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يكشف تقرير ديلويت السنوي الثاين حول االتجاهات الرئيسة لقطاع التكنولوجيا واإلعالم 

واالتصاالت يف الرشق األوسط للعام 2014 عن آخر التوجهات واملسائل الناشئة التي ترسم 

معامل قطاعات التكنولوجيا واإلعالم واالتصاالت يف جميع أنحاء املنطقة خالل الفرتة املقبلة 

من العام الجاري وما بعدها.

وتقوم توقعات التكنولوجيا واإلعالم واالتصاالت الصادرة عن “ديلويت”، عىل مئات املناقشات 

التي أجريت مع تنفيذيني ومحللني ومعلقني يف هذه القطاعات، إىل جانب آالف املقابالت مع 

املستهلكني. ويتم اختبار التوقعات مع العمالء ومحليل القطاع وجمهور الحضور يف املؤمترات، 

وهي تستفيد كذلك من الخربة الكبرية التي تتمتع بها “ديلويت” يف مرشوعات التكنولوجيا 

واإلعالم واالتصاالت اإلقليمية والدولية خالل الشهور التي تسبق نرش التوقعات.

وكام هو الحال يف كل األعوام التي نرشنا فيها توقعاتنا، فإن املحركات األساسية للتأثري يف هذه 

القطاعات تبقى هي نفسها: رسعة املعالجات، وقابلية االتصال، والتخزين.

وكام هو الحال يف كل األعوام التي نرشنا فيها توقعاتنا، فإن 
املحركات األساسية للتأثري يف هذه القطاعات تبقى هي نفسها: 

رسعة املعالجات، وقابلية االتصال، والتخزين

ويضم تقرير الرشق األوسط التوقعات التي تغطي قطاعات التكنولوجيا واإلعالم واالتصاالت 

يف جميع أرجاء املنطقة. وفيام ييل موجز عن توقعات العام الجاري للتكنولوجيا واإلعالم 

واالتصاالت والتي ستؤثر عىل السوق خالل عام 2014:

التكنولوجيا:

غرف املعيشة املدمجة بقيمة 750 مليار دوالر أمرييك: توجهات متصاعدة	 

التقنيات القابلة لالرتداء: وصول النظارات الذكية إىل املستخدمني العرب	 

التنوع الكبري: التصنيف الطبقي لسوق الحاسبات اللوحية “تابلت”	 

املساقات الهائلة املفتوحة عرب اإلنرتنت “موك”: لن تخلط األوراق حالياً، ولكن املستقبل 	 

يبدو مرشقاً

الزيارات اإللكرتونية: زيارة األطباء من املنازل يف القرن الحادي والعرشين	 

تبني الرشكات الصغرية واملتوسطة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت: استطاعت اللحاق 	 

بالركب ولكن ما زال الطريق طويالً...

اإلعالم:

تضاعف الطلب عىل خدمات التلفزيون املدفوع	 

قياس أعداد املشاهدين: لألفضل واألسوأ	 

حقوق البث الريايض: أكرث من ممتازة	 

الحقوق املتعلقة باألداء ترفع عائدات املوسيقى املسجلة	 

االتصاالت:

خدمات الرسائل القصرية مقابل الرتاسل الفوري: القيمة يف مواجهة الكمية	 

لن تكون األجهزة نصف لوحية “فابلت” شائعة	 

الفجوة بني األجيال يف استخدام الهواتف الذكية: هل ستكون يف عمر فوق 55 عاماً؟ ال 	 

يوجد تطبيق لتحديد ذلك

األجهزة األكرث تحمالً الخاصة بالبيانات تصل إىل 250 دوالر أمرييك: إعادة خلق حالة 	 

األعامل ملجموعات األعامل امليدانية
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التكنولوجيا

ميعات الألجهزة االلكرتونية املستخدمة يف غرف املعيشة تتخطى 750 مليار دوالر أمريييك

ان اجاميل مبيعات الهواتف الذكية واألجهزة اللوحية والحواسيب وأجهزة التلفاز واأللعاب 

االلكرتونية ستتعّدى قيمتها الـ750 مليار دوالر أمرييك يف العام 2014 وذلك بزيادة قيمتها 50 

مليار دوالر مقارنة مع العام 2013 و375 مليار دوالر مقارنة مع العام 2007. ومن املتوقع 

أن تستمر املبيعات بالنمّو لكن بوترية أقل مقارنة بالسنوات العرشة املاضية عىل أن تصل إىل 

800 مليار دوالر يف السنة كحّد أقىص. 

