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تحديد خارطة العمل يف أفريقيا

كيف يقوم قادة تكنولوجيا املعلومات بتقديم امكانيات التكنولوجيا الحديثة
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تحديد خارطة العمل يف أفريقيا :كيف يقوم الرواد يف مجال تكنولوجيا املعلومات بتقديم الخدمات فيام يتعلق بامكانيات التكنولوجيا الحديثة

ومع تعداد سكان يبلغ املليار والتمدد الرسيع يف
قاعدة املستهلكني ،تستعد السوق األفريقية للنمو
املتفجر .التكنولوجيات الناشئة – وسائط التواصل
االجتامعي ،الحوسبة السحابية والتحليالت  -تقوم
بخلق فرص جديدة للرواد يف مجال تكنولوجيا
املعلومات واألعامل التجارية يف القارة ،ولكن مل
يتم بعد االستفادة الكاملة من كل هذه األدوات.
ولكن الرشكات الرائدة تقوم بسد العجز يف تبني
التكنولوجيا .وعىل عكس أقرانهم ،فقد وجدت
وسائل للتغلب عىل مجموعة متنوعة من القضايا
التي تتعلق بالريادة واملهارات واألمن .ومع توسع
االقتصاد األفريقي ،يبقى هؤالء املفكرين التقدميني
عىل أهبة االستعداد الكتساب مميزات تنافسية
كبرية.

نبذة عن الدراسة
وقد قامت رشكة  IBMباستطالع رأي  180من الرواد يف تكنولوجيا
املعلومات األفارقة يف  29من الصناعات يف مرص ،وجنوب أفريقيا ،وكينيا،
ونيجرييا ،واملغرب .وكان هدف الدراسة :هو تفهم كيف ميكن أن يحقق
قادة تكنولوجيا املعلومات االمكانات االسرتاتيجية للتكنولوجيا الناشئة من
خالل تحديد التحديات الرئيسية لتبنيها .وقد تم تقسيم املشاركني وفقا
لألهمية التي يضعونها يف التكنولوجيات الناشئة ،فضال عن خارطة تبنيها.

تحقيق وعود السوق لواقع األعامل

تعد قارة أفريقيا قارة واسعة ومتنوعة مبعدل منو متوقع ينافس بعض
أرسع االقتصادات يف العامل .ومن املتوقع أن تنمو الصناعات االستهالكية
لها اىل  400مليار دوالر بحلول عام  1.2020وهذا ميثل فرصة هائلة
لألعامل األفريقية  -اذا كان قد تم اعدادها النتهاز هذه الفرصة.
يف جميع أنحاء القارة ،يكون للتغيريات السكانية تأثري عميق يف السوق.
ومن املتوقع أن تتضاعف نسبة األشخاص من هم يف سن العمل بحلول
عام  2.2020يعمل التطور االقتصادي عىل خلق فرص جديدة لهذه
الطبقة العاملة الصاعدة والدفع بالنمو القوي والطلب نحو التكنولوجيا.
اتجاهات املستهلكني يف أفريقيا ال تعد مجرد اتجاهات موازية لتلك
املوجودة يف األسواق األكرث نضجا  -فهي يف بعض الحاالت تقود الطريق.
حيث يتبنى األشخاص بهذه القارة التكنولوجيا الحديثة بوترية أرسع من
األشخاص يف أجزاء العامل األخرى .عىل سبيل املثال ،يبلغ عدد مستخدمي
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الفيسبوك يف مرص وحدها عدد املستخدمني يف أسرتاليا وتايوان واليابان.
يوجد  650مليون مشرتك يف التليفون املحمول يف أفريقيا اعتبارا من
عام  ،2012وهو أكرث بكثري من أوربا أو الواليات املتحدة .ولعل املؤرش
األكرث داللة عىل مدى تطلع قارة أفريقيا للتكنولوجيا هو الزيادة يف
عمليات الدفع عرب التليفون املحمول .حيث تتسارع األعامل األفريقية يف
استخدامها للعروض مثل  ،M-Pesaوهي خدمة تحويل األموال مبارشة
عرب التليفون املحمول .ويتوقع أن تصل قيمة املعامالت التي تتم من
خالل  M-Pesaوالخدمات املامثلة اىل أعىل من  160مليار دوالر بحلول
عام  4.2016يف الواليات املتحدة ،من املتوقع أن تصل املدفوعات من
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خالل التليفون املحمول اىل  90مليار دوالر فقط بحلول عام .2017
تدرك األعامل األفريقية الدور الذي ستلعبه التكنولوجيا الحديثة يف هذا
السوق املتغري واملتوسع بشكل رسيع .ويقوم ما يقرب من تسعة بني
كل عرشة رواد يف تكنولوجيا املعلومات يف أفريقيا بتصنيف التليفون
املحمول والتحليالت والبيئة االجتامعية والحوسبة السحابية من العوامل
الحاسمة لنجاح األعامل .وعىل الرغم من ذلك ،يقوم عدد أقل بكثري
بتبني هذه التكنولوجيا الحديثة (أنظر الشكل  .)1ونسمي هذا فجوة
تبني التكنولوجيا بأفريقيا.
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الشكل  – 1أغلب الرواد يف مجال تكنولجيا املعلومات يف أفريقيا يعرفون مدى أهمية التكنولوجيا الناشئة ،ولكن القليل منهم فقط خطى خطوات
جادة لتبنيها.
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ما الذي يعمل عىل تأخر األعامل

