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مقدمة

وبالنسبة لالستخدام المتزايد ألجهزة االتصاالت االستهالكية 
في مكان العمل، باإلضافة إلى الحاجة إلى مضاعفة اإلنتاجية 

الخاصة بالمسؤولين التنفيذيين أثناء التنقل، فإن كل ذلك يتطلب 
استجابة الشركة. تأمين إمكانية الوصول إلى البيانات في عالم 

الهاتف المحمول ويكشف االستطالع كيفية تلبية الشركات 
للمطالب المتزايدة على الوصول إلى المعلومات الخاصة بمجال 

األعمال أثناء تقليل المخاطر األمنية على البيانات الشخصية. 
واستناًدا إلى هذا البحث، قامت وحدة معلومات اإليكونومست 

في يونيو 2012 بإجراء استطالًعا عالمًيا على 578 مع كبار 
المسؤولين التنفيذيين. ويكشف االستطالع كيفية تعامل المؤسسات 

مع التحديات الحالية الناشئة والناتجة عن التوجه المستمر نحو 
"أحضر-جهازك" )أحضر جهازك BYOD(، إلى جانب زيادة 
حركة العمال بشكل عام. كما قمنا أيًضا بإجراء مجموعة كبيرة 

من المقابالت. كما أن النتائج واآلراء المذكورة في هذا التقرير ال 
 Lynn تعبر بالضرورة عن آراء مؤسس المشروع. المؤلف هو
 Justineو Michael Singer كما قام كل من .Greiner
Thody بمراجعة التقرير وكان Mike Kenny مسؤوالً عن 

التنسيق. نود أن نشكر كل المسؤولين التنفيذيين الذين شاركوا في 
االستطالع وفي المسابقات على وقتهم الثمين وعلى توجيهاتهم، 
بما في ذلك الذين قدموا رؤية مميزة ولكن لم يرغبوا في الكشف 

عن هويتهم.  

األشخاص الذين خضعوا للمقابالت

 Lucy Burrow، رئيس إدارة تقنية المعلومات، 
King’s College London بكلية

 Mike Cordy، المدير التنفيذي العام لتقنية المعلومات، 
OnX Enterprise Solutions

Wells Fargo ،نائب الرئيس التنفيذي ،Steve Ellis

Jay Leek، المدير المسؤول عن تأمين المعلومات، مجموعة 
Blackstone Group

 Ipsos ،رئيس قسم تقنية المعلومات ،Arturo Medina
Mexico

 Bill Murphy، المدير التنفيذي لتقنية المعلومات، 
Blackstone Group مجموعة

Aramark نائب الرئيس، شركة ،Al Raymond

CSC India ،المدير التنفيذي للمعلومات ،Ashwani Tikoo
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في أواخر التسعينيات، انتشرت أجهزة الكمبيوتر المحمولة 
وأجهزة الهواتف المحمولة مما سمح للمسؤولين التنفيذيين أن 

يكونوا منتجين بينما هم خارج مكاتبهم. وقد انتشرت أجهزة مثل 
IBM ThinkPad وRIM BlackBerry لتواكب عصر 
المعدات المتنقلة متعددة الوظائف التي أثبتت عدم مقاومتها لـ 
C-suite. وفي الوقت الحاضر، زاد عدد العمال المتنقلين 

في العالم ليتجاوز عدد موظفي المكاتب الفعلية، ومن المتوقع 
أن يصل هذا العدد إلى 1.3 مليار شخص، أو ما يقرب من 

38% من إجمالي القوى العاملة بحلول عام 2015، وذلك وفًقا 
لما ذكرته IDC، وهي شركة أبحاث تقنية. وحسب بعض 

التقديرات، ما يصل إلى 76% من الشركات يدعمون حالًيا سياسة 
"أحضر-جهازك" )أحضر جهازك BYOD(، مما يدفعهم إلى 
تأمين الوصول إلى البيانات التي ال يملكونها. وتقول معظم هذه 

الشركات أنها تسمح لموظفيها باستخدام األجهزة الشخصية التخاذ 
قرارات أكثر فعالية، ولتجنب الفرص الضائعة، والعمل بشكل 

أكثر فاعلية مع الشركاء والعمالء، وهي نفس األسباب التي تدفع 
الشركات إلى تفعيل إمكانية الوصول إلى البيانات المتنقلة على 

األجهزة المملوكة للشركة. 
وفي يونيو 2012، أجرت وحدة معلومات اإليكونومست 

استطالًعا عالمًيا، برعاية شركة Cisco على 578 من كبار 
المسؤولين التنفيذيين الكتشاف وجهات نظرهم فيما يتعلق بتأمين 
البيانات على األجهزة المتنقلة. وتعد نتائج البحث األساسية هي 

كما يلي:

كما أنه ال يشعر معظم المسؤولين التنفيذيين بارتياح إزاء   l
سياسات شركاتهم المتعلقة بالوصول إلى البيانات المتنقلة. 

ورغم أن 42% من المشاركين قالوا إن C-suite تتطلب 
وصوالً آمًنا و في نفس الوقت لبيانات التخطيط االستراتيجي 

لتحقيق أفضل إنتاجية، فإن 28% فقط يعتقدون أنه من المناسب 
تمكين الوصول إلى هذه البيانات على األجهزة المتنقلة. يقول ما 
يقرب من نصف المشاركين )49%( إن من أكبر التحديات التي 
تواجه شركاتهم هي تعقيد عملية تأمين مصادر البيانات المتعددة 
ونقص المعرفة فيما يتعلق بتأمين الوصول إلى البيانات المتنقلة 

وفيما يتعلق بالمخاطر )%48(. 

الملخص 
التنفيذي

وقد قام االستطالع بسؤال 578 من كبار المسؤولين التنفيذيين 
في جميع أنحاء العالم. ويأتي معظم المشاركين في االستطالع من 

أمريكا الشمالية )29%(، وأوروبا الغربية )25%( ومنطقة آسيا 
والمحيط الهادئ )27%(، بينما يأتي الباقون من الشرق األوسط، 

وإفريقيا، وأمريكا الالتينية، وأوروبا الشرقية. ومن بين العدد 
اإلجمالي للمشاركين، يأتي 23% من الواليات المتحدة، و%10 
من الهند، و7% من كندا، و6% من المملكة المتحدة. ومن حيث 

األقدمية، فإن 27% منهم يشغلون منصب المدير التنفيذي، و%17 
يشغلون منصب نائب الرئيس العام، و15% يشغلون منصب 

المدير. وفيما يتعلق بحجم المؤسسة، 55% كانوا من الشركات ذات 

عائد سنوي قدره 500 مليون دوالر أمريكي أو أكثر، بينما %22 
كانوا من الشركات ذات عائد قدره 10 مليارات دوالر أمريكية 
أو أكثر. يمثل المشاركون فئات كثيرة من مختلف الصناعات، 

وبالتحديد مجال تقنية المعلومات والتقنية )13%(، ومجال 
الخدمات المالية )11%(، ومجال الخدمات المهنية )11%(، ومجال 

الطاقة والموارد الطبيعية )9%(. وبالنسبة للناحية الوظيفية، فإن 
المشاركين يحددون أدوارهم األساسية في مجاالت اإلدارة العامة، 

وتطوير مجال األعمال، والتمويل والمبيعات والتسويق. 

من الذي يقوم بإجراء االستطالع؟
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وتعد الشركات الكبيرة هي األكثر استعداًدا للسماح بالوصول   l
المتنقل إلى البيانات المهمة، ولكنها أيًضا تفرض قواعد أكثر 

صرامة. بينما تقوم أكثر من 90% من الشركات ذات العائد 
الذي يزيد عن مليار دوالر أمريكي بالسماح إلى الوصول إلى 

البيانات عن طريق أي من األجهزة الشخصية أو األجهزة 
المملوكة للشركة. ومع ذلك، تقوم أكثر من نصف المؤسسات 

التي يزيد عائدها عن 5 مليارات دوالر أمريكية بالسماح 
للوصول للبيانات على أجهزة الشركة فقط، بينما يسمح الثلث 

بإتاحة الوصول على األجهزة الشخصية. وعلى النقيض، 
فإن 37% فقط من الشركات ذات عائد يقل عن 500 مليون 
دوالر أمريكي تصر على الوصول إلى البيانات عن طريق 

األجهزة المملوكة للشركة، بينما يقوم 47% بالسماح للوصول 
إلى البيانات على األجهزة الشخصية أيًضا. وعلى الرغم من 

ذلك، فإن مستخدمي الهواتف داخل الشركات الكبرى يجب أن 
يبقوا ضمن خطوط األجهزة المعتمدة التي تتطلب الموافقات 

المتعددة على السياسة.  

ال يجب أن تتجاهل السياسات المتعلقة باألجهزة المتنقلة   l
ميزة التواصل االجتماعي. وبينما يمتلك 56% من المشاركين 

في االستطالع سياسات تغطي االستخدام المقبول للشبكات 
االجتماعية عبر األجهزة المتنقلة، فإن 33% من المسؤولين 
التنفيذين الذين شاركوا في االستطالع تم منعهم من مناقشة 

عملهم على البرامج األساسية لمواقع التواصل االجتماعي. 
كما أن االهتمام الشديد بالسياسات المتعلقة بالتواصل 

االجتماعي يمكنه تفعيل سياسات التفاعل المؤثرة أثناء حماية 
بيانات الشركة وتجنب المسؤولية.

وتعد البنية التحتية المتوفرة هي المؤثر الرئيسي في   l
سياسات الشركة المتعلقة بإمكانية الوصول المتنقلة. وبينما 

يقول 44% من المشاركين إن الضغط من قبل المسؤولين 
التنفيذيين هو أحد المؤثرات الرئيسية على السياسة، فإن هذا 

العدد قد تضاءل بعدد األشخاص الذين قاموا باإلشارة إلى 
متطلبات البنية التحتية وهم بنسبة 60%. هذا يشير إلى وجود 

فرصة للشركات التي توفر خدمات لتأمين وإدارة إمكانية 
الوصول إلى البيانات المتنقلة.

هل يعد الوصول إلى البيانات المتنقلة توجًها مستمًرا؟ اإلجابة 
المختصرة هي نعم، إذ إن األجهزة األكثر تعقيًدا التي توفر تجربة 

استخدام أفضل تساعد في زيادة سرعة التوجه. وهذا يعني أن 
السياسات إلزامية، وليست اختيارية. وبالنسبة لجعل الموظفين 

يشاركون في وضع هذه السياسات، فإن هذا األمر يزيد من 
احتماالت االلتزام بهذه السياسات، وذلك وفًقا للمسؤولين التنفيذيين 

الذين تم إجراء مقابالت معهم لغرض هذا البحث. 
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أصبحت عملية اتباع السياسات السليمة المتعلقة بالوصول إلى 
البيانات المتنقلة مصدر قلق متزايًدا بالنسبة للعديد من الشركات. 