التقنيات القابلة لالرتداء: وصول النظارات الذكية إىل املستخدمني العرب

من املتوقع أن تبلغ مبيعات النظارات الذكية وأربطة قياس مؤرشات الجسم الخاصة باللياقة 

البدنية والساعات نحو 10 ماليني وحدة يف عام 2014 محققة بذلك عائدات تقدر بنحو ثالثة 

مليارات دوالر أمرييك. وشهد الرشق األوسط )الذي غالباً ما يعترب محافظاً وأكرث خصوصية 

مقارنة بباقي العامل( نقلة نوعية يف عملية تبني التقنيات الجديدة. ومن املتوقع أن يتواصل 

هذا التوجه خاصة مع توافر النظارات الذكية، إال أن السعر املرتفع نسبياً لهذه النظارات 

قد يجعلها مقترصة عىل النخب الرثية، ولذلك فإن تحول النظارات الذكية إىل سلعة ميسورة 

الكلفة أكرث، وانتشارها يف أوساط املستهلكني يف الرشق األوسط سيكون عملية تدريجية ستتم 

عىل املدى الطويل. وعىل الرغم من بطء سري هذه العملية إال أنها ستتم بالتأكيد ما سيتيح 

للعرب فرصة الحصول عىل هذه النظارات يف نهاية املطاف.

التنوع الكبري: التصنيف الطبقي لسوق األجهزة اللوحية  

ستتمكن القاعدة املوجودة لألجهزة اللوحية املضغوطة )ذات شاشات أقل من تسع بوصات( 

وللمرة األوىل من تخطّي القاعدة التقليدية لألجهزة اللوحية )التي يبلغ حجم شاشاتها تسع 

بوصات وأكرث(. ونتوقع وصول حجم قاعدة األجهزة اللوحية املضغوطة إىل 165 مليون وحدة 

بحلول نهاية الربع األول، متجاوزة بذلك قاعدة األجهزة اللوحية التقليدية التي ستسجل 160 

مليون وحدة. ويرافق هذا االرتفاع يف مبيعات األجهزة اللوحية املضغوطة عملية تصنيف 

طبقية لقاعدة األجهزة اللوحية التي ستكون تجربة مشابهة ولكن أكرث عمقاً يف نهاية املطاف 

من تجربة الهواتف الذكية التي شهدتها األسواق خالل العامني املاضيني.

الدورات االلكرتونية والدروس التعليمية املتوفرة عرب االنرتنت – تغريات جذرية لن تبرص 

النور يف املدى القريب

سيسجل التحاق الطالب بالتعليم االلكرتوين عرب االنرتنت ارتفاعاً بنسبة 100% مقارنة بالعام 

2012 ليصل إىل 10 مليون دورة تعليمية، غري أن انخفاض معدالت إكامل الدورات للحصول 

عىل شهادات يعني أن أقّل من 0،2% من الدروس التي تّم إكاملها يف العام 2014 ستكون 

دورات الكرتونية متوفرة عرب االنرتنت. كام أّن الوعي املتزايد حول أهمية التعليم االلكرتوين 

سيدفع باملؤسسات الرتبوية والتعليمية إىل زيادة االستثامر يف هذا املجال وإىل التاميش مع 

الوسائل التعليمية الحديثة املعرتف بها واىل اعتامدها من قبل مراكز التدريب يف الرشكات. 

وقد يشهد الرشق األوسط خالل السنوات املقبلة ظهور الدورات االلكرتونية والتعليمية يف 

املنطقة حيث ميكن أن تنشأ منابر جديدة تعمل بالتعاون مع األساتذة والجامعات املحلية 

عىل إطالق دورات الكرتونية جديدة يفوق فيها عدد الطالب أولئك الذين التحقوا بالتعليم 

االلكرتوين عرب االنرتنت يف العام 2013.

الزيارات االلكرتونية يف قطاع الرعاية الصحية 

سوف يبلغ عدد الزيارات االلكرتونية يف قطاع الرعاية الصحية الـ100 مليون حول العامل 

ماّم يوفر 5 مليارات دوالر مقارنة بتكاليف الزيارات الفردية الشخصية ويشّكل 400% من 

معدالت العام 2012. ويبلغ معّدل السوق للزيارات االلكرتونية يف دول مجلس التعاون 

الخليجي حوايل 2 اىل 3 مليار دوالر وميكن أن يرتفع بقيمة 230 حتى 310 مليون دوالر هذه 

السنة. وعىل الرغم من أّن الزيارات االلكرتونية ستكون االكرث استخداماً يف أمريكا الشاملية 

حيث ميكن أن تصل إىل 75 مليون زيارة الكرتونية صحية يف العام 2014. أما يف الرشق 

األوسط، فسيزداد استخدام الزيارات االلكرتونية الصحية تدريجياً بحيث أّن مخطط تنفيذ 

الربامج الصحية االلكرتونية يف بلدان مثل السعودية ميتد عىل مدى عرش سنوات. وخالل 

هذه الفرتة سوف تظهر برامج صحية الكرتونية متطورة كقّوة منافسة يف األنظمة الصحية 

يف املنطقة.