يتعرض الرواد األفارقة لضغوط هائلة للنجاح يف الساحة التنافسية.
حيث يواجهون تهديدات مدمرة من املنافسني العامليني األكرث تقدما
الذين يظهورن عىل الساحة ويتمتعون مبزايا كبرية .ويكون خطر التخلف
حقيقيا اذا مل تتحرك املؤسسات رسيعا .ويؤكد كل هذا عىل أهمية
التكنولوجيا الحديثة.
وتدل الفجوة ما بني القيمة املفروضة للتكنولوجيا والتبني الرسيع عىل
أنه توجد حواجز كبرية للعديد من األعامل األفريقية .أبرزت االستجابات
ثالثة من التحديات األكرث صعوبة:
•ريادة األعامل االسرتاتيجية – يتمثل طلب العميل يف تحول
تكنولوجيا املعلومات من موضعها التقليدي الحايل يف الخلف اىل دور
أكرث اسرتاتيجيا ،مع توفري الفرصة لرواد التكنولوجيا ليصبحوا أكرث
مشاركة يف عمليات صنع القرار.
•تطوير مهارات تكنولوجيا املعلومات – القيود املفروضة عىل املوارد
وعدم توافر املواهب يف بعض املناطق يجعل من الصعب اجتذاب
واستبقاء املتخصصيني ذوي املهارات.
•تأمني املعلومات – الزيادة الرسيعة يف االتصاالت وأحجام البيانات
تفوق قدرة بعض األعامل يف الحفاظ عىل التأمني.
هذه التحديات مرتابطة فيام بينها .وبدون دعم كبار الرواد ،عىل سبيل
املثال ،فانه يكون من الصعب بالنسبة للمديرين التنفيذيني لتكنولوجيا
املعلومات ايجاد التمويل الالزم لتطوير املهارات أو البنية األساسية
لتأمني البيانات.

القيادة :التأثري عىل الحوار
ترى األعامل حاجة واضحة اىل االقرتاب من العمالء ،وتقديم منتجات
جديدة وخدمات أرسع ،واالستفادة من هذا الكم الضخم من املعلومات.
ويعترب تبني التكنولوجيا املتقدمة أمر أسايس لهذه الجهود .رواد
تكنولوجيا املعلومات اليوم مسؤلوون عن عائدات الخط الرئييس
والربحية وتجارب العمالء  -وهو الدور الذي ميتد اىل ما أبعد من مركز
البيانات .ولتحقيق هذه األهداف ،يحتاج رواد تكنولوجيا املعلومات اىل
القيام بدور أكرب يف عملية صنع القرار.