يطالب كل من كبار الموظفين، وصغار الموظفين الجدد الوصول 
إلى بيانات الشركة في أي مكان وفي أي وقت، على األجهزة 

المتنقلة واألجهزة الثابتة. كما تدرك العديد من الشركات أن دعم 
السياسات الخاصة باألجهزة المتنقلة يمكنه دفع أرباح األسهم في 

شكل زيادة المشاركة واإلنتاجية، بما في ذلك الرغبة المتزايدة 
في االستجابة خارج ساعات العمل. كما أن أماكن العمل الصديقة 

التجاه أحضر جهازك BYOD هي األكثر عرضة لجذب 
العمال البارعين في أمور التقنية، إذ تساعد دائًما في تحفيز 

اإلبداع. 
وبينما تنتشر األجهزة، ويستمر عدم وضوح الخطوط بين 

المستهلك وقسم تقنية المعلومات بالشركة، فسوف تزداد التحديات 
التي تواجه الشركة في التكيف مع هذا التحول الثقافي. كما أن 

توسيع نطاق الوصول إلى البيانات الخاصة بمجال األعمال 
يقدم مخاطًرا واضحة فيما يتعلق بمجال األعمال باإلضافة إلى 

التحديات التقنية. يمكن فقدان األجهزة المحمولة أو سرقتها. 
قد يشارك األشخاص األجهزة الخاصة بهم مع األصدقاء أو 
األقارب، مما يزيد من خطر عملية تسريب البيانات السرية. 
وغالًبا ما يتم الوصول إلى هذه البيانات من خالل تطبيقات 
البرامج التي ال تقرها الشركة. ولكن تأتي محاوالت أقسام 

تقنية المعلومات دون جدوى فيما يتعلق بالتحكم في األجهزة 
التي يجلبها األشخاص إلى العمل، أو التحكم في كيفية استخدام 

األشخاص لألجهزة خارج المكتب. يجب عليهم أن يواجهوا 
العمليات المتزايدة لتعريض الشبكات الخاصة ببيانات الشركة 

للخطر، وذلك عن طريق تفعيل اإلجراءات الوقائية، وذلك 
لحماية البيانات المهمة في مجال األعمال، ولاللتزام باألجواء 
التنظيمية في كل منطقة من المناطق التي تعمل فيها الشركة. 

مقدمة
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إمكانية التنقل الحديثة: أين نحن اآلن؟ 1
وقد تم شحن ما يقرب من مليار جهاز ذكي إلى جميع أنحاء العالم 

عام 2011، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم بحلول عام 
2016، وذلك وفًقا لشركة IDC، وهي شركة تعمل في مجال 
األبحاث التقنية. وتتضمن هذه األجهزة، المنتجات التي تعتمد 

على أجهزة الكمبيوتر مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة، وأجهزة 
الكمبيوتر الدفترية، والهواتف المحمولة، واألجهزة اللوحية. وقد 

أوضح االستطالع الذي أجرته وحدة معلومات اإليكونومست 
أن العديد من األشخاص يستخدمون أجهزة متعددة، وغالًبا ما 
يكون االستخدام مزيًجا من جهاز الكمبيوتر المحمول والهاتف 
الذكي، على الرغم من تزايد انتشار أجهزة الكمبيوتر اللوحية. 
وقد زادت عمليات شحن الكمبيوتر اللوحي على مستوى العالم 

في الربع الثاني من عام 2012 وذلك بنسبة قدرها 33.6% عن 
الربع األول، وبنسبة قدرها 66.2% عن نفس الفترة من عام 

2011، وذلك وفًقا لتقديرات شركة IDC. نتوقع أن نرى نمًوا 
كبيًرا في استخدام األجهزة اللوحية عقب إصدار الجيل التالي من 
أنظمة برامج التشغيل. كما سوف تساهم إضافة ميزات المشاركة 

واالتصال والتواصل في األجهزة اللوحية الجديدة في جذب 
المسؤولين التنفيذيين وذلك مع وجود مجموعة كبيرة من خيارات 

الوصول إلى البيانات عن تلك الخيارات الموجودة في الهواتف 
الذكية. 

وتساهم ميزة دعم المسؤولين التنفيذيين وتزويدهم 
بالمعلومات عن طريق األجهزة المتنقلة في إتاحة الفرصة التخاذ 

قرارات سريعة ومستنيرة، وخاصًة خالل األوقات الحرجة 
مثل المفاوضات المتعلقة بمجال األعمال، وذلك حسبما ذكر 

Ashwani Tikoo، المدير التنفيذي لشركة CSC في الهند، 
وهي من الشركات التي تقدم الخدمات الخاصة بتقنية المعلومات. 
وفي ثاني أكبر مركز للعمليات التابع لشركة CSC العالمية، يعد 
السيد Tikoo مسؤوالً عن السياسات األمنية التي تحمي البيانات 

الخاصة بمجال األعمال على األجهزة المتنقلة. كما ذكر السيد 
Tikoo أن ميزة التوافر الفوري للبيانات تسمح للمسؤولين عن 

المبيعات باتخاذ قرارات فورية صائبة بدالً من جعل العميل ينتظر. 
ولمنع فقدان البيانات، تتطلب السياسة األمنية الخاصة بشركة 

CSC تشفير البيانات على جميع األجهزة المتنقلة، بما في ذلك 
 .BYOD األجهزة الشخصية المدرجة في سياسة أحضر جهازك

كما تعد عملية منع البيانات من التخزين على جهاز متنقل 
 Al هي استراتيجية أخرى لمنع فقدان البيانات. وقد ذكر

Raymond، نائب الرئيس لشؤون الخصوصية وإدارة 
السجالت في شركة Aramark، وهي مورد لخدمات الطعام 

في الواليات المتحدة، أن المستخدمين المعتمدين الذين يحتاجون 
إلى الوصول إلى معلومات الشركة عن ُبعد يفعلون ذلك من 

خالل شبكة خاصة ظاهرية مؤمنة )VPN( وعن طريق أجهزة 

Q
قد ال يتمكن المسؤولون التنفيذيون من مناقشة أي جانب من جوانب عملهم على الشبكات االجتماعية، ولكن ُيسمح لهم باالستخدام الشخصي

يتم السماح للمتحدثين المعتمدين فقط بالوصول إلى الشبكات االجتماعية من أجهزة الشركة

يمتلك المسؤولون التنفيذيون إمكانية وصول غير مقيدة إلى الشبكات االجتماعية

قد ال يتمكن المسؤولون التنفيذيون من الوصول إلى الشبكات االجتماعية من أجهزة الشركة

أخرى

السياسات التنفيذية االجتماعية المتعلقة باألجهزة المتنقلة
ما هي السياسات التي تقوم المؤسسة بتفعيلها فيما يتعلق باستخدام الشبكة االجتماعية على أجهزة الشركة؟ 

(% من المشاركين)

المصدر: استطالع وحدة معلومات اإليكونومست، يونيو 2012.
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الكمبيوتر المحمولة أو األجهزة المتنقلة. ال يجب تخزين أية 
بيانات سوى البريد اإللكتروني على الجهاز الذي يمكن أن يتركه 
الموظف أو يفقده، مما يسهل عملية حماية بيانات الشركة بشكل 

نسبي. 
وتوجد تحديات مماثلة فيما يتعلق بالتواصل االجتماعي على 

األجهزة المتنقلة خارج المكتب، على الرغم من أن سياسات 
الشركة غالًبا ما تقوم بمنع مشاركة المسؤولين التنفيذيين. وقد 
قال 33% من المسؤولين التنفيذيين المشاركين في االستطالع 

الذي أجرته وحدة معلومات اإليكونومست إنه لم يكن يسمح لهم 
مناقشة أي جانب من جوانب عملهم على الشبكات االجتماعية، 

بينما قال الربع اآلخر أن المتحدثين المعتمدين هم فقط من يسمح 
لهم بالوصول إلى الشبكات االجتماعية على أجهزة الشركة. وقد 
كشفت أبحاثنا أن استخدام المسؤولين التنفيذيين لميزة التواصل 

االجتماعي سوف يظل مقيًدا، إما عن طريق السياسة أو عن 
طريق اتفاق غير مكتوب، وذلك لحماية معلومات الشركة ولتحديد 

المسؤولية.
وبطبيعة الحال، فإن المناصب المختلفة تتطلب وصوالً 

إلى أنواع مختلفة من البيانات وقد أسفر االستطالع عن بعض 
المفاجآت في هذا الشأن. وبالنسبة للمسؤولين التنفيذيين من 

أصحاب المستوى ج، فقد كانت المعلومات المالية )%60( 
والتخطيط االستراتيجي )42%( من أهم العوامل التي ساهمت 

في زيادة اإلنتاجية. يقوم المديرون بالبحث عن البيانات التشغيلية 
)44%( والبيانات المتعلقة بالمبيعات والتسويق )43%(، بينما 

يحتاج صغار الموظفين إلى الوصول إلى البيانات الخاصة 
بالعمالء )42%( والبيانات التشغيلية )42%(. ويعد اتخاذ 

القرارات الفعالة )52%( وتجنب الفرص الضائعة )42%( من 
أهم األسباب التي تجعل كبار المسؤولين التنفيذيين يسعون إلى 
الوصول إلى البيانات المهمة في مجال األعمال وذلك وفًقا لما 

ذكره االستطالع. يأتي االتصال المتبادل مع الغير مثل الموردين 
على رأس قائمة أولويات الشركات الصغرى، إذ يضعها %42 

من المشاركين من الشركات ذات عائد أقل من 500 مليون دوالر 
أمريكي من ضمن أهم ثالث أولويات وذلك مقارنة بنسبة %37 
من جميع الشركات. وتساهم ميزة البقاء على اتصال في تحويل 
البريد اإللكتروني إلى تطبيق إلزامي على كل األجهزة المتنقلة، 
وتظل هذه الميزة هي األداة الرئيسية التي يستخدمها المسؤولون 

التنفيذيون في الدراسة للوصول إلى البيانات الخاصة بمجال 
األعمال عن ُبعد )%81(. 

