف المحتمل اكتسابها بحلول العام 2030الوظائف المحتمل فقدانها بحلول العام 2030 

أكرب معدالت اكتساب الوظائف (% من التوظيف عام 2017 لكل من الجنسني)أكرب معدالت فقدان الوظائف (% من التوظيف عام 2017 لكل من الجنسني)

العاملون في 
مجال الخدمات 

مشغلو اآلالت 
والحرفيون

30%40%

قطاع الرعاية 
الصحية 

قطاع التصنيع 

25%25%

الغتنام فرص التوظيف، سيكون على مالي¤ني النساء إجراء تحوالت كربى في مجال العمل بحلول العام 2030. 

قد تضطر 40 مليون – 160 مليون 
امرأة (%7-24) و60 – 275 مليون رجل 

(%8-28) إلى تغي¤ري المهنة بحلول 
العام 2030. وفي حال اغتنام النساء 

فرص التحول، فسيكون بمقدورهّن 
الحفاظ على النسبة الحالية للتوظيف 

في سوق العمل لكن عدم قدرتهن 
على ذلك سيقود إلى المزيد من 
االتساع في فجوة المساواة بني 

الجنسني.

سيتعّني على الكثري من النساء 
الحصول على درجات تعليمية أعلى أو 

تطويÉر مهاراتهّن للبقاء في سوق 
الوظائف.

ينطوي الشروع في إجراء عمليات التحول 
على فرص واعدة للنساء بالحصول على 

أجور أعلى.

160m

40m

60m

275m

ال بد من تضافر جهود الحكومات والشركات واألفراد للخروج بتدابري محكمة وحلول مبتÉكرة جديدة في ثالثة 
مجاالت رئيسية، بهدف تمكني التحوالت الضرورية والتغّلب على المعيقات التقليدية.

االست¤ثمار في الربامج والمنصات 
التدريÉبية لتمكني النساء من تطويÉر 

المهارات الالزمة. 

تمكني النساء من الموازنة بني العمل 
المدفوع والمنزلي، وتطويÉر البنية 
التحتية والشبكات التي من شأنها 

تعزيÉز قدرة النساء على التنقل من 
أجل العمل. 

زيادة إمكانية وصول النساء إلى 
التقنية ورفع مهاراتهّن في التعامل 

معها وزيادة حصتهّن من الوظائف 
التقنية والمناصب القيادية.

123
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McKinsey Global Institute analysis

األسواق المتطورة

شهادة جامعية / عليا 
أكرث 

أقل 

مساعدون

أقل من تعليم ثانوي 

أقل 

تعليم ثانوي 

شهادة جامعية / عليا 
أكرث 

أكرث 
مساعدون

أقل من تعليم ثانوي 
مستقر بدون تغي�ري / مماثل

تعليم ثانوي 

أقل بكثري 

أكرث بكثري 

األسواق الناشئة 

متوسط االرتفاعمتوسط االنخفاض

األسواق المتطورة

أجر مرتفع

أجر متوسط

أجر متدّن

4%

-7%

-11%

األسواق الناشئة 

أجر مرتفع

أجر متوسط

أجر متدّن

8%

10%

7%

بناًء على تحليل عشر دول تشّكل حوالي %60 من إجمالي الناتج المحلي عالمًيا، وهي: كندا، الصني، فرنسا، ألمانيا، اليابان، المكسيك، الهند، جنوب إفريقيا، 
المملكة المتحدة، الواليات المتحدة األمريكية.

-20% (107m)

-21% (163m)19%

(171m)

(250m)

20%
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ملخص

التحوالت يف عصر األتمتة

تواجه المرأة في عصر األتمتة تحديات جديدة إلى 
جانب التحديات التاريخية التي تعاني منها، ال سيما 

أن اعتماد التقنيات الحديثة قد يؤدي إلى طرد 
مالي�ي العامالت من وظائفهن، وإرغام أخريات 

على تغي�ري أسلوب وطبيعة عملهن. وعلى الصعيد 
العالمي، من المحتمل أن تضطر  40 – 160 مليون 
امرأة إلى تغي�ري مهنهن بحلول عام 2030، وفي 
أغلب األحيان، إلى وظائف ت�تطلب مهارات أعلى. 

وإذا استطاعت المرأة مواكبة هذا التغي�ري، ست�تمكن 
من إي�جاد وظائف أعلى إنتاجية وأجًرا. ولكن إن 

لم ت�تمكن من ذلك، فقد تعاني من زيادة فجوة 
األجور بي الجنسي أو تضطر لمغادرة سوق العمل. 

وفي هذا العصر، يجب على الرجل والمرأة امتالك 
المهارات الالزمة والقدرة على التنقل والتعامل 

مع التقنية، ولكن المرأة تواجه تحديات وعقبات أكرث 
تعقيًدا وصعوبة، ما يجعل هناك ضرورة للعمل على 

إي�جاد حلول جديدة ومبت�كرة لتمكينها من تحقيق 
التقدم المطلوب.

يميل الرجل والمرأة إلى اختيار العمل في مهن   –
مختلفة في كل من االقتصادات المتطورة 
والناشئة، وهذا التوجه يساهم في تحديد 
كيفية ت�أثر كل منهم باألتمتة. فعلى سبيل 

المثال، تشّكل النساء في العديد من الدول ما 
يزيد عن 70 بالمائة من إجمالي العاملي في 

قطاع الرعاية الصحية والمساعدة االجتماعية، 
بينما تمّثلن أقل من 25 بالمائة من العاملي في 

تشغيل اآلالت واألعمال الحرفية.

وفي الحالة التي تربز فيها األتمتة حجم    –
االبت�كارات التقنية السابقة، قد يواجه الرجل 

والمرأة خطر فقدان الوظائف وفرص الحصول 
على وظائف جديدة بمعدالت متقاربة. وجد 

الباحثون، في الدول العشرة التي تمت دراستها، 
أن متوسط النساء العامالت المعّرضات لفقدان 
وظائفهن بسبب األتمتة بحلول عام 2030 يبلغ 
20 بالمائة )107 مليون امرأة( مقابل 21 بالمائة 

من الرجال )163 مليوًنا(. ومن الناحية األخرى، 
فإن ارتفاع الطلب على األيدي العاملة يمكن أن 

يقود إلى ارتفاع عدد الوظائف المناسبة للنساء 
بواقع 20 بالمائة مقارنة بنحو 19 بالمائة للرجال، 

وذلك على فرض عدم تغرّي حصص كال الجنسي 
من القطاعات والمهن. كما ستؤدي األتمتة 

إلى استحداث مهن جديدة تماًما، ولكن أكرث من 
60 بالمائة من المهن الجديدة في الواليات 

المتحدة كانت في مجاالت يهيمن عليها الرجال.

قد تختلف تركيبة احتماالت فقدان الوظائف    –
واكتسابها لكل من الرجال والنساء، فالمهن 

التي ترت�كز على تقديم الخدمة والدعم المكتبي 
قد تشّكل 52 بالمائة من الوظائف المفقودة 
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للنساء، بينما يتوقع أن تشكل أعمال تشغيل 
اآلالت واألعمال الحرفية حوالي 40 بالمائة من 

الوظائف التي يفقدها الرجال. ومن جهة أخرى، 
تحظى النساء بتمثيل نسبي متقدم في قطاع 

 الرعاية الصحية الذي يشهد نمًوا متسارًعا، 
وهو قطاع قد يوفر 25 بالمائة من الوظائف 
التي تحصل عليها النساء، بينما يرّجح أن يوفر 

 قطاع التصنيع 25 بالمائة من الوظائف 
المكتسبة للرجال.

وعلى الصعيد العالمي، قد تضطر 40 مليون –   –
160 مليون امرأة، أي 7 – 24 بالمائة من النساء 

العامالت حالًيّا، لالنتقال إلى مهن مختلفة 
)يعكس اتساع نطاق الرقم المتوقع هنا إلى 

اختالف وترية األتمتة بي القطاعات(. أما بالنسبة 
للرجال، فت�رتاوح النسبة المتوقعة بي 8 إلى 28 

بالمائة. وفي حال اغتنام المرأة الفرصة المتاحة 
من التحول، فسيكون بمقدورها الحفاظ على 

النسبة الحالية للتوظيف في سوق العمل لكن 
بالمقابل، فإن عدم قدرتها على ذلك ستؤدي 

 إلى اتساع فجوة المساواة بي الجنسي 
بشكل أكرب. 