أين يلتقي الرواد يف مجايل تكنولوجيا املعلومات واألعامل
كلام تم االرتقاء يف الفهم الكامل لرضورة احتياجات وأولويات العمل،
كلام شكل ذلك قفزة من ادارة التكنولوجيا اىل الريادة يف املرشوعات
وبناء عىل الدراسة التي قام بها مركز IBM Center for CIO
 ،Leadership Global Key Insightsفهناك ستة من الكفاءات
األساسية التي تعد رضورية لتعظيم أثر قادة تكنولوجيا املعلومات
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كأحد التنفيذيني يف مجال األعامل.

الريادة
يوضح الرؤية ،ويطور الفريق ويحشد املؤسسة من أجل التغيري
االبتكار والنمو
لبناء القدرة عىل االبتكار الذي يرتبط بنتائج األعامل
اسرتاتيجية األعامل والتشغيل
يشارك يف تطوير اسرتاتيجية املؤسسة
ادارة العالقات واالتصاالت
لبناء عالقات وثيقة وتواصل عميق عرب املديرين التنفيذيني مع أصحاب
املصالح الرئيسيني
ادارة األعامل
لديه قدرات يف إدارة األعامل أكرث من املعرفة بوظائف تكنولوجيا
املعلومات ،والتدرج خالل الحوكمة املنظمة
ادارة املخاطر واالمتثال
يفهم العنارص األوسع إلدارة املخاطر  -من مخاطر التكنولوجيا
والعمليات واملخاطر يف املؤسسة  -والقدرة عىل قيادة املناقشات
واملخاطر األمنية يف مجلس االدارة
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ووفقا الستطالع الرأي ،فان أكرث من ثالثة أرباع ممن شملهم االستطالع
لديهم رؤية واضحة لكيفية دفع التكنولوجيا ألعاملهم لألمام .ومع ذلك،
مل تشارك نسبة  38يف املحادثات االسرتاتيجية مع نظرائهم من رجال
األعامل .يحتاج رواد تكنولوجيا املعلومات اىل التعبري بوضوح عن ما
ستقدمه التكنولوجيا من قيمة للرشكة .يجب أن تتجاوز املحادثة تقديم
االحتياجات األساسية ،مثل اتاحة النظام ،اىل تناول دور التكنولوجيا
كأداة مساعدة السرتاتيجية األعامل.

املهارات :بناء الفريق املناسب للحصول عىل قدرة تنافسية
االمكانيات املتاحة يف تكنولوجيا اليوم ،واملتمثلة يف الدفع بالرؤيا ورسعة
األعامل ،ميكن أن تساعد املؤسسات عىل االستجابة بشكل أفضل يف
عملية تحويل الطلب ،وتكوين واالحتفاظ بالعمالء ،وتحسني مدى
رضائهم .وهذا الرابط بني تكنولوجيا املعلومات ونتائج األعامل يعلق
أهمية قصوى عىل مهارات التكنولوجيا .حيث أن جذب املتخصصيني
ذوي املهارات املناسبة غالبا ما يكون صعبا .يجب أن تقوم الرشكات
ببذل املزيد من الجهود لتطوير املهارات داخلها باالضافة اىل الحصول
عىل املواهب من الخارج.
قام أقل من نصف الرشكات يف استطالع الرأي بتطوير مستوى مهارات
تكنولوجيا املعلومات املطلوبة لسد فجوة تبني التكنولوجيا (أنظر اىل
الشكل  .)2وتحتاج املؤسسات اىل متخصصني يف تكنولوجيا املعلومات تم
اعدادهم لالستفادة من التكنولوجيا عىل نحو فعال للميض ملا أبعد من
مجرد “ابقاء األضواء عليها ”.ولتظل الرشكات قادرة عىل املنافسة ،فان
التكنولوجيا والخربة رضوريان  -عىل سبيل املثال ،فال يعد األمر مجرد
استخراج للبيانات والرؤية التحليلية ولكن يتطلب املعرفة لوضعها قيد
االستخدام.
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الشكل  – 2لالستفادة من التكنولوجيات الناشئة بشكل صحيح ،يجب عىل
الرشكات إعطاء األولوية لتنمية املهارات بقوة .أقل من نصف الرشكات يف
أفريقيا استطاعت أن تتقدم يف ارتقاء سلم التنمية.