وفي مناطق مثل أمريكا الالتينية، إذ ُيفضل االتصال المباشر 
من أجل األبحاث المتعلقة بالسوق، فقد تم استبدال القلم والورقة 

بالهواتف الذكية واألجهزة اللوحية كجزء من أدوات االختيار 
في االستطالع. وتتبنى Ipsos، وهي شركة عالمية متخصصة 
في أبحاث السوق، هذا التحول نحو استخدام األجهزة المتنقلة في 

عملياتها في المكسيك وفي أماكن أخرى. وتعمل الشركة حالًيا 
في 84 بلًدا، ويعمل لديها 16000 موظف بدوام كامل. وتتضمن 

أبحاثها منهجيات متعددة، سواًء عبر اإلنترنت أو ممثلة في 
أشخاص بعينهم، مما أدى إلى إجراء أكثر من 70 مليون مقابلة 

سنوًيا على مستوى العالم. 
وتقوم Ipsos حالًيا بتقديم األجهزة المحمولة المملوكة 

للشركة إلى األشخاص الذين يقومون بإدارة المقابلة، ولكنها تعمل 
 ،Arturo Medina على اتباع نهج جديد، وذلك حسبما ذكر
رئيس قسم تقنية المعلومات في شركة Ipsos بالمكسيك. كما 

صرح Arturo Medina قائالً: "وإذ أن تكلفة األجهزة المتنقلة 
المتخصصة باهظة للغاية، فنحن نتبنى نموذًجا مختلًطا من 

سياسات ’أحضر-جهازك’".

وبالنسبة للنموذج المختلط قيد التطوير، فإنه يتم منح الشخص 
الذي يدير المقابلة ثالثة نماذج من الهاتف الذكي ليختار واحًدا 

يمكن لشركة Ipsos أن تقوم من خالله بتشغيل برنامج 
المقابالت. يدفع الموظفون قيمة األجهزة الخاصة بهم عن طريق 
الخصم من األجر اإلضافي. ويذكر السيد Medina أنه عادًة يتم 
تسليم العاملين الجهاز خالل الفترة من أسبوعين إلى ثالثة أسابيع. 

وتوفر شركة Ipsos اتصاالً ببيانات الشركة عن طريق 
شبكة ظاهرية خاصة )VPN(، وذلك بينما يقوم الموظف بالدفع 

 Ipsos مقابل جميع وظائف الهاتف الذكي األخرى. وتقوم شركة
بإدارة األجهزة إذ يمكنها حذف المعلومات الخاصة بمجال األعمال 

عن ُبعد إذا لزم األمر. وبالنسبة للبيانات التي يتم الوصول إليها 
على الهاتف الذكي فإنها تكون مشفرة، مما يحد من الخسائر. 

يجب أيًضا أن يلتزم األشخاص الذين يديرون المقابالت بسياسات 
االستخدام الخاصة بالشركة. كما ذكر السيد Medina أن 

األشخاص الذين يديرون المقابالت يتمتعون بالمرونة، حيث لديهم 
الحرية في استخدام جهاز واحد في كل مكان، إال أن الشركة لديها 

رقابة كافية لحماية بياناتها. 

Ipsos دراسة حالة النهج المختلط من شركة
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كما أن تطبيق األنظمة التي تقوم بتأمين بيانات الشركة التي يتم 
الوصول إليها عبر مجموعة مختلفة من البرامج األساسية يحتاج 

إلى مبالغ مالية. ولذا، فنحن لم نندهش من كون المشاركين في 
االستطالع من الشركات الكبرى هم الوحيدون الذين يثقون في 

ترتيبات تأمين البيانات في شركاتهم. وبينما يقول 45% من 
المشاركين من الشركات ذات عائد سنوي قدره 10 مليارات 

دوالر أمريكية أو أكثر: إن شركاتهم تملك إجراءات أمنية 
متطورة لتأمين البيانات، بينما ينطبق ذلك على 10% فقط من 

المشاركين من الشركات الصغرى )500 مليون دوالر أمريكي(. 
باإلضافة إلى ذلك، فإن من بين الشركات التي تتراوح عوائدها 

بين 500 مليون دوالر أمريكي و5 مليارات دوالر أمريكية، 
يصف أكثر من الثلث سياسات شركاتهم بأنها غير مناسبة أو غير 

مناسبة تماًما. 
وبشكل عام، فإن المشاركين التنفيذيين قد وافقوا على 

االستثمار، مع تصنيف 69% منهم لالستثمار في الخدمات األمنية 
كأولوية. ولكن، تشير أبحاثنا إلى أن أمامنا المزيد لنفعله لتعليم 

المسؤولين التنفيذيين عن المخاطر األمنية. وعلى الرغم من أن 
بعض الشركات تعتقد أنها تملك إجراءات أمنية قوية، فإنها تسمح 

بالممارسات الخطرة. فعلى سبيل المثال، من ضمن المسؤولين 
التنفيذيين الذي يقولون أن شركاتهم تملك ممارسات أمنية رائدة 
في مجال الصناعة )20%(، فإن 13% منهم يقولون إنه ال توجد 

قيود على أنشطة التواصل االجتماعي الخاصة بهم. وتحمل 
هذه الممارسة، بطبيعة الحال، خطر التعرض غير المقصود 

لمعلومات الشركة السرية. وقد أظهرت نتائج األبحاث أن إعداد 
السياسات المتعلقة بالتواصل االجتماعي يمكنها أن تقوم بتفعيل 

سياسات التفاعل المؤثرة باإلضافة إلى حماية بيانات الشركة 
وتجنب المسؤولية.

وبالنسبة للشركات الصغيرة التي تملك مصادر أقل من 
نظيراتها األكبر حجًما، فإن هذه الشركات تواجه تحديات أكثر 
صعوبة فيما يتعلق بتأمين بيانات الهاتف المحمول. وقد قام ما 
يقرب من 40% من المشاركين من الشركات التي يبلغ عائدها 
السنوي 500 مليون دوالر أمريكي أو أقل بوصف السياسات 
الخاصة بشركاتهم فيما يتعلق بتأمين بيانات الهاتف بأنها غير 

مناسبة أو غير مناسبة تماًما. وكما هو الحال في المؤسسات 
الكبرى، فإن الشركات الصغرى يمكنها أن تحقق إنجاًزا في 

مجال تأمين بيانات الشركة، وذلك عن طريق وضع سياسات 
مكتوبة ومطبقة بتكلفة منخفضة نسبًيا. وتملك األجهزة المبيعة 
خالل األعوام القليلة الماضية نظاماً تشفيراً مدمًجا يحتاج فقط 

إلى تفعيله. ومع ذلك، يتطلب األمر وجود أدوات إضافية لإلدارة 
لميكنة العمليات األمنية، مما يدفع الشركات الصغيرة أن تقوم 
بعمل توازن بين شراء تقنيات الحماية بأساليب ذات تكلفة أقل 

مثل االلتزام بالسياسات األمنية.
وبينما تعد قوة الهواتف المحمولة الصغيرة في تزايد مستمر، 

يزداد أيًضا خطر فقدان البيانات بسبب التقنيات ذات األداء 
المنخفض. ويقول Kensington، وهو أحد صناع ملحقات 
طرفية ألجهزة الكمبيوتر  في الواليات المتحدة، إنه يتم فقدان 
أكثر من 70 مليون هاتف ذكي سنوًيا، ويتم استعادة 7% فقط. 

كما أن أجهزة الكمبيوتر المحمولة غير مؤمنة أيًضا، إذ توضح 
أبحاث Kensington أن 10% سوف يتم فقدانها أو سرقتها 
خالل فترة عمر الجهاز . وتحدث ثالثة أرباع عمليات الفقدان 
أثناء االنتقال أو بينما يعمل الموظف في موقع بعيد. وتحتوي 

نسبة كبيرة من األجهزة التي يتم فقدها على بعض البيانات 
الخاصة بمجال األعمال. 

ويبلغ متوسط تكلفة حادثة اختراق بيانات الشركة 7.2 ماليين 
 ،Ponemon دوالر أمريكي عام 2010، وذلك وفًقا لمؤسسة

وهي شركة لالستشارات. وهذا المبلغ هو أكثر من ضعف متوسط 
التكلفة عام 2005. ويعتقد السيد Raymond، من شركة 

Aramark، أن هذه األرقام حقيقية أخًذا في االعتبار عدد وأنواع 
االنتهاكات، كما أضاف السيد Raymond قائالً إن هناك المئات 
من الحوادث الصغيرة كل عام والقليل من الحوادث الكبيرة التي قد 

تتراوح بين 25 إلى 500 مليون دوالر أمريكي. 
ومع الحرص الشديد من جانب الشركات لمنع عمليات اختراق 

البيانات التي تحدث من قبل الموظفين، فإن العديد من عمليات 
فقدان بيانات الهاتف المحمول تأتي نتيجة إهمال المستخدم. 

دراسة Ponemon المتعلقة بتكلفة اختراق البيانات لعام 2011 
وقد أظهرت هذه الدراسة أنه من 30% إلى 40% من عمليات 

الفقدان، والسرقة والعادات السياسية: ماذا تفعل 
الشركات لتواجه التحديات؟ 2
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االختراق تحدث نتيجة اإلهمال، يليها العمليات التي تحدث نتيجة 
لهجمات البرمجيات الخبيثة )43%(. كما كشفت الدراسة أن 

50% من عمليات االختراق في الشركات اإليطالية تحدث نتيجة 
فقدان أو سرقة جهاز الهاتف المحمول. بينما شهدت كل من 

ألمانيا )42%(، وفرنسا )43%( وأستراليا )36%( أكثر عمليات 
االختراق التي تحدث نتيجة هجمات البرمجيات الخبيثة عن تلك 

التي تحدث نتيجة اإلهمال. بينما تعد الهند هي الدولة الوحيدة التي 
نجحت أنظمتها في تجاوز مواطن الخلل واإلهمال التي تعد من 

أسباب حدوث عمليات االختراق. 
وتوضح بعض حوادث فقدان بيانات الهاتف المحمول سهولة 
 ،Cancer Care Group حدوث عملية االختراق. وقد فقدت

وهي عيادة لعالج السرطان في إنديانابوليس البيانات الشخصية 
ألكثر من 55000 مريض باإلضافة إلى البيانات الخاصة 

بالموظفين، وذلك في يوليو عام 2012 عندما تمت سرقة جهاز 

الكمبيوتر الخاص بأحد الموظفين من سيارة مقفلة، وكان هذا 
الجهاز يحتوي على ملفات الخادم االحتياطية. ولم تكن البيانات 

مشفرة، وهذا خالف لما تنص عليه أفضل الممارسات. كما عانى 
مركز MD Anderson لعالج السرطان، وهو عيادة طبية في 
تكساس، من عمليتين الختراق البيانات في الفترة بين مايو ويوليو 
2012. وقد حدثت الحادثة األولى نتيجة فقدان جهاز USB نقال 

وغير مشفر في الحافلة، بينما وقعت الحادثة الثانية عندما تمت 
سرقة جهاز كمبيوتر محمول وغير مشفر أيًضا من منزل أحد 
أعضاء هيئة التدريس. وقد تم الكشف عن معلومات أكثر من 

30000 مريض خالل عمليتي االختراق. وعقب عملية االختراق 
الثانية، بدأت المنشأة مشروع تشفير جميع البيانات الخاصة بها.