ستحتاج المرأة إلى مهارات جديدة كي ت�تمكن   –
من تنفيذ هذا التحول، ففي االقتصادات 

المتطورة، سينحصر صافي النمو في الطلب 
على الوظائف في تلك التي ت�تطلب شهادات 

جامعية أو متخصصة. أما في االقتصاديات 
الناشئة، فقد تواجه النسبة المرتفعة من 

النساء العامالت في الزراعة ممن ال يمتلكن 
درجات تعليمية متقدمة، صعوبة في الحصول 

على عمل في القطاعات األخرى. وحتى النساء 
الالتي سيبقي في وظائفهن الحالية، فسيكون 
عليهن تطوي�ر مهاراتهّن، وإال أصبحن أكرث عرضة 

من الرجال لفقدان جزء من عملهّن لصالح األتمتة، 
وسوف يحتجن إلى تعلم كيفية التعامل مع 

األنظمة المؤتمتة والت�كيف معها.

يفوق عدد النساء العامالت في وظائف   –
ذات أجر متدّن عدد الرجال العاملي في تلك 

الوظائف، ومن المتوقع أن ينمو الطلب على 
األعمال ذات األجور المرتفعة في االقتصادات 
المتطورة، بينما يحتمل أن يتقلص الطلب على 

ذات األجور المتدنية. ومن المتوقع كذلك أن 
تشهد العديد من االقتصادات الناشئة نقلة في 

الطلب على العمالة من الوظائف متدنية األجور 
إلى الوظائف ذات األجر المتوسط. وفي هذا 

الصدد، فإن من شأن تمكي النساء من االرتقاء 
بمهاراتهّن أن يساعدهن على العمل في 

الوظائف األعلى أجًرا وتهيئ�تهَن لفرص اقتصادية 
أكرث تنوًعا. وعلى الجانب اآلخر، قد يؤدي الت�كدس 

المحتمل للعاملي في الوظائف ذات األجور 
المتدنية – بمن فيهم الرجال الذين فقدوا 

وظائفهم في مجال التصنيع – إلى إحداث حالة 

من الضغط على مستوى األجور، مما قد يدفع 
بعض النساء إلى مغادرة سوق العمل بشكل 

نهائي.

وتزيد التحديات والمعيقات التاريخية والتقليدية   –
من صعوبة انتقال المرأة وت�كيفها مع التحوالت، 

حيث تعترب النساء أقل تفرًغا من الرجال لتطوي�ر 
المهارات والبحث عن وظائف جديدة، نظرًا 

لقضائهن وقًتا أطول نسبًيا في أعمال الرعاية 
المنزلية وعدم قدرتهن على مواكبة الرجال 
في إمكانية التنقل ألسباب ت�تعلق بالسالمة 

الجسدية والبنية التحتية والتحديات القانونية، 
باإلضافة إلى كونهن أقل استخداًما للتقنيات 

الرقمية ومشاركة في مجاالت العلوم والتقنية 
والهندسة والرياضيات من الرجال. لذا، فإن 

على صناع السياسات والشركات رفع مستوى 
تدّخالتهم، وتركيز جزء منها على المرأة، سعًيا 
لتجاوز تلك العقبات والتحديات. ويعترب من أبرز 

األولويات المطلوبة في هذا المجال تعزي�ز 
االست�ثمار في التدريب والدعم االنتقالي، 
وتوفري مزيد من الرعاية لألطفال، وإتاحة 

المواصالت اآلمنة بت�كلفة معقولة في متناول 
النساء العامالت، إلى جانب معالجة الصور 

النمطية المرتبطة بالمهن وزيادة قدرة النساء 
على الوصول إلى المهارات الرقمية واالتصال 

بشبكة اإلنرتنت عرب األجهزة المتحركة في 
االقتصاديات الناشئة، ودعم النساء العامالت 

في مهن في مجاالت العلوم والتقنية 
والهندسة والرياضيات وريادة األعمال. 
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برنامج عمل حكومي لتحديث منظومة تواكب مستقبل العمل

في السنوات المقبلة، سوف يكون لألتمتة أثر 
اقتصادي واجتماعي كبري على الدول في جميع 

أنحاء العالم، وال يمكن للحكومات بأي حال من 
األحوال أن تقف من ذلك موقف المتفرج. ويسعى 
هذا التقري�ر إلى تزويد القادة الحكومي�ي وصانعي 

السياسات باألساسات الالزمة لالستفادة من 
إمكانات األتمتة مع العمل في الوقت نفسه على 

التخفيف من آثارها السلبية.

ل حركة تغيير إيجابية تعمل  األتمتة يمكن أن ُتمثِّ
على تحسين حياة الجميع

بإمكان األتمتة تغي�ري كل جانب من جوانب العمل 
والحياة اليومية تقري�ًبا. في الواقع، ُتعد األتمتة 
والتقنيات الرقمية والذكاء االصطناعي حالًيا من 

األمور الضرورية في حياتنا المهنية والمدنية. 
وأشار مركز ماكنزي العالمي لألبحاث إلى أن 

اعتماد التقنيات الرقمية ُيمثِّل العامل األكرب في 

النمو االقتصادي المستقبلي1؛ إذ من المرجح 
أن يكون مسؤواًل عن نحو %60 من مقدار النمو 

المحتمل في اإلنتاجية بحلول عام 2030. ومن 
ق الذكاء االصطناعي منفرًدا نسبة  المتوقع أن ُيحقِّ

%1.2 إضافية في مقدار نمو اإلنتاجية في الفرتة 
من عام 2017 إلى عام 2030.

إن تشجيع اعتماد األتمتة أمر بالغ األهمية؛ إذ 
ستحتاج العديد من الدول إلى أكرث من ضعف معدل 
نمو إنتاجيتها الحالي للحفاظ على معدالت نموها 

االقتصادي السابقة فحسب. وفي هذا السياق، 
ت�أتي ضرورة زيادة اإلنتاجية من خالل األتمتة لتجنب 
اآلثار السلبية للركود االقتصادي، مثل انخفاض نمو 

الدخل، وزيادة عدم المساواة، وتعثُّر الشركات 
واألسر في سداد القروض.

بقلم ماركو دوندي، وسولفي هريونيموس، وجوليا كلري، وبيرت بوشكاش، وديرك شماوتزر، وي�ورغ شوبرت

من المرجح أن تحظى التقنيات الرقمية والذكاء االصطناعي بأثر اقتصادي واجتماعي كبري في 
المستقبل. ويمكن للحكومات البدء في استغالل ذلك من اآلن لتحقيق االزدهار للمجتمع وتوفري حياة 

أفضل لجميع المواطنني.

لمزيد من المعلومات، انظر تقري�ر “حل لغز اإلنتاجية” الصادر عن مركز ماكنزي العالمي لألبحاث بتاري�خ فرباير 2018، وتقري�ر “هل يمكن الحفاظ   1
على النمو العالمي على المدى الطوي�ل؟” الصادر عن مركز ماكنزي العالمي لألبحاث بتاري�خ يناير 2015، وورقة المناقشة “اختبار مرونة 

النموذج األوروبي للنمو الشامل” الصادرة عن مركز ماكنزي العالمي لألبحاث بتاري�خ ديسمرب 2018.
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ثالثة تحديات تعوق طريق هذه الفرصة
رغم قدرة األتمتة على تعزي�ز النمو االقتصادي، إال 

أنها تفرض بعض التحديات الرئيسية على طبيعة 
العمل. وبإمكان الجمهور استشعار هذا التحّول. 
في دراسة استقصائية أجريناها مؤخًرا وشملت 

100,000 مواطن في 29 دولة، وجدنا أن األمن 
الوظيفي ُيمثِّل األولوية االقتصادية األولى 

للمستقبل. وقد أظهر تحليلنا لنتائج هذه الدراسة 
ثالثة تحديات مرتبطة باألتمتة.

تغيُّ متطلبات المهارات. في الطري�ق نحو االزدهار 
المستدام، تزداد الحاجة إلى عدد كبري من أصحاب 
المواهب والكفاءات حتى ُيمكن اعتماد التقنيات 
الرقمية والذكاء االصطناعي على نطاق واسع، 

كما يلزم توفري عدد كبري أيًضا من القوى العاملة 
القادرة على العمل في بيئة قائمة أكرث على 

األتمتة والتقنيات الرقمية. ودون تلبية هذا الطلب 
المتزايد على أصحاب المهارات والكفاءات، قد 

يتباطأ اعتماد الت�كنولوجيا، ويمكن أن يخرج أصحاب 
المهارات التي لم تعد مطلوبة من سوق العمل.