ومثل تطوير تكنولوجيا املعلومات ،يعد تأمني البيانات مشكلة تعتمد
عىل دعم االدارة العليا .حيث يجب أن يقوم رواد تكنولوجيا املعلومات
بالحصول عىل املوارد الالزمة لتطوير وتطبيق وفرض اجراءات رسية
البيانات الفعالة ،سواء عىل الجانب التقني والسيايس .كام أنهم يحتاجون
اىل ربط الحاجة اىل تأمني البيانات باملرشوع ككل بحيث يقوم العاملني
بدورهم يف حامية البيانات الحساسة.

تحديد خارطة تبني التكنولوجيا

الثلث اآلخر من الرشكات الرائدة التي شملها استطالع الرأي هو القيادة
التي قامت باعطاء األولوية للتكنولوجيا الحديثة ونجحت يف توظيفها
بوترية متسارعة( .أنظر الشكل  )3ويف حني يقوم العديد من نظرائهم
ببذل الجهد فيام يتعلق باألعامل التنفيذية ،تعمل القيادة بناءا عىل
الرؤية االسرتاتيجية الخاصة بها والتحرك برسعة القامة ميزة تنافسية.

High
عايل

Pace of adoption

التأمني :تناول كيل لالهتاممات املتزايدة
قام أكرث من نصف املشاركني يف االستطالع بابراز التأمني املتعلق
بالتكنولوجيا الحديثة باعتبارها قضية تشغل تفكري الجميع .يقوم العمالء
والعاملني باستخدام البيانات أكرث من أي وقت مىض ،وميكن أن تفوق
املخاطر قدرة املؤسسة عىل تطوير والحفاظ عىل اجراءات تأمني البيانات
الكافية .ومع تنامي وتطور السوق األفريقية برسعة كبرية ،كانت هناك
حاجة ملحة العداد اجراءات أقوى لتأمني البيانات بالتوازي مع بدء
تطبيق االمكانيات التكنولوجية الجديدة .ولكن ،عدم وجود استثامرات
كافية يف األنظمة اآلمنة ،وعدم كفاية السياسات واالدارات ،والحاجة
ملزيد من الوعي للمشاكل املتعلقة بتأمني البيانات كلها أسباب تعمل عىل
ابطاء عملية تبني التكنولوجيا الحديثة.

تبني التكنولوجيا الرائدة

Pacesetter technology adoption

خارطة التبني
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تحديد خارطة العمل يف أفريقيا :كيف يقوم الرواد يف مجال تكنولوجيا املعلومات بتقديم الخدمات فيام يتعلق بامكانيات التكنولوجيا الحديثة

Low
منخفض

عايل

High

أهمية التكنولوجيا الناشئة

Importance of emerging technologies

العينة
36% Pacesetters
()65
 36%من)(65املشاركني
()115
املجموعة64% The
 64%من )Pack (115

Sample

منخفض
Low

Scale
املقياس
= 10 participants
املشاركني
 10من

الشكل  – 3املشاركني يرون االحتامالت االسرتاتيجية للتكنولوجيا الناشئة
ويواصلون طموحهم.
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وتكشف النظرة القريبة عن عمل القيادة عن بعض االجراءات الرئيسية
التي قامت باتخاذها لسد فجوة تبني التكنولوجيا (أنظر الشكل .)4
وباملقارنة بنظرائها ،يوضح رواد تكنولوجيا املعلومات االختالفات
الواضحة يف كيفية التعاون مع زمالئهم وتناول نتائج األعامل الهامة.