يمكن أن تقوم الشركات بمنع العديد من عمليات االختراق 
للبيانات عن طريق إضافة رمز حماية لألجهزة المحمولة، سواٌء 

أكانت أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو الهواتف الذكية أو أجهزة تخزين 

ونظًرا لكون نموذج "أحضر جهازك" جديًدا نسبًيا، فهناك بعض المعايير الصناعية 
 .BYOD التي تمت تجربتها واختبارها لتفعيلها في سياسات أحضر جهازك

وكالعادة، عندما يترك الموظف الشركة طوًعا أو خالف ذلك، فيجب إزالة 
بيانات الشركة بسرعة من الجهاز الخاص به، وُيفضل أن يتم ذلك دون التدخل 

في معلومات الموظف الشخصية. وعادًة ما تتضمن السياسات المعتمدة الخاصة 
باستخدام أحضر جهازك BYOD بنًدا يسمح بهذا. يمكن أيًضا للشركات أن تحمي 
نفسها بشكل قانوني من خالل تعديل السياسات الحالية والمتعلقة باألجهزة المتنقلة، 

وذلك وفًقا لما ذكرته مجلة National Law Review في عددها الصادر بتاريخ 
يونيو 2012. يجب تحديث كل من السياسات التي ترتكز على التحرش وفرص 

العمل المتساوية، والسياسات المتعلقة بالسرية وحماية أسرار التجارة، باإلضافة إلى 
السياسات المتعلقة بااللتزام وآداب المهنة، وذلك لحماية الشركة من انتهاك العمال 

للسياسات الخاصة باألجهزة المتنقلة. 
وكوسيلة للحماية من الممارسات التنفيذية الخطرة، تقوم العديد من الشركات 

بتثبيت برنامج على أجهزة الموظفين لقفل البرامج وتشفير البيانات، باإلضافة إلى 
القيام بمهام إدارية أخرى مثل تحديث التقويم أو تطبيق التحديثات األمنية. على 

الرغم من أن هذا األمر قد يكون فيه جانب من التطفل بالنسبة للموظف، فإن معظم 
السياسات المتعلقة باألجهزة المتنقلة تتطلب وجود نوع من أدوات التحكم اإلداري 

عن ُبعد. تتوقع بعض الشركات التي تملك سياسات أحضر جهازك BYOD أن يقوم 
المسؤولون التنفيذيون والموظفون بالتأكد من وجود البرنامج الالزم على أجهزتهم، 
وذلك على نفقتهم الخاصة. بينما يقوم اآلخرون بسداد تكاليف البرامج أو جزء منها 

والتي تكون مطلوبة من أجل مجال األعمال على وجه التحديد. وقد ذكر السيد 
Raymond أن ممارسات التهيئة السليمة واالستخدام الجيد يجب مراقبته وتطبيقه 

بشكل مركزي، كما أضاف أن تعزيز الوعي األمني بانتظام عن طريق التدريب 
يساعد في بقاء الموظفين على اطالع بقواعد تأمين البيانات.

كما يقول السيد Raymond أن شركته تتبع نهًجا بديالً إلدارة تأمين األجهزة 
المتنقلة. ويستخدم العاملون األجهزة المتنقلة ببساطة كمشاهد، ويتركوا بيانات 

الشركة على خوادم الشركة حيث يمكن الوصول إليها بأمان، كما يقوم العاملون 

بالقيام بالحوسبة الثقيلة ولكن ليس على الجهاز نفسه. وبالنسبة ألساليب فعل ذلك، 
والتي تتضمن استخدام تقنية سطح المكتب الظاهري والوصول إلى البيانات من 

خالل الخدمات التي تعتمد على الويب مثل Salesforce.com، فقد أصبحت هذه 
األساليب أكثر انتشاًرا إذ إن وصول األجهزة المتنقلة إلى الشبكات اآلمنة يقوم بتفعيل 

نظام تحكم الشركة في التشفير والتوثيق واإلدارة. 
ويعمل Arturo Medina في شركة Ipsos، والتي تقوم بفرض أدوات 

التحكم التي تعتمد على الشبكة، كما توصي بضرورة الحوار المستمر مع الموظفين 
لضمان االلتزام ومنع التنزيالت غير المرخصة لبيانات الشركة. وينصح السيد 

Medina قائالً: "ضع حدوًدا واضحة للمعلومات الدقيقة، باإلضافة إلى معلومات 
الشركة المشفرة والمعلومات الشخصية". 

BYOD نبذة عن أحضر جهازك

Q

تحديد األجهزة المعتمدة

طلب الموافقة على سياسة االستخدام المعتمدة

مراقبة التطبيقات على األجهزة

طلب تعريف برامج األمان على األجهزة الشخصية

طلب بيئة ظاهرية مؤمنة على األجهزة الشخصية

طلب إدارة تقنية المعلومات على األجهزة الشخصية 
(على سبيل المثال، إجراء عملية المسح عن ُبعد لألجهزة المفقودة أو المسروقة)

تقييد إمكانية وصول البيانات إلى تطبيقات محددة

ال توجد قيود، يملك المسؤولون التنفيذيون الحرية للوصول إلى البيانات المتاحة أًيا كان نوعها

 BYOD سياسات برنامج أحضر جهازك
كيف قامت المؤسسة بتطبيق برنامج أحضر جهازك BYOD للوصول إلى 

البيانات المهمة؟ حدد جميع الخيارات التي تنطبق. 
(% من المشاركين)

المصدر: استطالع وحدة معلومات اإليكونومست، يونيو 2012.
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البيانات المتنقلة، وعن طريق نظام التشفير الكامل للقرص أو جهاز 
 .USB تخزين

كما يجب أيًضا تأمين هذه األجهزة بشكل مادي. فعلى سبيل 
المثال، ال يجب ترك هذه األجهزة في سيارات دون حراسة، حتى 
وإن كانت هذه السيارات مقفلة. بالنسبة للهواتف المحمولة وبعض 
أجهزة الكمبيوتر المحمولة )تلك المزودة بتقنية VPro للحواسب 
من Intel( فإنه يمكن تعطيلها ومحو البيانات الموجودة بها عن 

ُبعد إذا تم فقدانها، وكلما زادت أهمية البيانات، زادت الحاجة إلى 
تفعيل هذه اآللية إذ أن التشفير يمكن اختراقه. 
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هناك ما يقرب من 90% من المؤسسات على مستوى العالم 
تسمح بالوصول إلى البيانات المهمة، وذلك وفًقا لما ذكره االتحاد 

الدولي لالتصاالت، أحد الهيئات التابعة لألمم المتحدة. ومن 
ضمن المؤسسات التي تم تحديدها في االستطالع الذي أجرته 

وحدة معلومات اإليكونومست على أنها ال تملك سياسة أحضر 
جهازك BYOD رسمية، فإن 25% يقولون إنهم يخططون إلى 

تطبيق البرنامج خالل الفترة من 12 إلى 18 شهًرا القادمة. 
وقد الحظوا أن هذا النوع من البرامج تم تصميمه بشكل خاص 
للموظفين األكثر حماًسا، وتلك مالحظة من بحث مستقل. ووفًقا 
 ،iPass للبحث الذي تم إجراؤه في أغسطس 2012 من قبل
وهي شركة لتصنيع برامج المحمول بالواليات المتحدة، فإن 

العديد من الموظفين يعملون فترات تصل إلى 20 ساعة إضافية 
غير مدفوعة خالل األسبوع عندما يكونون على اتصال دائم. وقد 
ذكر 90% من المشاركين في البحث الخاص بشركة iPass أن 
االتصال الالسلكي عنصر مهم في حياتهم مثل المياه والكهرباء.

وعلى الرغم من أن كثيًرا من الموظفين يعملون خارج 
المكتب، فإن إنشاء برنامج خاص بإمكانية الوصول عبر األجهزة 
المتنقلة بما في ذلك أحضر جهازك BYOD ليس خياًرا بالنسبة 

لبعض الشركات. وبالنسبة للشركات التي تعمل في المجال 
المصرفي والمالي، فإنها تملك سياسات صارمة تمنع المسؤولين 
التنفيذيين من الوصول إلى بيانات الشركة من األجهزة الخاصة 

بهم. وقد ذكر Steve Ellis، نائب الرئيس التنفيذي لشركة 

Wells Fargo، أن شركته تقوم بمعالجة أحضر جهازك 
BYOD بحذر وتقوم الشركة حالًيا بتقييم الخيارات. كما 

ذكر Ellis أن الخطة الرسمية قد تعوق تقدمنا لعام آخر. بينما 
الشركات األخرى التي ال تملك سياسة رسمية خاصة باتجاه 

أحضر جهازك BYOD، فإنها لم تراقب األجهزة الشخصية منذ 
فترة طويلة. وقبل تقديم سياسة Aramark الرسمية الخاصة 

باألجهزة المتنقلة منذ عشر سنوات مضت، لم يكن هناك قواعد 
محددة توضح نوع األجهزة وأنظمة التشغيل التي من المصرح 

لها االتصال بشبكة الشركة. ومع وجود السياسة الجديدة التي 
تتضمن إمكانية الوصول حسب مناصب األشخاص في الشركة، 

باإلضافة إلى األجهزة المعتمدة والتهيئة، فإن الشركة تعرف جيًدا 
من المصرح لهم بالوصول وإلى أي نوع من البيانات. كما ذكر 
السيد Raymond قائالً: "لم يعد األمر مجرد التزام شفهي ثم 
التالعب بعد ذلك". وكلما زادت إمكانية رؤية البرنامج، ارتفع 

عدد المشتركين فيه والملتزمين به.
وإذا قمنا بتنحية السياسات جانًبا، فإن طبيعة األجهزة قد 

تغيرت أيًضا. وحالًيا، يتم الوصول إلى أكثر من ربع البيانات 
المهمة )27%( بواسطة الهواتف الذكية، وذلك وفًقا لما ذكره 
االستطالع. يتوقع المشاركون أن يرتفع هذا العدد ألكثر من 
الثلث )35%( خالل الفترة من الـ 12 إلى 18 شهًرا القادمة، 

وذلك مع ارتفاع نسبة البيانات المهمة التي يتم الوصول إليها من 
خالل األجهزة المتنقلة األخرى من الُخمس لتصل إلى %30. 