كذلك، يتطلب اعتماد التقنيات الرقمية والذكاء 
االصطناعي تحسي مهارات معظم العاملي أو 

إعادة ت�أهيلهم من جديد. وربما يحتاج ما يصل إلى 
%14 من العاملي على مستوى العالم إلى تغي�ري 

مهنهم بحلول عام 2030، ويمكن أن يرتفع هذا 
الرقم إلى أكرث من %30 في االقتصادات األكرث 

تقدًما والتي تشهد وترية أتمتة أسرع. ومع ذلك، 
من الصعب إعادة ت�أهيل العاملي ت�أهياًل جيًدا على 

نطاق واسع، كما تفاوتت النتائج الُمتحّققة بفعل 
الجهود المبذولة حتى اآلن في ذلك الصدد.

زيادة عدم المساواة. ظلت ظاهرة عدم المساواة 
لدى مختلف الدول في تزايد واضح لعقود عديدة 
حتى اآلن. وت�توقع معظم الدراسات التي اأجريت 

حول أثر زيادة معدالت األتمتة والذكاء االصطناعي 
على ظاهرة عدم المساواة أن يتضمن ذلك األثر 

زيادة االستقطاب. وفي حال تركُّز نمو الدخل على 
أصحاب الدخول المرتفعة والذين ال يميلون كثرًيا 
إلى االستهالك، يمكن أن يؤدي ذلك إلى الركود 
وتراجع حجم الطلب الكلي، ومن ثم تراجع كلٍ من 

االست�ثمارات التجارية وفرص العمل المتوفرة، مما 
يؤدى إلى فرتة من الركود المزمن.

ردود الفعل السلبية تجاه الت�كنولوجيا. دفعت 
المخاوف من تقلص األمن الوظيفي وتزايد عدم 

المساواة بعض الحكومات بالفعل إلى اتخاذ تدابري 
خاصة إلبطاء وترية األتمتة. ويتجسد هذا التوّجه 
في تقليص حوافز االست�ثمار ومنع تزايد نماذج 
األعمال القائمة على المنصات اإللكرتونية. لكن 
العداء تجاه األتمتة من شأنه أن ُيعطل اإلنتاجية 

ونمو االزدهار تعطياًل كبرًيا.

مع ذلك، باستطاعة الحكومات تمكي اعتماد 
الت�كنولوجيا واألتمتة مع ضمان استفادة الجميع 

في الوقت نفسه.
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برنامج عمل للحكومات من أجل إدارة التحّول إلى 
األتمتة

نظًرا ألثر األتمتة الضخم على المجتمع واالقتصاد، 
يتعي على الحكومات أن تقوم بدور مهم في 

أربعة مجاالت مختلفة هي: وضع اسرتاتيجية وطنية 
العتماد الت�كنولوجيا، وإصالح نظام تنمية الموارد 

البشرية، وتعزي�ز أنظمة الحماية االجتماعية لضمان 
استفادة الجميع من األتمتة، ودعوة جميع الجهات 

المعنية وحشدها للقيام بدورها في التحّول 
المستقبلي لمنظومة العمل )الشكل(.

تحديد اسرتاتيجية وطنية لتمكني اعتماد الت�كنولوجيا. 
غالًبا ما يرتبط نمو اإلنتاجية القائم على الت�كنولوجيا 

بالتقنيات الرقمية، إلى جانب العديد من التطبيقات 
القائمة على الذكاء االصطناعي. ولذا، كان من 
الطبيعي أن تقوم العديد من الحكومات بوضع 
اسرتاتيجيات لالقتصاد الرقمي، أو اسرتاتيجيات 

ُقطرية للذكاء االصطناعي، أو كليهما. وفي إطار 
وضع مثل هذه االسرتاتيجيات، يمكن للحكومات 

دراسة إمكانية وضع سياسات لتشجيع األعمال 
القائمة في القطاعات التقليدية على اعتماد 
التقنيات الرقمية والذكاء االصطناعي، وكذلك 

تشجيع الجهات المعنية بالمنظومة على البحث 
عن مجاالت جديدة للنمو. باإلضافة إلى ذلك، يمكن 

للحكومات دعم تطوي�ر وتحسي الجيل القادم من 
التقنيات الرقمية والذكاء االصطناعي.

هناك ستة محفزات يمكن أن تعمل على تسريع 
تحقيق األثر المطلوب، وهي: كرثة الحوافز، 

وازدهار منظومات االبت�كار، وتوافر أصحاب الكفاءات 
في مجال التقنيات الرقمية والذكاء االصطناعي، 

وتوازن البيئة التنظيمية، وتوافر البنية التحتية 
الرقمية )بما يشمل جمع البيانات ومشاركتها(، 

وتقديم المؤسسات والمجالس الحكومية للدعم 
المطلوب.

إصالح نظام تنمية الموارد البشرية. يمكن للعاملي 
أن يتوقعوا تغريُّ وظائفهم باستمرار بسبب األتمتة، 

وقد يضطر العديد منهم إلى تغي�ري مهنتهم عدة 

برنامج عمل يمكن أن يساعد الحكومات على تحقيق تحّول مستقبلي سلس لمنظومة العمل.

وضع اسرتاتيجية وطنية العتماد 
الت�كنولوجيا

إصالح نظام تنمية الموارد 
البشرية

إعادة النظر في أنظمة 
الحماية االجتماعية

التوظيف الكامل للعمالة وزيادة مصدر القيمة
األجور

عوامل التمكني

حشد الجهات 
المعنية

دعوة أصحاب العمل واالتحادات 
النقابية واألكاديمي�ني وغريهم

تنسيق التحّول المستقبلي لمنظومة 
العمل بني الجهات المعنية من القطاعني 

العام والخاص

االندماج في القطاعات 	 
التقليدية

مجاالت النمو الجديدة	 
الجيل القادم من تقنيات 	 

المعلومات واالتصاالت والذكاء 
االصطناعي

الطفولة المبكرة
النهج المت�كامل	 
إمكانية الوصول	 
الجودة	 

االست�ثمارات العامة	 
مرونة عروض العمل	 
توافر المزيد من شبكات األمان 	 

السخية

العاملون غري القياسي�ني
التعريف القانوني للوظائف	 
زيادة الفوائد	 
شبكات األمان المتنقلة لألفراد	 

العاطلون عن العمل والعاملون 
ذوو الدخل المنخفض

األعمال العامة واالجتماعية	 
شبكات األمان المبت�كرة	 

التعليم األساسي والثانوي
المناهج الدراسية	 
ص	  التعليم المخصَّ
ر	  قيام الُمعلِّم بدور الُميسِّ

التعليم الجامعي وتعليم الكبار
الشراكات مع أصحاب العمل	 
تموي�ل برامج التعلُّم المستمر	 
الحوافز القائمة على النتائج	 
حوافز التدريب على رأس العمل	 
استخدام البيانات والتحليالت 	 

لتحسني النتائج وقياسها
نظام التدريب في المراحل 	 

المتوسطة من الحياة المهنية

حوافز اعتماد الت�كنولوجيا	 
منظومات االبت�كار	 
أصحاب الكفاءات في التقنيات 	 

الرقمية والذكاء االصطناعي
القوانني واللوائح التمكينية	 
البنية التحتية الرقمية والبيانات	 
الحوكمة	 

الشكل
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مرات خالل حياتهم العملية. ويعني هذا النمط 
تحّول التعليم تدري�جًيا حتى يصبح مطلًبا مستمًرا 

للعاملي مدى الحياة، األمر الذي يتطلب إعادة 
تنمية الموارد البشرية إلى حٍد كبري. وبغض النظر 

عما إذا كانت المؤسسات التعليمية في الدولة 
تابعة في األساس للقطاع الخاص أم العام، فإن 

الحكومات هي المسؤولة عن تصميم عملية 
التحّول وتنسيقها، وقد انخرطت العديد من 
الحكومات في مسارات إصالح لهذا الغرض.