والعديد من تطبيقات القيادة لها أصول تتعلق بالكيفية التي تعمل بها
املؤسسة نفسها .وال يركز رواد تكنولوجيا املعلومات عىل التكنولوجيا
نفسها فقط ،لكن عىل التغيريات النظامية الالزمة لتحول املرشوع بطرق
أكرث جوهرية .وهذا يشمل الشفافية الداخلية والحوار االسرتاتيجي.
وتسعى القيادة اىل انشاء أعامل مبزيد من املرونة وبعد النظر لالستفادة
من امكانيات التكنولوجيا الحديثة.

ائدة Pacesetter
practices
التجارب الر

القادة املتميزين

املجموعة

القادة

يجتمع مع الرئيس التنفيذي/كبار املدراء

40%

88%

64%

Meet with the CEO/senior
بانتظام
execs regularly

30%

85%

67%

املعلوماتITمع
toتكنولوجيا
ربط استثامرات
Link
investments
نتائج األعامل business outcomes

70%

79%

46%

andالنتائج
وكروت
استخدام املقاييس
لتقييمUse
metrics
scorecards
املعلومات to assess IT
risk
مخاطر تكنولوجيا

30%

79%

59%

املخاطر Create
a risk-aware
cultureضوء معرفة
انشاء ثقافة يف

30%

75%

58%

تأمني املوارد
لالبتكار Secure resources
for innovation

80%

46%

26%

Develop IT skills to meet future
املستقبلية business
مع متطلبات األعامل needs

64%

الجديدة
دمج التكنولوجيا األمنية
Incorporate
new
security technology

30%

77%

60%

 andاملخاوف األمنية
والتعاون بشأن
التواصل
Communicate
collaborate
on security concerns

30%

69%

52%

املتخصصة يف
securityاللمهارات
توفري التطوير
Provide
professional
مجال األمن
skills development

30%

80%

تطوير مهارات تكنولوجيا املعلومات لتتوافق

Strategic
ريادة األعامل
business
االسرتاتيجية
leadership

مهارات
IT skills

تكنولوجيا
املعلومات

Security
التأمني

الشكل  – 4الرشكات الرائدة هي األكرث يف تقوية ريادة األعامل االسرتاتيجية ،وتطوير مهارات تكنولوجيا املعلومات ،وتطبيق مقاييس األمان للمساعدة يف
تحقيق نجاح املرشوع من خالل التكنولوجيا.
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تحديد خارطة العمل يف أفريقيا :كيف يقوم الرواد يف مجال تكنولوجيا املعلومات بتقديم الخدمات فيام يتعلق بامكانيات التكنولوجيا الحديثة

كيف تصبح تكنولوجيا املعلومات جزءا من الصورة االسرتاتيجية
وجدت الرشكات األفريقية املتطلعة طرق لتمكني رواد تكنولوجيا
املعلومات لديها من خالل التحول الثقايف .تسعى هذه املؤسسات اىل
ادارة ،بدال من تجنب ،مخاطر األعامل باستخدام التحليالت لخلق ثقافة
مؤسسية تبنى فيها القرارات عىل أساس معلومات حقيقية.
واألهم من ذلك ،الدعم االداري للقيادة .وبالنسبة لهذه الرشكات ،تعد
تكنولوجيا املعلومات جزءا ال يتجزأ من اسرتاتيجية األعامل ،وليس مجرد
عنرص دعم يف نجاح الرشكة .ويتطلب مستوى املشاركة الداخلية هذا
اتصاالت ومشاركة واضحة ومفتوحة بني رواد تكنولوجيا املعلومات
ونظرائهم يف األعامل ،وهو يشء تقوم القيادة به بنسبة  40يف املئة يف
كثري من األحيان.
وتبذل القيادة املزيد من الجهد الثبات قيمة التكنولوجيا بشكل ملموس.
وقد وجدت الدراسة أنه يتم استخدام املقاييس وبطاقات النتائج بنسبة
 70يف املئة أكرث من نظرائهم لربط تكنولوجيا املعلومات بنتائج األعامل.
وتقوم القيادة أيضا بادارة املخاطر عىل نحو أكرث قوة من خالل اجراء
التقييم الدقيق .ويف نفس الوقت ،تقوم عىل األرجح بنسبة  30يف املئة
بتعزيز مهارات االتصاالت والقيادة لخلق ثقافة أكرث وعيا للمخاطر.