 المزيد من البيانات أثناء التنقل: 
االتجاهات الناشئة 3

Q

المصدر: استطالع وحدة معلومات اإليكونومست، يونيو 2012.

الهاتف الذكي

الكمبيوتر اللوحي

جهاز الكمبيوتر المحمول

أجهزة الوصول الخاصة بالمسؤولين التنفيذيين
ما هي األجهزة التي تقدمها المؤسسة للمسؤولين التنفيذيين للوصول إلى البيانات المهمة؟ 

حدد جميع الخيارات التي تنطبق. 
(% من المشاركين)
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ومع ظهور أحدث البرامج واألجهزة الملحقة بها، تستعد األجهزة 
اللوحية لتصبح أكثر استخداًما وأوسع انتشاًرا للوصول إلى بيانات 

الشركة بالنسبة للمسؤولين التنفيذيين، وربما بإمكانها أن تحل 
محل الهواتف الذكية في يوم من األيام، وذلك وفًقا لمقالة في مجلة 
اإليكونومست )أكتوبر 2011(. ويساهم حجم الشاشة الكبيرة في 
توسيع نطاق البيانات التي يمكن عرضها بفعالية، ويتم إضافتها 

عن طريق لوحات المفاتيح الخارجية، إذ تقوم بتفعيل خاصية 
التفاعل مع التطبيقات. 

ومن الممتع أنه على الرغم من أن 42% من المشاركين قالوا إن 
C-suite تتطلب وصوالً آمًنا وآنًيا لبيانات التخطيط االستراتيجي 

لتحقيق أفضل إنتاجية، فإن 28% فقط يعتقدون أنه من المناسب 
تمكين الوصول إلى هذه البيانات على األجهزة المتنقلة. ويعد 

التحدي الرئيسي هو القلق بشأن األمن والمخاطر األخرى المحتملة. 
ومع ذلك، فقد ذكر 11% فقط من المشاركين في االستطالع أن 
مؤسساتهم ال توفر خاصية الوصول إلى البيانات المهمة خارج 

المكتب. 

وقد انخفضت ميزانية اللجنة األمريكية لتكافؤ فرص العمل عن 
السنة المالية 2012 وذلك بنسبة 15%، لتصل من 15 مليون 
دوالر أمريكي إلى 17.6 مليون دوالر أمريكي. ونظًرا ألن 

 Kimberly هناك ضرورة لتخفيض تكاليف التشغيل، فقد قام
Hancher، المدير التنفيذي للمعلومات بتخفيض ميزانية 
األجهزة المتنقلة الخاصة بالوكالة. وللمساعدة على سد هذه 

الفجوة، سوف تقوم الهيئة بإطالق مشروع تجريبي فيما يخص 
مشروع أحضر جهازك BYOD المتنقل. ويقوم المشروع 
بالتركيز على تزويد الموظفين بإمكانية الوصول إلى البريد 

اإللكتروني والتقويم وجهات االتصال والمهام الخاصة بالهيئة. 
وقد تم منح بعض كبار المسؤولين التنفيذيين إمكانية وصول 

"متميزة" ألنظمة الهيئة الداخلية كجزء من المشروع.
وفي مرحلة االختبار األولي، قام 40 متطوًعا باستخدام 
 BlackBerry الهواتف الذكية الشخصية بدالً من أجهزة

التي تصدرها الحكومة. وقد قام كل من العاملين في قسم تأمين 
المعلومات، والقسم القانوني، ونقابة الموظفين بوضع قواعد توازن 

بين خصوصية الموظف )سياسات اإلعالم االجتماعي وسياسات 
المراقبة( مع القواعد األمنية الحكومية، مثل قانون المعهد 

 53-800 SP الوطني للمعايير والتقنية في الواليات المتحدة رقم
)المعروف أيًضا باسم "أنظمة التحكم األمنية الموصى بها ألنظمة 
المعلومات الفيدرالية والمؤسسات"(. وقد تم إطالق المرحلة الثانية 

من البرنامج في يونيو 2012. وتعمل اللجنة األمريكية لتكافؤ 
فرص العمل مع المتعاقدين لضبط إمكانية الوصول إلى البريد 

اإللكتروني الخاص بالهيئة، بالنسبة للموظفين الذين يشاركون في 

مرحلة االختبار الثانوي. وبالنسبة لما تبقى من موظفي الهيئة وهم 
468 موظًفا يستخدمون أجهزة BlackBerry التي تصدرها 

اللجنة األمريكية لتكافؤ فرص العمل، فإنه يتم منحهم ثالثة 
اختيارات:

إعادة جهاز BlackBerry طوًعا وإحضار جهاز شخصي   .1
من نوع Android، أو Apple، أو الهاتف الذكي من نوع 

BlackBerry أو الجهاز اللوحي للعمل عليه.

إعادة جهاز BlackBerry والحصول على هاتف خلوي   .2
تصدره الحكومة بميزات صوتية فقط.

االحتفاظ بجهاز BlackBerry مع استيعاب أن اللجنة   .3
األمريكية لتكافؤ فرص العمل ال تملك أجهزة بديلة.

وقد أبلغ مديرو اللجنة األمريكية لتكافؤ فرص العمل عن 
النتائج اإليجابية من المشروع التجريبي حتى اآلن. ويقوم 

الموظفون بدفع قيمة المكالمات الصوتية واستخدام البيانات، 
وتقوم الهيئة بتغطية تكاليف التراخيص الخاصة ببرنامج اإلدارة. 

وقد الحظ السيد Hancher، رئيس اللجنة األمريكية لتكافؤ 
فرص العمل، أن التكاليف يمكن أن تكون مشكلة بالنسبة لبعض 

الموظفين، كما يسأل البعض عما إذا كانت الهيئة قادرة على سداد 
جزء من تكلفة البيانات والخدمات الصوتية أم ال. كما الحظ السيد 
Hancher أنه تم تحقيق النجاح عن طريق مشاركة الموظفين، 
والنقابة، واألقسام القانونية في المراحل المتقدمة من المشروع. 

دراسة حالة تقوم اللجنة األمريكية لتكافؤ فرص العمل بالواليات 
المتحدة بإطالق دراسة تجريبية متنقلة
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وقد أدرك المشاركون في االستطالع ميزات تفعيل خاصية 
الوصول إلى البيانات المتنقلة، كما أنهم على وعي باالستثمارات 

الالزمة. وبالنسبة لبعض اإلجراءات التي تحتاج الشركات 
إلى تبنيها لتأمين بيانات الشركة التي يتم الوصول إليها من 

خالل األجهزة المتنقلة، فإنه يمكن تفعيلها عن ُبعد. كما يقوم 
مديرو تقنية المعلومات حالًيا بإضافة ميزات لتأمين أجهزة 
الكمبيوتر المحمولة، والهواتف الذكية واألجهزة اللوحية، 

وغالًبا ما يستخدمون أدوات اإلدارة الحالية. كما يمكنهم أيًضا 
فصل بيانات الشركة عن البيانات الشخصية باإلضافة إلى نسخ 

البيانات الخاصة بمجال األعمال وتخزينها على شبكات الشركة. 
كما يوفر سطح المكتب الظاهري إمكانية الوصول اآلمنة إلى 
البيانات على أجهزة الكمبيوتر الشخصية المحمولة. كما تسمح 

هذه اإلجراءات الوقائية للعاملين باستعادة البيانات من على 

الجهاز المفقود أو الذي تعرض للتلف وذلك بأقل مجهود. وسوف 
تسمح هذه اإلجراءات للمزيد من المسؤولين التنفيذيين بالوصول 
إلى بيانات الشركة بأمان من أي جهاز كمبيوتر، وذلك وفًقا لما 

قاله المسؤولون التنفيذيون أثناء المقابلة. 
وبالنسبة للمسؤولين التنفيذيين المسافرين من المستوى ج، فإنه 
كلما قل الوقت الذي تقضيه في تحديث بروتوكوالت األمان، يزيد 
الوقت المخصص إلتمام العمل. وفي المستقبل، سوف يتم تعزيز 

خاصية تأمين البيانات بمساعدة التقنية المدمجة في التطبيقات 
التي تحمي البيانات، مما يجعل المواجهة وسوء االستخدام أكثر 
صعوبة، بحسب ما يقوله السيد Tikoo، الذي يعمل في شركة 

CSC. "يجب أن تكون التطبيقات قادرة على التعرف على أنني 
أعمل على جهاز iPad أو الشاشة الصغيرة بحجم 5 بوصات، 

وترد البيانات بشكل مناسب." 

 كيف يمكن للشركات أن تضمن 
تنفيذ سياسات المحمول الفعالة؟ 4

Q

المصدر: استطالع وحدة معلومات اإليكونومست، يونيو 2012.