لقد عملت الحكومات، ال سيما في شمال أوروبا، 
على زيادة إمكانية الوصول إلى التعليم عالي 

الجودة في مرحلة الطفولة المبكرة؛ إذ أن هذه 
المرحلة هي أفضل وقت لتغذية العقل وتنمية 

المهارات العامة. كما ُتعيد أنظمة التعليم االبتدائي 
والثانوي النظر في مناهجها الدراسية وفي 

أدوار المعلمي كذلك، في حي تعمل على اقتناص 
الفرص لتخصيص المواد التعليمية الُمقدَّمة من 

خاللها. باإلضافة إلى ذلك، يمكن للحكومات إدارة 
عمليات اإلصالح العاجلة الجارية لنظام التعليم 

الجامعي وتعليم الكبار من خالل إقامة الشراكات 
مع أصحاب العمل، وتقديم الحوافز ألصحاب العمل 
من أجل توفري التدريب على رأس العمل، وتموي�ل 
عملية التعلُّم المستمر للمواطني. وأخرًيا، وفي 

سبيل تحسي مخرجات التعليم والعمل، يمكن 
للحكومات استخدام البيانات والتحليالت لقياس 

التقدم الُمحرز، وكذلك التحّول نحو نظام تموي�ل 
قائم على النتائج، وتعزي�ز منظومة التدريب في 

المراحل المتوسطة من الحياة المهنية.

إعادة النظر في أنظمة الحماية االجتماعية. ينبغي 
إلصالحات أنظمة الحماية االجتماعية تحقيق عدة 

أهداف شاملة، مثل سد الفجوة بي النمو في 
اإلنتاجية ومتوسط األجور، وزيادة قابلية مزايا 

الحماية االجتماعية للنقل )سواًء بي الوظائف أو 
بي أنماط العمل المختلفة(، وتقديم المزيد من 

الدعم ألولئك الذين ال يستفيدون من األتمتة.

رغم ضرورة تحقيق التوازن بي مهارات العاملي 
واحتياجات أصحاب العمل، فإن سد الفجوة في 

المهارات غري كاٍف بمفرده لنمو متوسط األجور 
الحقيقية وحماية العاملي المستقلي والمشردين. 

ومن التحديات التي تواجهها إصالحات أنظمة 
الحماية االجتماعية أنها ُتمثِّل خًطا رفيًعا جًدا بي 

اإلصالح االقتصادي من ناحية، واإلصالح السياسي أو 
األيديولوجي من ناحية أخرى. وقد ظلت الحكومات 

تعتمد، وفي بعض األحيان ُتجرِّب، اسرتاتيجيات 
متعددة بهدف المساعدة على نمو األجور مع 

زيادة اإلنتاجية، وتوفري الحماية للعمالة غري 
القياسية، وتوفري حماية أكرب للعاملي ذوي الدخل 

المنخفض وأولئك الذين يعانون من البطالة.

دعوة المجتمع وحشده من أجل تنفيذ خارطة طري�ق 
للتحّول المستقبلي. تعمل العديد من الحكومات 

على دعوة جهات معنية متعددة إلى حوار يهدف 
إلى فهم مستقبل العمل وتمكي الحكومات 

ات المستقبلية  من مواءمة جهودها مع التغريُّ
في هذا الصدد. وكانت الدنمارك وسنغافورة 

في طليعة الدول التي اهتمت ببذل مثل هذه 
الجهود. كما ت�تزايد أهمية إجراء مناقشات وطنية 
متعددة المراحل نظًرا ألن مستقبل العمل سيكون 

له أثر مختلف تبًعا للظروف الوطنية والثقافية 
واالقتصادية المختلفة.

مع ذلك، فإن مجرد دعوة الجهات المعنية للحوار 
لن يكون كافًيا. وستواجه الحكومات تحٍد رئيسي 

يتمثَّل في التنسيق بي الوزارات المتعددة، والتي 
غالًبا ما ت�كون لها برامج عمل مختلفة، وال يرى كٌل 

منها سوى جانًبا واحًدا من التصّور متعدد الجوانب 
ل إلى فهم مشرتك  لمستقبل العمل. وللتوصُّ

لألتمته، اتجهت بعض الحكومات إلى عمل ترتيبات 
مؤسسية شاملة لمختلف الوزارات، مع منحها 

صالحيات إشرافية أو تشغيلية، أو كليهما في بعض 
األحيان.

إن التقنيات القادمة من شأنها أن تجلب خالفات 
ونزاعات كبرية في مجاالت مثل العمل واالقتصادات 

ورفاهية المجتمع. ُيقدِّم هذا التقري�ر برنامج 
عمل شامل مع عرض األمثلة على كيفية توفري 

بعض الحكومات للفرص، والتقليل من االضطرابات 
االجتماعية، ودفع بلدانها نحو األمام.

نبذة عن الُكّتاب
يعمل ماركو دوندي مستشاًرا في مكتب ماكنزي 

بدبي، أما ديرك شماوتزر فيعمل شريًكا لدى 
ماكنزي وي�ورغ شوبرت يعمل شريًكا رئيسًيا بالشركة؛ 

في حي يعمل كٌل من سولفي هريونيموس 
وجوليا كلري ضمن شركاء ماكنزي في مكتب ميونيخ، 
ويعمل بيرت بوشكاش شريًكا مساعًدا بمكتب الشركة 

في بودابست.



ماكنزي بالعربي34

مقابلة مع األخوان جميل: كيف تقود شركة عبد اللطيف 
جميل، الناشئة منذ 75 عاًما، المسيرة يف إطار غاية واضحة؟

ما الذي يجمع بي سيارات ريفيان الكهربائية، 
واالبت�كار في مصادر الطاقة المتجددة، والعمل 

الخريي المبني على التجربة، وجائزة نوبل؟ العامل 
المشرتك بي هذه األمور األربعة هو شركة 

سعودية تدعى شركة عبد اللطيف جميل السعودية 
وغاية واضحة على حد قول قادتها.

يقول المثل العربي المعروف »إذا َهبَّْت رياحك 
فاغتنمها«. ومعنى هذا المثل أن نغتنم الفرص 

كلما سنحت، ومن أي اتجاه، وأن تسمح لتدفق 
الرياح بدفعك نحو األمام، حتى وإن كانت الوجهة 

النهائية غري مؤكدة أو حتى ولو كان عليك 
االنعطاف إلى طري�ق آخر الحًقا. ما عليك سوى 

اغتنام الفرصة وانطلق.

أو هكذا قد يبدو األمر. في الواقع، في االقتصاد 
العالمي اليوم مع تزايد تعقيده وسرعته وتنّوعه، 

قد يكون هذا القول ُمربًكا وُمحرًيا وي�راودك فيه 
العديد من األسئلة. في أي مرحلة مبكرة يمكنك 

اكتشاف متى تسنح الفرصة، وفي أي اتجاه عليك 
أن تنظر القتناصها؟ ما منتهى األهداف التي تطمح 
إلى تحقيقها بعدما تبدأ في مسريتك؟ وربما يكون 
السؤال األصعب على اإلطالق هو: كيف يمكنك بناء 

خ فكرة المخاطرة الذكية في ثقافتها،  مؤسسة ُترسِّ
والوعي في بنيتها، وتعتمد بوصلة قائمة على 

ُبعد النظر في تقدير توّجهاتها؟ والحقيقة هي أن 
اغتنام الفرص يتمحور حول القيادة بهدف ورؤية 

واضحة أكرث ما يتمحور حول االعتماد على الحظ 
والصدفة. وعموًما، فإن اغتنام الفرص ال يمكن أن 

يكون عن طري�ق الصدفة.