ما الذي تقوم به القيادة لبناء قاعدة مهارات تكنولوجيا املعلومات
تعرف القيادة ما هو املطلوب للتنافس عىل املدى الطويل :معرفة
وظيفية متتد اىل كل من األعامل وتكنولوجيا املعلومات .وبنسبة  80يف
املئة ،تكون هذه الرشكات هي األكرث عرضة للتطوير االستباقي للمهارات
املهنية الالزمة للوصول اىل األهداف املستقبلية ،بدال من مجرد التناول
الفوري الحتياجات املرشوع.
ويف نظر القيادة ،يكون دعم الرواد لتنمية املهارات أسايس .حيث يكون
لرواد تكنولوجيا املعلومات لديها حالة أعامل قوية لتطوير وصياغة
الخطط القابلة للتطبيق والتي تركز عىل املستقبل ،وتأسيس االجراءات
األساسية لتعزيز مهارات تكنولوجيا املعلومات.

بالنسبة للقيادة ،يعد تأمني البيانات مسألة تنافسية
تشعر الرشكات األفريقية بقلق بالغ ازاء النمو الهائل يف البيانات
التي يتم التوصل اليها من خالل أجهزة التليفون املحمول والحوسبة
السحابية .وتعد القيادة ،عىل الرغم من ذلك ،هي األكرث استعدادا للحد
من املخاطر .مام يتيح امكانية اتخاذ قرارات جريئة الغتنام فرص السوق
األقل خطورة فيام يتعلق بتأمني البيانات.
تهدف القيادة اىل تحديد أولوية مشرتكة ألنظمة ومعلومات الحامية،
والعمل عىل تركيز املؤسسة بالكامل عىل تأمني البيانات .حيث تقوم
بالتواصل والتعاون فيام يتعلق بهذه املسألة بشكل ما يقرب من أكرث من
ثلث ما تقوم املؤسسات األخرى به.
وتضع رشكات القيادة أولوية أعىل عىل االستثامر يف تأمني البيانات.
حيث تقوم بسد الفجوات فيام يتعلق باالستعداد ألنها هي األكرث بنسبة
 30يف املائة يف توظيف التقنيات الجديدة وتعزيز الخربات واملهارات
فيام يتعلق بتأمني البيانات.
قوة التحليالت :الحد من تكاليف الرعاية الصحية
 Discovery Healthتعد أحد أقوى رشكات التأمني يف جنوب أفريقيا.
واسرتاتيجيتها هي :خط انتاج أوسع ،بتكلفة أقل بنسبة  15باملائة عن
املنافسني.
والرشكات يف صناعة التأمني الصحية املنافسة تدفع للمحافظة عىل
صحة األعضاء .باستخدام التكنولوجيا ،أصبح بامكان  Discoveryامليض
قدما من خالل استباقها مع خيارات الرعاية .وبدال من انتظار وقوع
األعضاء مرىض ،تبحث  Discoveryبشكل أعمق للتعرف عىل األعضاء
العرضة لبعض الظروف الطبية وما ميكن عمله لتخفيف آثارها.
وتقوم تحليالت رشكة  Discoveryباستخدام حجم النمو للبيانات
الطبية والدميوغرافية وبيانات التسجيل لتقوية امكانيات التنبؤ الطبية
للرشكة .وهذا يؤدي اىل مساعدة الرشكة يف تطوير الربامج الوقائية التي
7
ميكن أن تساعد األشخاص يف تفادي املشاكل الصحية.
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سد فجوة التبني

بالنسبة للمؤسسات األفريقية ،يعمل الترسيع يف تبني التكنولوجيا عىل
فتح باب االبتكار .تساعد تكنولوجيا املعلومات الرشكة يف أن تصبح أكرث
كفاءة وفعالية فيام يتعلق بالعمليات األساسية ،لكن التعهد املتعلق
بالتليفون املحمول والبيئة االجتامعية والتحليالت والحوسبة السحابية
ميتد ألكرث من ذلك بكثري .وتأخذ مناذج األعامل الجديدة شكال ،مبني عىل
رؤية أعمق للعمالء ومشاركة أوثق واستجابة أكرب للمتطلبات املتغرية.