في الوقت الحاضر        في المستقبل

تمكين التنقل
ما هي الطرق التي تتبعها الشركة لتمكين الوصول إلى البيانات المهمة في الوقت الحاضر، وكيف يمكن أن يتغير ذلك في المستقبل؟

 اختر إجابة واحدة في كل عمود لكل صف.
(% من المشاركين)

توفير إمكانية الوصول إلى أنواع متعددة من البيانات

توفير بيئات متنقلة مؤمنة تسمح بالوصول إلى البيانات 
المهمة

تعزيز الوصول اآلمن إلى البيانات 
(على سبيل المثال، رموز اآلمان في األجهزة المتنقلة)

تدريب المسؤولين التنفيذيين على استخدام
البيانات بشكل أكثر فاعلية

تفعيل ميزة العرض المتخصص للبيانات
توفير تطبيقات متنقلة للوصول إلى

البيانات المهمة على البرامج األساسية المتعددة

توفير بيئات مؤمنة تعتمد على السحابة
لالستخدام المتنقل

تصميم واجهات مبسطة للمستخدمين

دمج طرق جديدة لالتصال والوصول إلى البيانات (على 
(NFCو QR سبيل المثال رموز

 60
 47

 45
 43

 41
 45

 36
 42

 24
 58

 20
 52

 20
 57

 15
 48

 14
 47
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ويقول السيد Raymond إنه على الرغم من أن األعمال ال 
تتطلب هذا األمر، فإن فصل البيئات لالستخدام في مجال األعمال 

ولالستخدام الشخصي يعد أمًرا هاًما. ولكن إذا لم يتم تطبيق 
السياسات المحيطة، أو أية إجراءات أمنية أخرى فسوف يكون 

هناك عواقب. ويقول إنه يندهش دائًما عندما يتكلم مع أقرانه عن 
قواعد األمان في المؤسسات الكبيرة إذ أنها عبارة عن "عملية 

خداع وتمويه". الكلمات والشعارات موجودة ولكنها تفتقد للتطبيق. 
وتطلب شركة Ipsos، وهي شركة عالمية في مجال 

األبحاث، من كل موظف أن ُيتم الدورة التدريبية الخاصة بالوعي 
األمني ويتم تلقي هذه الدورة عبر الشبكة الداخلية للشركة، 

وهي طريقة اقتصادية وفعالة للوصول إلى فريق العمل في 84 
بلًدا. وبينما يتم تطوير البرنامج داخلًيا، فإن المنتجات التجارية 

الخاصة بالتوعية األمنية التي يمكن تخصيصها لالحتياجات 
المحلية يمكن توفيرها من المؤسسات مثل المعهد الوطني لالمان 

بالواليات المتحدة  )NSI(. كما ُيطلب من الموظفين توقيع سياسة 
استخدام معتمدة تغطي كل شيء بدايًة من نوع البيانات التي يمكن 

الوصول إليها من األجهزة المتنقلة وحتى القواعد المتعلقة بقوة 
كلمة المرور. 

كما تتطلب الضمانات األمنية األخرى اتخاذ إجراءات موثوق 
بها من جانب المستخدمين. وبينما يجب أن تحتوي األجهزة 

المتنقلة على كلمات مرور، فإن Coalfire، وهي شركة للتدقيق 
والمراجعة، تقوم بتقدير نصف األجهزة الشخصية التي تعمل 
حالًيا. يجب أن يوافق الموظفون في برنامج أحضر جهازك 

BYOD على أنه إذا فُقدت األجهزة الشخصية الخاصة بهم أو تم 
سرقتها، فإن مسؤولية قسم تقنية المعلومات تشمل مسح المعلومات 

عن ُبعد من على األجهزة الشخصية لحماية بيانات الشركة. 
وحتًما هناك طريقة للدخول في معظم المؤسسات لتثقيف 

فريق العمل فيما يتعلق بالمشكالت األمنية الناشئة عن إمكانية 
الوصول إلى بيانات الشركة. وقد أشار االستطالع أن المسؤولين 

التنفيذيين خارج أوروبا وأمريكا الشمالية، هم أكثر األشخاص 
مقاومة لسياسات تأمين البيانات على األجهزة الشخصية. وحتى 

اآلن، في عالم األعمال المترابط بشكل متزايد، فإن الثغرات 
األمنية في منطقة واحدة يمكنها أن تؤثر على الشركات المستجيبة 

)وعمالئها( في كل مكان. 
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لم تتوسع فقط في إمكانية الوصول إلى بيانات الهاتف المحمول، 
فإن االتجاهات ال تتوقف. لقد تسللت األجهزة غير الموجهة وغير 

المؤمنة إلى بيئة األعمال، مما يعرض بيانات الشركة للخطر، 
ويفتح الباب للهجمات من خالل األجهزة المخترقة. وقد أبلغ ثلث 
المشاركين في االستطالع عن سياسات جهاز الهاتف المحمول 
غير المناسبة في شركاتهم. وتعد عملية وضع سياسات متزنة 

وعملية هي الخطوة األولى إلنجاز برنامج عملي للوصول إلى 
البيانات المتنقلة.

بالنسبة لعمليات تصنيف المديرين التنفيذيين لسياسات 
األجهزة الخاصة بهم الرائدة في مجال الصناعة، فإنها تشير 

إلى أنهم يستخدمون البيانات خالل السفر التخاذ قرارات أكثر 
فعالية وتعاوًنا، وتجنب الفرص الضائعة والعمل بشكل أكثر 
فاعلية مع الشركاء والعمالء. ولضمان عدم السماح إلمكانية 

الوصول باختراق بيانات مجال األعمال، فقد يرغب المديرون 
التنفيذيون في إعطاء أولوية للبرامج التي تقلل من المخاطر وتدعم 

االستثمارات في مجال البيانات وخدمات األمان. 
أصبحت األجهزة المتصلة جزًءا ال يتجزأ من مجال األعمال 

العالمية. يتغير نوع الجهاز قيد االستخدام، وذلك بعدما أصبحت 
األجهزة اللوحية هي االختيار الواعد والناجح بين األجهزة 

األخرى. نتوقع أن نشهد نمًوا كبيًرا في استخدام األجهزة اللوحية 
عقب إصدار الجيل الجديد من برامج أنظمة التشغيل، والذي 

سوف يمنح األجهزة اللوحية مجموعة أكبر من خيارات الوصول 
إلى البيانات عن الهواتف الذكية. ويعتقد المحللون أن هذا األمر 

له إيجابياته وسلبياته، حيث تكون األجهزة اللوحية أجهزة تكميلية 
لألنظمة الحالية وليست أجهزة بديلة. 

قد يتطلب تأمين البيانات المهمة في المستقبل وضع متطلبات 
صارمة إلمكانية الوصول. وعلى سبيل المثال، فإن التوجه نحو 

استخدام األجهزة اللوحية في األعمال التي تتم خارج الشركة، 
سوف يكشف عن وجود مجموعة جديدة من التحديات، إذ يقوم 
هذا التوجه بتشجيع المديرين التنفيذيين على البحث عن إمكانية 

الوصول إلى مجموعة كبيرة من البيانات على الهاتف المحمول. 
ويتطلب هذا األمر أن تقوم العديد من الشركات بإعادة النظر في 

الموضوع بأكمله، بدايًة من األجهزة ونقاط ضعفها والبنية التحتية 
المتوفرة وحتى المستخدمين أنفسهم. 

الخاتمة 5
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 الملحق:
نتائج 

االستطالع

قد ال تزيد النسب لتصل إلى 100% بسبب التقريب أو قدرة المشاركين على اختيار إجابات متعددة.

رائدة في مجال الصناعة (تمتلك مؤسستك  سياسة مكتوبة ورسمية ومطبقة إلدارة واستخدام األجهزة المتنقلة)

مناسبة (تمتلك مؤسستي إرشادات غير رسمية يتم مراقبتها وإجراءات التنفيذ التي يتم اتخاذها إذا لزم األمر)

غير مناسبة (تمتلك مؤسستي إرشادات غير رسمية أو رسمية وال يتم مراقبتها أو تنفيذها)

غير مناسبة تماًما (ال تمتلك مؤسستي سياسة رسمية أو غير رسمية الستخدام وإدارة األجهزة المتنقلة)

ال أعرف

 وبناًء على المالحظات الخاصة بك، كيف هي سياسة المؤسسة الخاصة بك فيما يتعلق باألجهزة
المتنقلة مقارنًة بسياسات المنافسين في نفس المجال؟

(٪ من المشاركين)

                          20

47

 19     19

 3           11

               3

اتخاذ قرارات أكثر فاعلية

تجنب الفرص الضائعة

العمل بشكل أكثر فاعلية مع الغير (الموردين، الشركاء، العمالء، إلخ)

تمكين المسؤولين التنفيذيين

مواكبة الضغوط التنافسية

زيادة مهام األعمال بشكل كبير

تلبية الطلبات الداخلية

التحكم في التكاليف

أخرى

ال نحتاج إلى الوصول للبيانات على األجهزة المتنقلة

ما هي العوامل الرائدة في مجال األعمال التي تدفعنا للوصول إلى البيانات المهمة من األجهزة المتنقلة؟ 
اختر حتى ثالثة.

(% من المشاركين)

52

                                               42

                                                                      37

                                                                      37

                                                                                                 31

                                                                                                                   27

                         21

                             16

                                   3

1                       1
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نعم، على األجهزة المملوكة للشركة فقط

نعم، على كل من األجهزة المملوكة للشركة أو األجهزة الشخصية

ال

ال أعرف

هل تسمح مؤسستك بالوصول إلى البيانات المهمة خارج المكتب؟ 
(% من المشاركين)

                43

46

        11

                       1

الهاتف الذكي

الجهاز اللوحي

جهاز الكمبيوتر المحمول

جهاز االستدعاء

أخرى

ال نقدم األجهزة المملوكة للشركة إلى المسؤولين التنفيذيين

ما هي األجهزة التي تقدمها مؤسستك للمسؤولين التنفيذيين للوصول إلى البيانات المهمة؟ 
حدد جميع الخيارات التي تنطبق. 

(% من المشاركين)

85

     41

    85

                      2

                       1

                                       3

نعم

ال

ال أعرف

هل تسمح مؤسستك للمسؤولين التنفيذيين أن يقوموا بإحضار األجهزة الخاصة بهم (أحضر جهازك BYOD) واستخدامها بدالً من األجهزة المملوكة للشركة 
للوصول إلى البيانات المهمة؟ 

(% من المشاركين)

49

49

                                3

تحديد األجهزة المعتمدة

طلب الموافقة على سياسة االستخدام المعتمدة

مراقبة التطبيقات على األجهزة

طلب تعريف برامج األمان على األجهزة الشخصية

طلب بيئة ظاهرية مؤمنة على األجهزة الشخصية

طلب إدارة تقنية المعلومات على األجهزة الشخصية (على سبيل المثال، إجراء عملية المسح عن ُبعد لألجهزة المفقودة أو المسروقة)

تقييد إمكانية وصول البيانات إلى تطبيقات محددة

ال توجد قيود، يملك المسؤولون التنفيذيون الحرية للوصول إلى البيانات المتاحة أًيا كان نوعها

هل قامت مؤسستك بتطبيق برنامج أحضر جهازك BYOD للوصول إلى البيانات المهمة؟ 
حدد جميع الخيارات التي تنطبق. 