ُتقّدم شركة عبد اللطيف جميل، والتي تحمل اسم 
مؤّسسها، نموذًجا يعكس ما يحمله هذا المثل 

من معني؛ أي اغتنام الفرص. فقد ظلت هذه 
الشركة، والتي تعود أصولها إلى المملكة العرب�ية 
السعودية، تعمل على اغتنام رياح الفرص السانحة 

ألكرث من 75 عاًما، أي منذ بداية أعمالها كمحطة 
وقود بسيطة. وبينما قد يبدو العام الماضي 

لشركة عبد اللطيف جميل عاًما إي�جابًيا وميموًنا، فقد 
جاءت هذه النتائج بعد أعوام من العمل والجهود 

الدؤوبة. على سبيل المثال، أعلن كٌل من شركة 
فورد وشركة أمازون في عام 2019 أنهما است�ثمرتا 

مئات المالي�ي من الدوالرات في شركة ريفيان 
الُمصنِّعة للسيارات الكهربائية والمدعومة من 

شركة عبد اللطيف جميل، كما ُتخّطط أمازون لشراء 
أول 100,000 سيارة من إنتاجها، في حي كانت 

شركة عبد اللطيف جميل هي أول مست�ثمر رئيسي 
في شركة ريفيان منذ ثماني سنوات. كذلك في 
أكتوبر 2019، فاز بجائزة نوبل في االقتصاد لعام 
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سي مخترب عبد اللطيف جميل  2019 اثنان من مؤسِّ
لمكافحة الفقر )J-PAL( في معهد ماساتشوستس 

للت�كنولوجيا )MIT(، وهو مركز أبحاث مدعوم من 
مؤسسة األعمال الخريية التابعة لعائلة جميل 

والمعروفة باسم »مجتمع جميل«.

ليس هذا سوى جزء من الصورة؛ فشركة عبد 
اللطيف جميل تعمل داخل 30 دولة في مجموعة 
من القطاعات المختلفة، وي�رت�كز عملها في الكثري 
من تلك القطاعات على رؤية طويلة األجل، ومن 

ذلك قطاع الطاقة )وربما أبرز است�ثماراتها في هذا 
القطاع هي شركة فوتوواتيو رينيوابل فينشرز 

]FRV[(، وقطاع النقل )إلى جانب شركة ريفيان 
 وتوزيع سيارات توي�وتا، تمتلك الشركة منصة
Motory.com اإللكرتونية لبيع السيارات في 

المملكة العرب�ية السعودية، وهي منصة كبرية 
وُتحقق معدالت نمو مرتفعة(، فضاًل عن قطاعات 

العقارات، والمنتجات االستهالكية، والخدمات 
المالية.

من االست�ثمارات المزدهرة للشركة أيًضا: مؤسسة 
»مجتمع جميل«، وهي عبارة عن مؤسسة أعمال 
خريية عالمية، وتعكس التوجه المستنري والغاية 

الواضحة لدى عائلة جميل. ُيمثِّل األخوان فادي 
وحسن جميل الجيل الثالث في قيادة عائلة جميل، 

وهما يشغالن حالًيا منصب نائب الرئيس ونائب رئيس 
مجلس إدارة شركة عبد اللطيف جميل. وقد أجرى 

الشقيقان مؤخًرا حواًرا مع كلٍ من أحمد يوسف 
وديفيد شوارتز من شركة ماكنزي في مكتب 

ماكنزي بلندن لمناقشة عمليات شركة عبد اللطيف 
جميل وفلسفة عملهما واألثر الذي يطمحان إلى 

تحقيقه على مستوى العالم.

مجلة ماكنزي الربعية: أنا مت�أكد من أن الكثري من 
ُقّرائنا قرأوا عن المشروع المشرتك بي كلٍ من 
أمازون وريفيان. وإن كان لهم نشاط في مجال 

االستدامة، فإنهم سيعرفون شركة فوتوواتيو 
رينيوابل فينشرز ]FRV[. ومن الُمرجَّح أيًضا أنهم 

قد سمعوا عن األكاديمي�ي البارزي�ن إسرت دوفلو 
وأبهيجيت بانريجي، وهما من شركائ�كم؛ إذ فازا 

مؤخًرا بجائزة نوبل في االقتصاد. ومع ذلك، فقد 
آثرت شركة عبد اللطيف جميل مواصلة العمل في 

صمت. فهل لكما أن ُتشاركانا قصة شركت�كم؟

حسن جميل: بدأ جدي أعماله بمحطة وقود واحدة 
في جدة في عام 1945. وفي منتصف خمسينيات 

القرن الماضي، تواصل جدي مع شركة توي�وتا 
موتور وبدأ باسترياد سيارات توي�وتا إلى المملكة 

العرب�ية السعودية. وبعد ذلك، انخرط والدي 
وأعمامي في عمل الشركة، ومع نمو شركة عبد 

اللطيف جميل في المملكة العرب�ية السعودية، 
توّطدت عالقتها مع شركة توي�وتا. وبدأنا في البحث 
عن فرص أخرى لوكاالت التوزيع وتجارة التجزئة في 

منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. وهكذا 
أصبحنا من أكرب الموزعي المستقلي لسيارات 

توي�وتا. وحتى اليوم، فإننا نتعاون مع شركة توي�وتا 
في شمال أفريقيا وتركيا والصي واليابان. في 

ذروة نمو أعمالنا، بلغت مبيعاتنا ما يقرب من نصف 
مليون سيارة جديدة سنوًيا على مستوى العالم. 

وكما هو واقع األمر، فإننا وكالء أيًضا لسيارات 
لكزس في اليابان، وقد تم هذا بناًء على دعوة 

من شركة توي�وتا. وبذلك نكون نحن الوكيل الوحيد 
غري الياباني لسيارات لكزس أو سيارات توي�وتا في 

اليابان، األمر الذي نعتربه شرًفا كبرًيا لنا.

فادي جميل: ذهب عمي إلى اليابان في أواخر 
ستينيات القرن الماضي للمشاركة في برنامج 

تدري�بي من شركة توي�وتا، وذهب والدي إلى 
الجامعة هناك. وكان ذلك أمًرا غري مسبوق بالنسبة 

للسعودي�ي آنذاك. وقد قضينا أنا وأخي أيًضا الكثري 
من الوقت في اليابان. وأعتقد أن توي�وتا كانت ُتقدِّر 

استعدادنا لتجربة نظم إدارة وتدريب مختلفة، وقد 
اتخذت إدارتها قراًرا مدروًسا باحتضاننا وتزويدنا بكل 

ما نحتاج إليه.

“أردنا المشاركة يف توجيه 
حركة سوق السيارات، 

وبحثنا عن طرق لنكون بها 
من موّجهي حركة السوق بداًل 

من أن نكون من المتأثرين 
بها أو المتضررين منها”.

— حسن جميل

حسن جميل: كما قال فادي، قضينا الكثري من 
الوقت مع شركة توي�وتا، وتعلمنا طريقة عملها 

واستوعبنا ثقافتها. واليوم، قد ال ت�تمتع األعمال 
القائمة على مواقع فعلية غري إلكرتونية بالضرورة 
بنظرة إي�جابية، إال أن أعمالنا التجارية قائمة بالفعل 
على مواقع فعلية غري إلكرتونية؛ فنحن نعمل في 

قطاعات التوزيع والخدمات اللوجستية والعقارات 
والخدمات والعمليات الثقيلة. ونحن نّتبع طريقة 

توي�وتا؛ إذ نستخدم نهج كايزن ]التحسي المستمر[ 
ونهج جينشي جينبوتسو، والذي يعني االنتقال إلى 

الموقع الفعلي لجمع الحقائق مباشرًة وتجربة كل 
شيء بنفسك. فإذا رأيت شيًئا في تقري�ر، فسيكون 

عليك النهوض واالنتقال فعلًيا لرؤيته على أرض 
الواقع. وإذا واجهت مشكلة في إطار سيارة، 

فسيكون عليك االنحناء ولمسه بيديك. وهكذا، فإن 
من المفرتض أن ت�تسخ يداك. وال يمكنك إدارة األمور 
أو اتخاذ القرارات من المكتب فحسب. ويتماشى هذا 

مع نهجنا في شركة عبد اللطيف جميل، إلننا في 
النهاية نرى أن عملنا عبارة عن عمليات تشغيلية.
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مجلة ماكنزي الربعية: كيف ُتقّررون مواطن البحث 
عن فرص، سواًء من حيث القطاع أو المنطقة 

الجغرافية؟

حسن جميل: هناك الكثري والكثري من الفرص في كل 
مكان. وقد اتخذنا قراًرا مدروًسا منذ حوالي ثماني 
سنوات بالرتكيز على قطاع تصنيع السيارات. ففي 

عام 2012، كنا أول كبار المست�ثمري�ن في شركة 
ريفيان لتصنيع السيارات الكهربائية، والتي يقع 

مقرها في منطقة قرب مدينة ديرتويت. ونظًرا 
لمعرفتنا األساسية بقطاع السيارات، فقد أردنا 

أن ندخل في مجال السيارات الكهربائية. كما أردنا 
أيًضا تطوي�ر أعمالنا في الواليات المتحدة، وهي 

سوق كبرية جًدا للسيارات والسيارات الرياضية 
متعددة االستخدامات وسيارات البيك أب. وعالوة 
على ذلك، أردنا المشاركة في توجيه حركة سوق 
السيارات، فبحثنا عن طرق لنكون بها من موّجهي 

حركة السوق بداًل من أن نكون من المت�أثري�ن بها أو 
المتضرري�ن منها. ونحن نشهد اآلن الكثري من الصخب 

في قطاع السيارات مع ظهور أمور جديدة مثل 
مشاركة الرحالت، وطلب سيارات األجرة عرب الهاتف 

وتطبيقات الجّوال وت�كنولوجيا الت�أمي والت�كنولوجيا 
المالية. ولذلك، فإننا نجد شركات مثل شركتنا 

ت�تساءل دائًما عما ُيخّبئه المستقبل لنا. وهكذا من 
خالل االست�ثمار ببداية جديدة في شركة مثل ريفيان، 
يمكننا االطالع على آخر وأهم المستجدات في ذلك 

القطاع.