ويشري ترصف القيادة اىل الطريق تجاه تبني التكنولوجيا الحديثة
بشكل أرسع وأكرث شموال .واألمر مرتوكا لرواد تكنولوجيا املعلومات
لتعزيز هذا من خالل تناول امكانيات املؤسسات الخاصة بها يف ثالثة
مجاالت تحدي رئيسية (أنظر الشكل  .)5ويجب التفكري يف ارشاك رواد
تكنولوجيا املعلومات يف تطوير اسرتاتيجية األعامل وأفضل طريقة لربط

قيمة األعامل املتعلقة بفرص التكنولوجيا الحديثة .املهارات الحالية
والتي تستطيع األعامل االستفادة منها ويجب النظر اليها مع األخذ
يف االعتبار فرص التطوير .وأخريا ،يجب أخذ مسألة تأمني البيانات يف
االعتبار عىل نحو كيل ،وتحقيق التوازن يف املخاطر تجاه الفرص.
ومن املهم ادراك أنه باغالق فجوة التبني بعدة طرق يخلق أعامل
يتم ادارتها بشكل أكرث فعالية .اذا كانت رشكتك تنظر اىل استخدام
التكنولوجيا الحديثة لكنها تعاين من ناحية التنفيذ ،قد تكون األسئلة
يف الجدول بأسفل هي املكان املناسب للبدء .يجب األخذ يف االعتبار
العوامل الكامنة وراء األعامل ،بدءا من طريقة صنع القرارات اىل كيفية
اعداد املؤسسة بناءا عىل نقاط قوتها واالستفادة من مزايا الفرص
الجديدة.
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الشكل  – 5الخطوة األوىل يف ملء الفجوة بتبني التكنولوجيا هي بتفهم موقف املؤسسة اليوم .وميكن أن تكشف األسئلة الصحيحة عن نقاط القوة والضعف،
مام يساعد عىل تشكيل اسرتاتيجية لتكنولوجيا املعلومات تدفع أيضا اىل النجاح يف عامل األعامل.
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تحديد خارطة العمل يف أفريقيا :كيف يقوم الرواد يف مجال تكنولوجيا املعلومات بتقديم الخدمات فيام يتعلق بامكانيات التكنولوجيا الحديثة

ما هو مسارك؟

ال يعني معرفة أين هي أكرب التحديات ومكان تفوق القيادة ،أنه هناك
وصفة واحدة لسد فجوة تبني التكنولوجيا .فنظرا للتنوع يف السوق
األفريقية ،قد تختلف الظروف التي تواجه املؤسسات عىل نطاق واسع.
وقد تتطلب بعض األعامل تحول واسع النطاق ،سواء ثقافيا وفنيا ،البراز
القيمة الكلية للتكنولوجيا الحديثة .وقد يتخلف اآلخرين يف منطقة
مستهدفة واحدة ،مثل توافر مهارات تكنولوجيا املعلومات.
برصف النظر عن الحقائق الفردية ،ال ميكن انكار فرصة السوق
املؤلفة من املليارات املستعدة للنمو الهائل .وقد شهدت القيادة هذه
االمكانية وقاموا باتخاذ ترصف ملساعدتهم عىل تحقيق ذلك .ومن خالل
االسرتاتيجية املناسبة ،ميكن لنظرائهم أن يحذوا حذوهم.

نبذة عن IBM Center for Applied Insights
ibm.com/ibmcai
يقدم مركز  IBM Center for Applied Insightsطرق جديدة يف
التفكري والعمل والقيادة .ومن خالل البحوث القامئة عىل األدلة ،يزود
املركز القادة بارشادات عملية وحالة التغيري.
نبذة عن IBM Center for CIO Leadership
centerforcioleadership.com
ويعد  IBM Center for CIO Leadershipمركز دويل ،لألقران يف الصناعة
تركز فقط عىل النهوض بالكفاءات التجارية للمتخصصني يف التكنولوجيا من
خالل رؤى األقران واالتصاالت والتعليم والبحث .ويقدم املركز للمديرين
التنفيذيني بكل أنحاء العامل امكانية توصل للمجتمع الدويل من الخرباء
األكادمييني واملامرسني ،واألقران من املديرين التنفيذيني وقادة األعامل
بالهدف املشرتك املتمثل يف امليض قدما يف تخصص االدارة التنفيذية وتوفري
التطوير املهني.