(% من المشاركين)

                                                     25

32

                 14

         31

                                                     25

                                                                                   21

                                                                                                          18

                                                                                          20
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نعم

ال

ال أعرف

هل تخطط المؤسسة إلى تطبيق برنامج أحضر جهازك BYOD للوصول إلى البيانات المهمة؟ 
(% من المشاركين)

              20

55

          25

المخاوف األمنية أو المتعلقة بالمخاطر بالنسبة للشركة

مخاوف الشركة الخاصة بتقنية المعلومات فيما يتعلق بالتغلب على صعوبة إدارة األجهزة الشخصية

مقاومة تقنية المعلومات الخاصة بالشركة لدعم األجهزة الشخصية للمسؤولين التنفيذيين

مقاومة المسؤولين التنفيذيين لسياسة القيود على األجهزة الشخصية

تكلفة البنية التحتية المطلوبة إلدارة األجهزة

أخرى

تخصيص أو إدارة قيمة الرسوم على أجهزة المسؤول التنفيذي

ما هو في رأيك أكبر عائق أمام تطبيق برنامج أحضر جهازك BYOD للوصول إلى البيانات المهمة؟ 
(% من المشاركين)

50

                14

                14

                        9

                                     6

                            4

                            4

مصادر متعددة للبيانات، كل مصدر يتطلب تدابير أمنية متميزة

نقص المعرفة فيما يتعلق بتأمين/مخاطر الوصول عبر األجهزة المتنقلة

نقص المصادر إلدارة/تأمين وصول البيانات

تصنيف البيانات لتحديد معدل الخطر الخاص بكل مصدر

(Androidولكن ال يوجد تطبيق لجهاز iPhone على سبيل المثال، قد يكون هناك تطبيق لجهاز) نقص التطبيقات لكل البرامج األساسية المطلوبة

البيانات غير مناسبة للوصول عن ُبعد

مقاومة المسؤولين التنفيذيين لإلجراءات األمنية

نقص المصادر لتطوير التطبيقات/أساليب الوصول الالزمة

تم حظر األنظمة المعلوماتية القديمة

نقص إمكانية الوصول في بعض المواقع

أخرى

ال نواجه هذه المشكلة

ما هي في رأيك أكبر التحديات التي تواجه الشركة لتأمين الوصول إلى البيانات المهمة من خالل األجهزة المتنقلة، سواٌء أكانت مملوكة للشركة أم المسؤول التنفيذي؟ 
اختر حتى أربعة. 

(% من المشاركين)

49  

48  

34  

34  

25  

23  

22  

21  

16  

12  

1  

5  
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توافر البيانات

المعايير الخاصة باألقسام أو بالمؤسسة

توافر تطبيقات الوصول إلى البيانات

نوع أساليب الوصول (في الموقع مقابل الوصول عن ُبعد)

السرعة الالزمة للوصول إلى أحدث المعلومات

التكلفة

حجم شاشة الجهاز الذي يتمتع بإمكانية الوصول إلى المعلومات

االلتزام التنظيمي

تفضيالت المستخدم

أخرى

إلى جانب المسمى الوظيفي الخاص بك، ما الذي يحدد نوع البيانات المتاحة/التي سوف تكون متاحة على األجهزة المتنقلة؟ 
اختر حتى ثالثة. 
(% من المشاركين)

40  

32  

31  

30  

29  

23  

21  

20  

19  

3  

المعايير الخاصة باألقسام أو بالمؤسسة

توافر البيانات

نوع طريقة الوصول (في الموقع مقابل الوصول عن ُبعد)

التكلفة

االلتزام التنظيمي

توافر تطبيقات الوصول إلى البيانات

السرعة الالزمة للوصول إلى أحدث المعلومات

تفضيالت المستخدم

حجم شاشة الجهاز الذي يتمتع بإمكانية الوصول إلى المعلومات

أخرى

ما الذي يحدد نوع المستخدمين المسموح لهم/الذين سوف يتم السماح لهم بالوصول إلى البيانات المهمة على األجهزة المتنقلة؟  
اختر حتى ثالثة. 
(% من المشاركين)

54  

28  

25  

24  

23  

21  

20  

19  

9  

3  
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متطلبات البنية التحتية لتسهيل إمكانية الوصول

ضغوط المسؤولين التنفيذيين الذين يحتاجون إلى الوصول للبيانات في أي مكان/في أي وقت

المتطلبات القانونية/التنظيمية المتعلقة بإدارة البيانات

ضغوط إدارة األمن/المخاطر

الضغط التنافسي، وهو الرغبة في أن يدرك العمالء والمنافسون أن المؤسسة مواكبة للتحديثات

ضغوط اإلدارة العليا التي ترغب في استخدام األجهزة الشخصية

التكلفة

أخرى

ما هي التأثيرات األكثر أهمية التي تؤثر على سياسات ونهج الشركة فيما يتعلق بوضع استراتيجية لألجهزة المتنقلة والتطبيقات؟  
اختر حتى ثالثة. 
(% من المشاركين)

60  

44  

40  

39  

31  

23  

19  

1

البريد اإللكتروني

المعلومات المالية

التخطيط االستراتيجي

االستخبارات التنافسية

بيانات التشغيل

المبيعات والتسويق

معلومات العمالء

الموارد البشرية

األخبار أو تعليقات الشبكة االجتماعية

أخرى

أي من المعلومات المذكورة تحتاج تسليمها بشكل آمن وآني إلى األشخاص ذوي المناصب التالية ليكونوا أكثر إنتاجية؟ —المسؤولون التنفيذيون من المستوى ج
اختر حتى ثالثة لكل نوع.  

(% من المشاركين)

74  

60  

42  

35  

24  

18  

10  

8  

6  

1
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البريد اإللكتروني

بيانات التشغيل

المبيعات والتسويق

معلومات العمالء

المعلومات المالية

االستخبارات التنافسية

الموارد البشرية

التخطيط االستراتيجي

األخبار أو تعليقات الشبكة االجتماعية

أخرى

أي من المعلومات المذكورة تحتاج تسليمها بشكل آمن وآني إلى األشخاص ذوي المناصب التالية ليكونوا أكثر إنتاجية؟ —مديرو األعمال
اختر حتى ثالثة لكل نوع.  

(% من المشاركين)

75

                                                                                                   44

                                                                                                      43

                         30

                   26

          23

                 15

                         13

                      8

                        1

البريد اإللكتروني

بيانات التشغيل

معلومات العمالء

األخبار أو تعليقات الشبكة االجتماعية

المبيعات والتسويق

الموارد البشرية

االستخبارات التنافسية

المعلومات المالية

التخطيط االستراتيجي

أخرى

أي من المعلومات المذكورة تحتاج تسليمها بشكل آمن وفي وقتها الحقيقي إلى األشخاص ذوي المناصب التالية ليكونوا أكثر إنتاجية؟ —الموظفون
اختر حتى ثالثة لكل نوع.  

(% من المشاركين)

80

                                                                                                                  42

                                                                                                                  42

               23

                        20

              17

                           7

                           7

                 4

                        1
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البريد اإللكتروني

المعلومات المالية

التخطيط االستراتيجي

االستخبارات التنافسية

بيانات التشغيل

المبيعات والتسويق

األخبار أو تعليقات الشبكة االجتماعية

معلومات العمالء

الموارد البشرية

أخرى

أي نوع من هذه المعلومات/ وسائل االتصال تكون مناسبة لتمكين الوصول إليها على األجهزة المتنقلة؟ 
—المسؤولون التنفيذيون من المستوى ج

اختر حتى ثالثة لكل نوع.  
(% من المشاركين)

81

                                                                                                           45

                    28

                    28

                   22

                             19

                     15

                                  11

                        8

                        1

أي نوع من هذه المعلومات/وسائل االتصال تكون مناسبة لتمكين الوصول إليها على األجهزة المتنقلة؟ 
—مديرو األعمال

اختر حتى ثالثة لكل نوع.  
(% من المشاركين)

81

        38

          37

          25

                            19

         19

                                  17

                                            14

                     9

                        1
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البريد اإللكتروني

بيانات التشغيل

األخبار أو تعليقات الشبكة االجتماعية

معلومات العمالء

المبيعات والتسويق

الموارد البشرية

المعلومات المالية

االستخبارات التنافسية

التخطيط االستراتيجي

أخرى

أي نوع من هذه المعلومات/وسائل االتصال تكون مناسبة لتمكين الوصول إليها على األجهزة المتنقلة؟
—الموظفون

اختر حتى ثالثة لكل نوع.  
(% من المشاركين)

82

                   35

      33

                         33

             18

                               12

              5

              5

                    3

                        1

البريد اإللكتروني

المعلومات المالية

األخبار أو تعليقات الشبكة االجتماعية

االستخبارات التنافسية

بيانات التشغيل

التخطيط االستراتيجي

المبيعات والتسويق

معلومات العمالء

الموارد البشرية

أخرى

أي نوع من هذه المعلومات/وسائل االتصال تكون مناسبة لتمكين الوصول إليها على األجهزة المتنقلة من خدمة التخزين التي تعتمد على السحابة؟ —المسؤولون 
التنفيذيون من المستوى ج

اختر حتى ثالثة لكل نوع.  
(% من المشاركين)

60  

27  

25  

23  

21  

21  

19  

14  

7  

2  
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البريد اإللكتروني

المبيعات والتسويق

بيانات التشغيل

األخبار أو تعليقات الشبكة االجتماعية

معلومات العمالء

االستخبارات التنافسية

المعلومات المالية

الموارد البشرية

التخطيط االستراتيجي

أخرى

أي نوع من هذه المعلومات/وسائل االتصال تكون مناسبة لتمكين الوصول إليها على األجهزة المتنقلة من خدمة التخزين التي تعتمد على السحابة؟ 
—مديرو األعمال

اختر حتى ثالثة لكل نوع.  
(% من المشاركين)

59  

33  

29  

26  

22  

16  

14  

12  

6  

2  

البريد اإللكتروني

األخبار أو تعليقات الشبكة االجتماعية

بيانات التشغيل

معلومات العمالء

المبيعات والتسويق

الموارد البشرية

االستخبارات التنافسية

المعلومات المالية

التخطيط االستراتيجي

أخرى

أي نوع من هذه المعلومات/وسائل االتصال تكون مناسبة لتمكين الوصول إليها على األجهزة المتنقلة من خدمة التخزين التي تعتمد على السحابة؟ 
—الموظفون

اختر حتى ثالثة لكل نوع.  
(% من المشاركين)

62  

34  

28  

25  

17  

10  

7  

5  

3  

2  

نعم ال ال أعرف

كل المواقع العالمية

كل المواقع في منطقتك

كل األقسام

كل األنواع

هل تقوم المؤسسة بتوفير إمكانية الوصول إلى البيانات لكل من المجموعات التالية؟ 
(% من المشاركين)

 54 34 12

 67 27 6

 56 37 7

 35 58 7
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وحدة معلومات اإليكونومست

نعم

ال

ال أعرف

هل تمتلك مؤسستك السياسة الخاصة باالستخدام المعتمد للشبكات االجتماعية (على سبيل المثال: فيسبوك وتويتر) على أجهزة الشركة؟ 
(% من المشاركين)

56

                                                                        39

 5                         5

قد ال يتمكن المسؤولون التنفيذيون من مناقشة أي جانب من جوانب عملهم على الشبكات االجتماعية، ولكن ُيسمح لهم باالستخدام الشخصي

يتم السماح للمتحدثين المعتمدين فقط بالوصول إلى الشبكات االجتماعية من أجهزة الشركة

يمتلك المسؤولون التنفيذيون إمكانية وصول غير مقيدة إلى الشبكات االجتماعية

قد ال يتمكن المسؤولون التنفيذيون من الوصول إلى الشبكات االجتماعية من أجهزة الشركة

أخرى

ما هي السياسات التي تقوم مؤسستك بتفعيلها فيما يتعلق باستخدام الشبكة االجتماعية على أجهزة الشركة؟ 
(% من المشاركين)

33

                                                   26

                                                                                                      19

                                                                                                             18

                              5

 100:0  90:10  80:20  70:30  60:40  50:50  40:60  30:70  20:80  10:90 0:100

األجهزة المملوكة للشركة

ما هو مقدار الوقت الذي تقضيه على األجهزة المملوكة للشركة في مقابل الوقت الذي تقضيه على األجهزة الشخصية؟ 
قم بسحب زر االنزالق الختيار النسبة المناسبة التي تعكس كيفية تقييم كل خيار (على سبيل المثال، من %60 حتى 40%). 