فادي جميل: اتخذنا أيًضا قراًرا مدروًسا منذ بضع 
سنوات بالدخول في قطاع الطاقة المتجددة، ال 

سيما أننا كنا نفكر في هذا األمر منذ فرتة، لذا قررنا 
االستحواذ على شركة فوتوواتيو رينيوابل فينشرز 
]FRV[ التي يقع مقرها في مدريد، والتي تستهدف 

تحقيق طاقة إنتاجية تصل إلى 7.5 جيجاوات بحلول 
عام 2024 لتلبية احتياجات السوق العالمية. وُيعد 

قطاع الطاقة من القطاعات التي نتحّمس بقوة 
لالست�ثمار فيها. ومن مزايا هذا القطاع بالنسبة 

لنا أنه است�ثمار برؤية طويلة األجل، وال يصُلح 
لالست�ثمارات قصرية المدى؛ فهو يتيح الوصول إلى 
نطاق جغرافي كبري جًدا، سواًء في أمريكا الالتينية 

أو أسرتاليا، وهو بذلك ُيمثِّل منصة جيدة للعمل، 
كما أنه قطاع سريع النمو كذلك. وال أحد يعرف 

تماًما إلى أين ستصل التطورات في هذا القطاع، إاّل 
أن ذلك أمٌر مثرٌي لالهتمام بالنسبة لنا.

في عام 2016، أنشأنا شركة لتحلية المياه 
ومعالجتها، وهي شركة ألمار لحلول المياه 

]AWS[، في مدريد. واآلن تمتلك شركة ألمار لحلول 
المياه مكاتب في كلٍ من الشرق األوسط وأفريقيا 
وأمريكا الجنوبية. ونحن نبحث أيًضا في مجال المياه 

الصناعية ألغراض التعدين أو االستخدامات األخرى، 
وذلك في دولة تشيلي وأماكن أخرى في أمريكا 

الالتينية. وتعتمد تلك األعمال على رؤية بعيدة 
المدى بدرجة أكرب من غريها؛ إذ يستغرق إنشاء 

محطة واحدة من أربع إلى خمس سنوات. وُتعد 

هذه القطاعات مهمة بالنسبة لنا من حيث األعمال 
المستقبلية، وليس هذا بسبب التنّوع الجغرافي 
فحسب، ولكن بسبب أثرها الكبري كذلك. إن هناك 

حاجة كبرية للحصول على الطاقة والمياه النظيفة، 
سواًء من منظور الحاجات الشخصية أو الصناعية. 
وطالما كنا نقول إن تغريُّ المناخ سُيمثِّل مشكلة 

خالل 20 عاًما، أو خالل 50 عاًما، ولكنه فعلًيا ُيمثِّل 
مشكلة اآلن، وأنا سعيد ألننا نعمل في القطاعات 

التي تدعم االستدامة.

مجلة ماكنزي الربعية: إن هذه أيًضا أعمال كبرية 
وتحتاج إلى رأسمال ضخم في مجاالت غري مؤكدة 

النتائج. إذن كيف يمكنكم تقري�ر الوقت المناسب 
للدخول في قطاع أعمال جديد، ومتى ُيعدُّ األمر 

مخاطرة كبرية جًدا؟

حسن جميل: إنني أحب أن أعترب شركتنا “شركة 
ناشئة” عمرها 75 عاًما، إذ كان رئيس شركتنا- والدنا، 
دائًما ما يتحلى بروح المبادرة وريادة األعمال إلى 

أقصى حٍد ممكن، وقد أعطانا فرًصا الرت�كاب أخطاء، 
باعتبارنا جيل القيادة القادم للشركة. وقد ارت�كبنا 

أخطاًء بالفعل. ومن الضروري للقيادة أن ت�أخذ 
الفرص.

فادي جميل: ال يمكنك القفز إلى أي سوق لمجرد 
أنها تبدو سوًقا حيوية، ولكن عليك أن ت�تخيل ما 

ست�كون عليه هذه السوق بعد 20 عاًما، مع محاولة 
قياس حجم المخاطرة المرتبطة بتلك الفرصة. 
وت�كون المخاطرة مرتفعة جًدا في القطاعات 

التي ليس لدينا أي معرفة أو خربة بها. ُيعّد قطاع 
السيارات من القطاعات التي نعرفها معرفًة 

جيدة. أما قطاع الطاقة، فقد كان من األعمال التي 
انخرطنا فيها ببطء. وعموًما، فإننا نود االنخراط في 

األعمال ذات الصلة التي يمكننا فهمها.

حسن جميل: بطبيعة الحال، عندما است�ثمرنا في 
شركة ريفيان، فإننا لم ُنعطهم شيًكا على بياض، 

ثم قلنا لهم “هيا انطلقوا وأنشئوا شركة سيارات 
واشرتوا مصنًعا”. ولكن األمر تم على دفعات وعلى 

مراحل مع اإلدارة على مدى عدة سنوات، حتى 
ل هذه  اكتسب كٌل منَّا الثقة في اآلخر. ونحن ال نتحمَّ

المخاطر بمجرد قولنا: “دعونا نفعل ذلك فحسب”. 
وإنما تظل جميع األمور محسوبة بشكلٍ دقيق جًدا، 

وبطريقة منهجية إلى حٍد كبري.

 )FRV( محطة كهروضوئية تابعة لشركة فوتوواتيو رينيوابل فينشرز
بالقرب من مدينة توسان بوالية أري�زونا
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“يف الكثير من الشركات 
خ يف ثقافة  العائلية، يترسِّ

الشركة أن: »أصحاب الشركة 
هم من يحّددون كل ما 

يتم فيها، ويفرضونه على 
اآلخرين، وال يدعمون إال 

أفكارهم هم فقط«. ولكن 
يف شركتنا، طالما أنك تفعل 

شيًئا جيًدا ومفيًدا وكنَت 
ُمتحّمًسا له، فيمكنك فعل 

ذلك الشيء”.
— فادي جميل

فادي جميل: كانت شركة فوتوواتيو رينيوابل 
فينشرز ]FRV[ بالنسبة لنا مثل ذلك، فنحن لم نفهم 
هذا القطاع فهًما تاًما في البداية؛ إذ لم نعتد عليه 

من قبل. ولكن عندما فهمناه فهًما جيًدا، قّررنا أن 
نخطو خطوات أخرى، ومن ثم قمنا بتوسيع نطاق 

أعمالنا إلى حٍد كبري.

مجلة ماكنزي الربعية: يبدو أن من العناصر 
األساسية في نهجكم أال ت�كتفوا “بمجرد االست�ثمار” 

في الشركات األخرى، وإنما تسعون إلى بناء 
الشراكات معها. فما هي الخصائص التي تبحثون 

عنها في شريككم؟

حسن جميل: بالنسبة لشركة ريفيان — نعم، لقد 
كنا مست�ثمري�ن، ولكننا كنا نعمل مًعا كشركاء. كنت 

أترّدد على مدينة ديرتويت مرة كل شهري�ن، وعملت 
بشكلٍ وثيق مع السيد روبرت جوزيف سكارينغ 
]المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ريفيان[. 