االستفادة االجتامعية :تبدو بارزة يف املساحة البنكية املزدحمة
وقامت  Johannesburg-based Nedbankباالعرتاف باألهمية
املتزايدة من وسائل التواصل االجتامعية كأداة للتسويق .وقد توصلت
بفعالية للعمالء من خالل الفيسبوك ،و ،LinkedInوتويرت ،باالضافة اىل
املدونات ومنتديات العمالء.
وقد قام البنك باستفادة من االمكانيات التحليلية األساسية لالستفادة
من البيانات التي تأيت من كل هذه املصادر .وقد ثبت أن ذلك غري كايف.
فقد كانت االستجابة البطيئة عرثة يف طريق انطالق امكانيات البنك يف
الرؤى التي تنتهجها.
وقد ساعدت النمذجة التنبؤية والتعاون يف تجاوز  Nedbankللعرثات.
واليوم ،يتم دمج تحليالت وسائط التواصل االجتامعية يف أنظمة
البنك والعمليات .مام ساعد عىل تقليل التكاليف مبقدار 105,000
8
دوالر أمرييك وقد حققت ادارة خدمة العمالء زيادة مبقدار  20باملائة.
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نبذة عن املؤلفني

تكريم التهامي هو املدير العام لرشكة  IBMالرشق األوسط وأفريقيا،
ومقرها يف ديب .سابقا ،قاد تكريم وحدة األعامل الصغرية واملتوسطة
يف الخدمات العاملية لرشكة  IBMألوروبا والرشق األوسط وأفريقيا.
وخالل فرتة عمله ،قام تكريم بالرتكيز عىل املرشوعات املبتكرة ،وتطوير
امكانيات التسليم املحلية ،وزيادة التأثري الجغرايف لرشكة  .IBMوقام
بانشاء أوجه تعاون يف األبحاث املتقدمة يف مجال العلوم الدقيقة
وتطبيقات الحاسب املتاحة عىل االنرتنت ما بني رشكة  IBMوالجامعات
العليا االقليمية .كام ساعد تكريم عىل توسع وجود  IBMيف املنطقة،
وبدء مراكز التسليم ومراكز العمالء العاملية يف مرص ،كينيا ،املغرب،
باكستان ،اململكة العربية السعودية ،جنوب أفريقيا واالمارات العربية
املتحدة باالضافة اىل فتح مكاتب فرعية متعددة يف جنوب الصحراء
الكربى والرشق األوسط.
كيتلني هالفريت وتعد مستشار بارز يف IBM Center for Applied
 .Insightsويف هذا الدور ،تقوم باجراء أبحاث عن اتجاهات األعامل
والتكنولوجيا الحديثة للمفكرين املتطلعني والقادة املبتكرين .وقبل
انضاممها اىل املركز ،قامت كيتلني بالتشاور مع العمالء يف القارات
األربعة وقيادة فرق األعامل وتكنولوجيا األعامل متعددة الوظائف
لتقديم التغيري التنظيمي وأنظمة البنية التحتية وبيئات التكنولوجيا عرب
املؤسسات.

شكر وتقدير خاص

نود التعبري عن امتنانا للفريق األسايس لدينا ممن أسهم باسهامات عظيمة
بالوقت والخربة والذي ما كان يتسنى لنا امتام هذا العمل بدونهم.

املساهمني

أنجي كايث
كريستني كوكسهيد
كارولني داي
جريج اليفسني
دافيد جارفيس
ستيفن روجرس
جويل كوهني سلوما
كيفني تومسون
مايكل ياكوف
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