(% من المشاركين)

 12 23 17 13 6 9 3 3 2 3 9

1 أولوية عالية 2 3 4 5 ليست أولوية

االستثمار في خدمات البيانات

االستثمار في الخدمات المتنقلة

االستثمار في خدمات األمان

ما هو مستوى األولوية التي تضعه مؤسستك  لكل من االستراتيجيات التالية؟ 
المعدل على مقياس من 1 إلى 5، إذ 1=أولوية عالية و5=ليست أولوية. 

(% من المشاركين)

 27 35 25 9 4

 16 29 31 15 9

 37 32 19 9 3
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ما هي نسبة البيانات المهمة التي يمكنك الوصول إليها من خالل 
القنوات المتنقلة في اليوم؟ 
اإلجمالي يجب أن يكون %100

المتوسط
26.9التنقل عن طريق الهاتف الذكي

خاصية التنقل على األجهزة األخرى )على سبيل المثال، 
الكمبيوتر اللوحي(

21.7

59.8ال توجد إمكانية للوصول للقنوات المتنقلة

 ماذا ستكون نسبة المعلومات المهمة التي يمكن الوصول إليها عبر 
القنوات المتنقلة خالل الفترة من 12 إلى 18 شهًرا؟ 

اإلجمالي يجب أن يكون %100

المتوسط
34.5التنقل عن طريق الهاتف الذكي

خاصية التنقل على األجهزة األخرى )على سبيل المثال، 
الكمبيوتر اللوحي(

30.2

42.8ال توجد إمكانية للوصول للقنوات المتنقلة

توفير إمكانية الوصول إلى أنواع متعددة من البيانات

توفير بيئات متنقلة مؤمنة تسمح بالوصول إلى البيانات المهمة

تعزيز الوصول اآلمن إلى البيانات (على سبيل المثال، رموز اآلمان في األجهزة المتنقلة)

تدريب المسؤولين التنفيذيين على استخدام البيانات بشكل أكثر فاعلية

تفعيل ميزة العرض المتخصص للبيانات

توفير تطبيقات متنقلة للوصول إلى البيانات المهمة على البرامج األساسية المتعددة

توفير بيئات مؤمنة تعتمد على السحابة لالستخدام المتنقل

تصميم واجهات بسيطة للمستخدمين

(NFCو QR على سبيل المثال رموز) دمج طرق جديدة لالتصال والوصول إلى البيانات

ما هي الطرق التي تتبعها الشركة لتمكين الوصول إلى البيانات المهمة في الوقت الحاضر، وكيف يمكن أن يتغير ذلك في المستقبل؟ 
—في الوقت الحاضر  

اختر إجابة واحدة في كل عمود لكل صف.
(% من المشاركين)

60  

45  

41  

36  

24  

20  

20  

15  

14  

تفعيل ميزة العرض المتخصص للبيانات

توفير بيئات مؤمنة تعتمد على السحابة لالستخدام المتنقل

توفير تطبيقات متنقلة للوصول إلى البيانات المهمة على البرامج األساسية المتعددة

تصميم واجهات بسيطة للمستخدمين

توفير إمكانية الوصول إلى أنواع متعددة من البيانات

تعزيز الوصول اآلمن إلى البيانات (رموز اآلمان في األجهزة المتنقلة)

توفير بيئات متنقلة مؤمنة تسمح بالوصول إلى البيانات المهمة

تدريب المسؤولين التنفيذيين على استخدام البيانات بشكل أكثر فاعلية

(NFCو QR على سبيل المثال رموز) دمج طرق جديدة لالتصال والوصول إلى البيانات

ما هي الطرق التي تتبعها الشركة لتمكين الوصول إلى البيانات المهمة في الوقت الحاضر، وكيف يمكن أن يتغير ذلك في المستقبل؟ 
—في المستقبل

اختر إجابة واحدة في كل عمود لكل صف.
(% من المشاركين)

58  

57  

52  

48  

47  

45  

43  

42  

47  
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توفير دعم على نطاق واسع للبيانات على األجهزة المتنقلة

تحديد المخاطر غير الواضحة في الوقت الحالي

زيادة تحسين كفاءة العمليات الخاصة بمجال األعمال

توفير إمكانية الوصول إلى البيانات من أكثر من مصدر

تحديد الفرص غير الواضحة في الوقت الحالي

تحسين خدمة العمالء

زيادة سرعة تحسين العمليات

توفير إمكانية الوصول على حسب دور المستخدم و/أو نوع الجهاز

زيادة مشاركة العمالء

زيادة مصادر اإليرادات

االبتكار بناًء على التعليقات المتنوعة واآلنية

أخرى

خالل الفترة من الـ 12 إلى 18 شهر القادمة، ماذا تتوقع أن تفعل المؤسسة حيال الوصول إلى البيانات المهمة التي ال تستطيع الوصول إليها حالًيا؟ 
حدد جميع الخيارات التي تنطبق.

(% من المشاركين)

47  

46  

45  

44  

40  

34  

33  

32  

27  

23  

17  

1   

منطقة آسيا والمحيط الهادئ

أمريكا الالتينية

أمريكا الشمالية

أوروبا الشرقية

أوروبا الغربية

الشرق األوسط وإفريقيا

ما هي المنطقة التي تقيم فيها؟
(% من المشاركين)

27  

9  

29  

3  

25  

6  

الواليات المتحدة األمريكية

الهند

كندا

المملكة المتحدة

ألمانيا

سنغافورة، أستراليا، البرازيل، المكسيك

إيطاليا، هونج كونج، سويسرا، الصين، نيجيريا، إسبانيا

فرنسا، بلجيكا، هولندا، شمال إفريقيا، فنلندا، اليابان، ماليزيا،
نيوزيلندا، البرتغال، اإلمارات العربية المتحدة، شيلي، السويد، روسيا،

البحرين، بلغاريا، كولومبيا، جمهورية التشيك، المجر، إسرائيل، باكستان،
الفلبين، بولندا، تايوان، تايالند

ما هو البلد التي تقيم فيها؟
(% من المشاركين)

23  

10  

7  

6  

4  

3  

2  

1  

45

9

17

7

22

500 مليون دوالر أو أقل

من 500 مليون إلى مليار دوالر

من مليار إلى 5 مليارات دوالر

من 5 مليارات إلى 10 مليارات دوالر

10 مليارات دوالر أو أكثر

ما هي اإليرادات العالمية السنوية للمؤسسة بالدوالر األمريكي؟
(% من المشاركين)
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عضو مجلس إدارة

المدير التنفيذي/رئيس/عضو منتدب

رئيس القطاع المالي/أمين الخزانة/مراقب حسابي

مدير قسم المعلومات/المدير التنفيذي لتقنية المعلومات/رئيس قسم التقنية

المسؤولون التنفيذيون اآلخرون من المستوى ج

نائب الرئيس التنفيذي/نائب الرئيس/الرئيس

رئيس وحدة األعمال

رئيس القسم

مدير

آخر

ما هو المسمى الوظيفي الخاص بك من االختيارات التالية؟
(% من المشاركين)

5  

27  

8  

5  

8  

17  

3  

8  

15  

3  

تقنية المعلومات والتقنية

الخدمات المالية

الخدمات المهنية

الطاقة والموارد الطبيعية

الرعاية الصحية، والمستحضرات الدوائية و التقنية الحيوية

التصنيع

البضائع االستهالكية

القطاع الحكومي/العام

االتصاالت

الكيماويات

الترفيه واإلعالم والنشر

النقل، والسفر والسياحة

تجارة التجزئة

التعليم

الخدمات اللوجيستية والتوزيع

اإلنشاء والعقارات

الزراعة واألعمال الزراعية

الصناعات الجوية والدفاع

السيارات

ما هو مجال الصناعة األساسي الذي تعمل فيه؟
(% من المشاركين)

13  

11  

11  

9  

8  

8  

6  

5  

4  

3  

3  

3  

3  

3  

3  

2  

2  

2  

1  

اإلدارة العامة

تطوير االستراتيجيات واألعمال

التمويل

التسويق والمبيعات

تقنية المعلومات

العمليات واإلنتاج

المعلومات واألبحاث

البحث والتطوير

المخاطر/األمان

المشتريات

خدمة العمالء

الموارد البشرية

إدارة سلسلة اإلنتاج

الشؤون القانونية

ما هو الدور الرئيسي الذي تقوم به؟
(% من المشاركين)

30  

17  

15  

10  

7  

5  

3  

3  

2  

2  

2  

2  

2  

1 
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وحدة معلومات اإليكونومست

وفي الوقت الذي يتم فيه تكريس الجهود كافة للتحقق من دقة هذه المعلومات، فلن يقبل 
كل من وحدة معلومات اإليكونومست والمشرف على هذا التقرير أية مسؤولية نتيجة 
االعتماد على أي شخص ورد اسمه في هذا التقرير الحكومي أو على أية معلومات، 

أو آراء أو استنتاجات تم ذكرها في هذا التقرير.

S
hutterstock :ضمان والتغطية

ال



لندن
26 Red Lion Square

 لندن
WC1R 4HQ
المتحدة المملكة 
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