في الحقيقة، ليس لدينا العديد من الشركاء، ولكن 
عالقتنا بالشركاء الذين لدينا قوية جًدا. ال أستطيع 

أن أذكر في أي وقت من حياتي أننا استحوذنا 
على شركة لغرض المتاجرة بها وجني الربح السريع 

من ورائها. إننا قادرون على اتخاذ القرارات التي 
ال يستطيع اآلخرون اتخاذها، ألننا ننظر برؤية 

بعيدة المدى. ولم يكن ليحالفنا النجاح مع شركة 
فوتوواتيو رينيوابل فينشرز ]FRV[ أو شركة ريفيان 

لو كنا نفكر بطريقة: “حسًنا، فلنفعل ذلك لمدة 
عامي، ثم ننسحب”.

أبقينا على سرية شراكتنا مع شركة ريفيان لمدة 
ثماني سنوات، وهي فرتة جيدة، وذلك ألننا 

أردنا ضمان أال نستعرض عضالتنا حتى ت�كن لدينا 
عضالت كي نستعرضها. وكنا محظوظي جًدا بأن 

ينضم إلينا شركاٌء مثل شركات أمازون وفورد 
وكوكس للسيارات. ويتميز جميع شركائنا بالتخطيط 

االسرتاتيجي ألقصى حٍد ممكن. وليس منهم من 
يبحث عن جني ربح سريع.

مجلة ماكنزي الربعية: يبدو أن الرتكيز على الرؤية 
بعيدة المدى ينطبق أيًضا على نهج عائلت�كم نحو 

العمل الخريي وعملكم مع مؤسسة »مجتمع 
جميل«.

حسن جميل: كان جدي رجاًل سخًيا جًدا. ولم يكن 
ُمتعّلًما بالمعنى التقليدي للكلمة، فكانت األعمال 
التجارية هي مجال علمه وخربته، إال أنه كان ُيقدِّر 

قيمة العطاء كثرًيا. فكان يدعم األهالي في مختلف 
أنحاء مدينته، بغض النظر عن طبيعة المسائل التي 
كانت ت�تطلب الدعم. كان يتدّخل للمساعدة على أي 

حال. لذلك كان مفهوم العمل الخريي والعطاء 
للمجتمع راسًخا لدينا منذ 75 عاًما. وبعد أن دخل 
والدي في أعمال الشركة، قام بإضفاء الطابع 
المؤسسي على ذلك العطاء وعلى مفهوم 

العمل الخريي عموًما على النحو الذي تجّلى في 
مؤسسة »مجتمع جميل« الخريية، والتي تخضع 

الفرق العاملة فيها لمؤشرات األداء الرئيسية وغري 
ذلك من القياسات والمقاي�يس ذات الصلة.

فادي جميل: كان والدي على استعداد دائًما 
للسماح لنا، باعتبارنا أبناءه ونوابه، بالمشاركة 
في تقديم الدعم للغري في كل أمٍر نشعر إننا 

متحمسون له. ولم يكن يدفع أحًدا منا أبًدا في 
اتجاه محدد، وإنما كان يرتك لنا باب االختيار مفتوًحا. 
خ في ثقافة  في الكثري من الشركات العائلية، يرتسِّ
الشركة أن: »أصحاب الشركة هم من يحّددون كل ما 
يتم فيها، ويفرضونه على اآلخري�ن، وال يدعمون إال 
أفكارهم هم فقط«. ولكن في شركتنا، طالما أنك 

تفعل شيًئا جيًدا ومفيًدا وكنَت ُمتحّمًسا له، فيمكنك 
فعل ذلك الشيء”. هذه هي فلسفة أعمالنا. كما 

ُتعد جهودنا الخريية وعطاؤنا للمجتمع من أهم 
الركائز التي تقوم عليها شركتنا.

مجلة ماكنزي الربعية: يتوسع “مجتمع جميل” إلى 
حٍد كبري، على النحو نفسه كما ت�توطد عالقت�كم 

بمعهد ماساتشوستس للت�كنولوجيا، على سبيل 
المثال.

ج والدي، محمد عبد اللطيف  حسن جميل: تخرَّ
جميل، من معهد ماساتشوستس للت�كنولوجيا. 

وألنني أنا وأخي لسنا أذكياء مثله، فإننا لم نلتحق 
بذلك المعهد. ]ضحك[ إن معهد ماساتشوستس 

للت�كنولوجيا مؤسسة رائعة. ولدينا العديد من 
أوجه التعاون مع الجامعة، ومن ذلك العديد من 

المختربات التي منحناها للجامعة. وتضم مختربات 
عبد اللطيف جميل هذه بعًضا من أفضل الباحثي 
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في العالم لدراسة المسائل الحرجة، بدايًة من 
مكافحة الفقر وحتى معالجة أزمة المياه العذبة 

الكربى. وُترّكز جميع هذه المختربات على الطموح 
نفسه في بناء مستقبل أفضل للجميع.

فادي جميل: في عام 2005، منحنا معهد 
ماساتشوستس للت�كنولوجيا مخترًبا يحمل اسم 

 .»)J-PAL( مخترب عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر«
وقد فاز مؤسسا هذا المخترب، وهما أبهيجيت 

بانريجي وإسرت دوفلو، مؤخًرا بجائزة نوبل التذكارية 
في االقتصاد لعملهم في مخترب عبد اللطيف 

جميل لمكافحة الفقر )J-PAL(، ونحن فخورون للغاية 
بأن نكون جزًءا من قصة نجاحهما. وُتعد إسرت هي 

أصغر شخص سًنا وثاني امرأة تفوز بمثل هذه 
الجائزة.

يؤدي مخترب عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر 
)J-PAL( عماًل قوًيا للغاية. على سبيل المثال، ُتعد 

أفريقيا مهمة بالنسبة لنا، ونحن نريد أن نعمل 
على معالجة المالريا. يرتكز أكرث من %90 من 

الوفيات الناجمة عن المالريا في العالم في 
منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، وال يزال 

هناك الكثري من النقاش حول الطريقة المناسبة 
لمواجهة هذا التحدي. لذلك، ُيشكِّل مخترب عبد 

اللطيف جميل لمكافحة الفقر )J-PAL( فريًقا هناك 
إلجراء تقي�يمات عشوائية لتحديد أنجح وسيلة لحل 

هذه المشكلة بطريقة علمية. ت�أتي نتائج تقي�يمهم 
على النحو التالي مثاًل: الطريقة )أ( فّعالة بنسبة 

%50. والطريقة )ب( فّعالة بنسبة %80. والطريقة 
)ج( فّعالة بنسبة %10. وعندما ت�أتي الحكومات 

أو المؤسسات مثل مؤسسة نايكي ومؤسسة 
بيل وميليندا غيتس وتقول: “نحن نريد حل هذه 

المشكلة”، فسوف يقول لهم مخترب عبد اللطيف 
جميل لمكافحة الفقر )J-PAL(: “حسًنا، فإن أفضل 

طريقة لحل هذه المشكلة، وأفضل عائد على 
اإلنفاق، يكون باستخدام الطريقة )ب(”.

وحتى وقتنا هذا، عمل مخترب عبد اللطيف جميل 
لمكافحة الفقر )J-PAL( في 80 دولة مختلفة، 
وأعتقد أن عمله قد ترك أثًرا إي�جابًيا على حياة 

أكرث من 400 مليون شخص.] 1 [ على سبيل المثال، 
بالنسبة لمرض المالريا، فقد ساعد عمل المخترب 

في إحداث تحّول في النهج الُمّتبع نحو تقديم 
المنتجات الُمنقذة للحياة مجاًنا ألنها أثبتت القيمة 

االقتصادية، وكذلك القيمة االجتماعية، لذلك النهج 
بطريقة علمية.

مجلة ماكنزي الربعية: كل هذا ُيثري موضوع التداخل 
بي الهدف والرؤية الواضحة من جانب واألرباح 

من جانب آخر، وهو الموضوع الذي يشغل أذهان 
المسؤولي التنفيذي�ي حول العالم في هذه 

األيام. فكيف ترون الهدف والرؤية الواضحة ألعمال 
شركت�كم؟

“شركة عبد اللطيف جميل 
شركة عالمية، ولكن جذورنا 

سعودية عميقة، وهذا هو 
أساس كل شيء يف أعمالنا، 

بدايًة من تاريخنا، وحتى 
القرارات التي نتخذها 

اليوم، وكذلك طموحاتنا 
للمستقبل”.

