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المصدر: استطالع مؤشر فانسون بورن للتحول الرقمي، أغسطس 2018. 4,600 من الشركات القادة التي یعمل لدیھا أكثر من 250 موظفًا،  

عبر 40 دولة و12 من قطاعات األعمال. 
تم اختصار بعض القوائم للوضوح. 

تُعد Intel وشعار Intel عالمات تجاریة لشركة Intel أو لشركاتھا الفرعیة في الوالیات المتحدة و/أو دول أخرى. 

یوضح مؤشر التحول الرقمي أن غالبیة الشركات ال یزال أمامھا طریق طویل. لتحقیق مستقبلھم الرقمي، یجب أن تكون كل األعمال رقمیة  
في صمیمھا: مدعومة بالبیانات،  وتعمل في عالم التخزین السحابي المتعدد. لقد حان وقت العمل اآلن - في حین ال تزال ھناك فرصة كبیرة متاحة. 

الخالصة 

%46
 في عام 2016 في عام %27%192016

%44 
یتقاسمون المعرفة عبر الوظائف  
(على سبیل المثال عن طریق  
تزوید قادة تكنولوجیا المعلومات  
بمھارات األعمال وقادة األعمال  
ذوي مھارات تكنولوجیا المعلومات) 

یعملون على تطویر مھاراتھم  
الرقمیة الداخلیة وموھبتھم  
(على سبیل المثال من خالل  

تعلیم الموظفین كیفیة استخدام الرموز) 

أفضل مجاالت االستثمار في بیئة العمل 

أفضل مجاالت االستثمار 

إنترنت األشیاء 
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األمن 
%58

الذكاء االصطناعي 
%40

التخزین السحابي المتعدد 
%44

%68
سوف یستخدمون التقنیات الناشئة لتحسین  
شفافیة سلسلة التورید، والتتبع، والكفاءة 

%77
سوف یُسخّرون التقنیات الناشئة للتنبؤ  

بمطلب العمالء وإدارة الموارد 

صیاغة خطة اإلنقاذ 
في ھذه البیئة القائمة على "التحول أو الھالك"، تضع الشركات خططًا للتغلب على ھذه العقبات واستعادة الثقة. 
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ال یثقون بمؤسستھم بخصوص: 

- االمتثال للوائح (مثل النظام األوروبي  
 ("GDPR" العام لحمایة البیانات

- حمایة بیانات موظفیھم 
- المحافظة على بیانات العمالء 

1/2
أبلغوا أنّھم سیكافحون إلثبات  
أنھم جدیرون بالثقة في  
السنوات الخمس القادمة 

مشاكل الثقة الرقمیة
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 ضعف في مجموعات المھارات الداخلیة والخبرات 

 نقص في المیزانیة والموارد 

الثقافة الرقمیة غیر الناضجة 

التغییرات في التشریعات واللوائح 

المخاوف األمنیة وخصوصیة البیانات 

في ما یلي أھم 5 عوائق: 

ما الذي یُسبّب التباطؤ  
في التقدم الرقمي؟ 

یعتقدون أنھم سوف یكافحون  
من أجل تلبیة طلبات العمالء  
المتغیرة في غضون 5 سنواتٍ 

%51

یواجھون عقبات رئیسیة  
أمام التحول الرقمي 

%91

یعتقدون أنّ التحول الرقمي ینبغي  
أن یكون أكثر انتشارًا في جمیع  

أنحاء مؤسستھم 

%78

إعادة تخطیط بیئة األعمال 

  
التنافس في عالم الرقمیة الفائقة 

   HYPER-DIGITAL WORLD
على مستوى العالم، كان تقدُّم التحول الرقمي بطیئًا. تم تصنیف 5% فقط من المؤسسات كقادة رقمیین، تمامًا مثل عام 2016. 

إذن ما ھو الوضع الیوم وماذا نتوقع غدًا؟ 

مؤشر التحوالت الرقمیة

المتقاعسون الرقمیون التابعون الرقمیون  المتابعون الرقمیون  المتبنُّون الرقمیون  القادة الرقمیون 
ال توجد خطة رقمیة؛ مبادرات  

واستثمارات محدودة 
عدد قلیل جدًا من االستثمارات؛  

خطط مؤقتة 
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التحول والتخطیط الرقمي التدریجي  خطط رقمیة ناضجة، واستثمارات  
وابتكارات في مكانھا الصحیح 

الرقمیة متأصلة في جیناتنا 