— حسن جميل

حسن جميل: لم تعد األرباح، وحدها، هدًفا ألي شركة 
أو غايتها بعد اآلن. فالمؤسسة بحاجة إلى غاية 

واضحة، ونحن كأصحاب ومديري�ن للمؤسسة بحاجة 
إلى أن نشعر بذلك. ولكن األهم، يحتاج موظفوك 

إلى معرفة أن الشركة لها غاية واضحة، وأن 
يشعروا بذلك ويعرفوا أنها ليست مجرد كسب المال 
وتحقيق األرباح فقط. فأنت تحتاج إلى أن ت�كون لديك 

قيمة حقيقية تجعلك تذهب إلى العمل كل يوم.

ال ُيعد الربح سوى مؤشًرا واحًدا لنجاح عملك، في 
حي ُتعد معالجة القضايا األخرى في قطاع أعمالك 

أمًرا في غاية األهمية. ونحن نرى أن الجهود 
الفنية والخريية لعائلتنا هي بالدرجة نفسها من 

األهمية مثل أرباح أعمالنا. نعم، أنا أعرف أن الكثري 
من الناس يقولون ذلك. أما نحن، فنعتقد حًقا في 

ذلك. فهذه الجوانب قري�بة جًدا من قلوبنا. ومن 
خالل مؤسسة »مجتمع جميل«، لدينا أيًضا برنامج 

غري هادف للربح يحمل اسم »باب رزق جميل« 
الذي ساهم في توفري 900,000 فرصة عمل في 

منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا منذ إنشائه، 
وينصُب الرتكيز الرئيسي لهذا الربنامج على توفري 

فرص العمل، سواًء من خالل تموي�ل المشاريع 
الصغرية أو التدريب لكلٍ من الرجال والنساء. 

وقد اجتمع بعض رجال األعمال وسيدات األعمال 
السعودي�ي الذين بدأوا أعمالهم بقرض صغري 

جًدا منا، واستطاعوا إنشاء مشاريع تجارية بأحجام 
مختلفة. وهكذا برؤيتنا للقيمة التي حّققها هؤالء، 

نتحّمس لالستمرار في هذا المجال أكرث وأكرث.

مجلة ماكنزي الربعية: أتصّور أن رؤية كل هذا يتبلور 
في المملكة العرب�ية السعودية هو األمر األكرث 

إلهاًما. برأيك، كيف أّثرت الجذور السعودية لشركة 
عبد اللطيف جميل في هويتها المؤسسية؟

في أكتوبر 2019، فاز بجائزة نوبل في االقتصاد اثنان من مؤسسي ومديري مخترب عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر )J-PAL(، وهما أبهيجيت   1
بانريجي وإسرت دوفلو، باإلضافة إلى األستاذ مايكل كريمر الذي كان يعمل مع المخترب منذ فرتة طويلة.
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حسن جميل: بالت�أكيد، شركة عبد اللطيف جميل 
شركة عالمية، ولكن جذورنا سعودية راسخة، 

وهذا هو أساس كل شيء في أعمالنا، بدايًة من 
تاريخنا، وحتى القرارات التي نتخذها اليوم، وكذلك 

طموحاتنا للمستقبل. إذ ظلت المملكة العرب�ية 
السعودية هي مركز عملياتنا التشغيلية لمدة 

ثمانية عقود، وهي أكرب أسواقنا التجارية، ونقطة 
انطالقنا إلى العالم. ونحن ملتزمون بأن نكون جزًءا 

إي�جابًيا من تاري�خ المملكة العرب�ية السعودية.

فادي جميل: المملكة العرب�ية السعودية هي أمة 
مزدهرة وشابة وطموحة، وقد قامت على أرض 

صحراوية قاسية وجافة، وأعتقد أن هذا يعني 
أن المثابرة واالبت�كار هو جزء أساسي من ت�كوي�ن 
الشعب السعودي وشركات األعمال السعودية 

كذلك. وُتعد السعودية أيًضا مجتمًعا متعدد 
الثقافات، فتجد فيها أصحاب المهارات والكفاءات 

من السعودي�ي، وكذلك من الجنسيات األخرى 
من جميع أنحاء العالم. إنها نقطة انطالق رائعة. 

وعندما دخلنا إلى أسواق أخرى، استطعنا استخدام 
مجموعة من الموارد التي لم ت�كن لت�توفر بشكلٍ 

طبيعي في ظروف أخرى.

مجلة ماكنزي الربعية: من المثري لالهتمام أن 
ت�تحدث عن “الموارد”. ألن التصور السائد، أو ربما 
التصور الخاطئ لدى الكثريي�ن في الغرب هو أن 

تدفق التجارة هنا يقوم على تصدير الموارد 
الطبيعية، وتحديًدا النفط، من الشرق األوسط إلى 

الخارج.

حسن جميل: إن أهم مواردنا هي األشخاص 
واألفكار. ومنذ ستينيات القرن الماضي، تركز 

شركتنا على التدريب والتطوي�ر. وفي ثمانينيات 
القرن الماضي، قمنا ببناء مرافق تدريب كربى في 

المملكة العرب�ية السعودية، مع الرتكيز على أنشطة 
المبيعات وما بعد البيع. وال تزال هذه المرافق 

قائمة وعاملة، وهي جزء مهم جًدا من أعمالنا. 
كما أن لدينا برامج ُنرسل فيها شباًبا من السعودي�ي 

وغري السعودي�ي إلى اليابان. فادي تدرب في 
أسرتاليا، في حي تدّربت أنا في اليابان، في إطار 

ما نسميه بت�كنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 
وهي من األشياء القابلة للنقل بي الشركات. 

وينتقل الزمالء إلى هناك لمدة سنة أو سنتي، حيث 
يتدّربون ويعودون.

“ُيعد تمكين الموظفين 
الذين يتعاملون مع العمالء 

مباشرًة عنصًرا أساسًيا من 
أعمالنا. فنحن، بطبيعة 

الحال، شركة ذات ُأطر عمل 
ومبادئ توجيهية. ولكننا 
نترك مساحة للموظفين 
التخاذ القرارات واغتنام 

الفرص”.
— فادي جميل

فادي جميل: من المهم جًدا االطالع على األوضاع 
المهنية والثقافية المتنوعة للمجتمعات األخرى 

في سن مبكرة. وال يقتصر هذا على السفر إلى 
الخارج للدراسة الجامعية أو الدراسات العليا فحسب. 

فعندما يقضي زمالؤنا في شركة عبد اللطيف 
جميل عاًما أو أكرث وهم يعملون في الخارج، 

فإنهم يتعرضون لتحّول ال ُيصّدق. وُيعد تمكي 
الموظفي الذين يتعاملون مع العمالء مباشرًة 
عنصًرا أساسًيا من أعمالنا. فنحن، بطبيعة الحال، 

شركة ذات اأطر عمل ومبادئ توجيهية. ولكننا نرتك 
مساحة للموظفي التخاذ القرارات واغتنام الفرص.

وقد استطاع الكثري من موظفينا إنجاز أعمال رائعة. 
ومن النماذج التي أذكرها اآلن: موظفان في 

 ،Motory.com شركتنا أنشآ موقًعا إلكرتونًيا باسم
وقد أصبح اليوم أحد مواقع السيارات األكرث زيارًة 

في المملكة العرب�ية السعودية. ونحن نتحدث حالًيا 
مع شركائنا ونتطلع إلى توسيع نطاق تلك األعمال. 
فالفرص تنبثق بي الحي واآلخر، ودورنا كمسؤولي 

تنفيذي�ي كبار هو الت�أكد من أننا ُندرك هذه الفرص، 
وحيثما نجد فيها قيمًة لنا، يكون علينا اغتنامها 

والسماح لها بالنمو.

نبذة عن الُكّتاب
فادي جميل هو نائب الرئيس ونائب رئيس مجلس 

اإلدارة، العمليات الدولية، شركة عبد اللطيف جميل. 
حسن جميل هو نائب الرئيس ونائب رئيس مجلس 

اإلدارة، المملكة العرب�ية السعودية، شركة عبد 
اللطيف جميل. أجرى هذه المقابلة كٌل من ديفيد 

شوارتز، وهو عضو في قطاع ماكنزي للنشر 
ومقرها في مكتب ماكنزي بمدينة ستامفورد، 

وأحمد يوسف، وهو شريك رئيسي في مكتب 
ماكنزي بمدينة دبي.
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