اعتامد خدمات اإلعالم واالتصاالت والتكنولوجيا من قبل املؤسسات الصغرية واملتوسطة 

الحجم

سوف تقوم املؤسسات الصغرية واملتوسطة الحجم يف الرشق األوسط بزيادة النفقات عىل 

قطاع املعلومات واالتصاالت والتكنولوجيا بقيمة 2 مليار دوالر ليصل مجموعها اىل 22 

مليار، أي بزيادة نسبتها 10% مقارنة بالعام 2013. ويف العام 2014، سوف تبلغ نسبة نفقات 

املؤسسات الصغرية واملتوسطة الحجم عىل قطاع املعلومات واالتصاالت والتكنولوجيا يف 

املنطقة 23% بسبب الزيادة املستمرّة يف عدد املؤسسات وحاجاتها إىل خدمات الكرتونية 

مثل خلق صفحات الكرتونية خاصة بها عىل االنرتنت وصفحات الكرتونية خاصة بالتجارة 

االلكرتونية واملعلوماتية السحابية.

إن االقتصاد الرقمي يف الرشق األوسط آخذ بالتوسع هو اآلخر، األمر الذي مينح الرشكات 

الصغرية واملتوسطة الحجم يف املنطقة منصة أفضل للتطور. وتشري بعض املؤرشات االقتصادية 

ومؤرشات قطاع الرشكات الصغرية واملتوسطة الحجم إىل أن هذه الرشكات باملنطقة تقدم 

فرص منو ملموسة بصورة عامة، وفرص منو الحتياجات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

املتعلقة بها، خاصة إذا ما تم تقدميها من خالل الدعم املناسب. ومع قيام الرشكات الصغرية 

واملتوسطة الحجم ببناء حضورها عىل شبكة اإلنرتنت وقدرات التجارة اإللكرتونية واملعلوماتية 

السحابية الخاصة بها، فإنها ستسهم يف دفع النمو االقتصادي للمنطقة قدماً.
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اإلعالم

توسع سوق قنوات التلفزة املدفوعة

يف نهاية العام 2014، من املتوقع أن يقوم 50 مليون منزالً حول العامل باشرتاكني أو أكرث يف 

قنوات التلفزة املدفوعة مام سيؤدي اىل مردود إضايف عىل االشرتاكات سيصل اىل 5 مليار 

دوالر. كام سريتفع يف السنوات املقبلة عدد املنازل التي تعتمد عىل االشرتاكات املتعددة 

حيث أّن املستخدمني يلجأون إىل االشرتاك يف خدمات »الفيديو حسب الطلب« الذي يتّم عرب 

خدمة البث املكثف )الربودباند(. إّن سوق االشرتاك املدفوع يف الرشق األوسط صغري نسبياُ 

لكّن النمّو يعكس رغبة قوية يف الحصول عىل هذه الخدمات يف املنطقة حيث أّن املشاهدين 

الذين يستخدمون االنرتنت واليوتيوب اعتمدوا الفيديو االلكرتوين باإلضافة إىل الربامج العادية 

ماّم يظهر احتامل أن يصبح االشرتاك يف الفيديو حسب الطلب خدمة بديلة. 

قياس أعداد املشاهدين: لألفضل واألسوأ 

ستصبح عمليات قياس أعداد مشاهدي الربامج التلفزيونية املحلية أكرث دقة لعرشات املاليني 

من املشاهدين، ويعود الفضل يف ذلك إىل إطالق عدد من تقنيات القياس املتطورة والتي 

متّكن من احتساب عدد املشاهدات التي تتم عرب أجهزة الحاسب الشخيص واألجهزة اللوحية 

واألجهزة الذكية. إن أعداد املشاهدين وخاصة من األجيال الشابة األصغر التي تستخدم 

األجهزة الذكية والحاسبات يف املشاهدة، كانت قبل ظهور تقنيات القياس املتطورة هذه 

تُسقط من حسابات املشاهدة بصورة كاملة تقريباً، وهو األمر الذي له آثاره السلبية عىل 

عائدات اإلعالن واالشرتاك. 

حقوق البث الريايض: أكرث من ممتازة

سرتتفع قيمة حقوق البث الريايض يف منطقة الرشق األوسط بنحو 15-20 يف املائة عىل 

األقل لتتخطى بذلك االرتفاع املتوقع بنحو 14 يف املائة لجميع حقوق البث الريايض عاملياً. 

وسيتخطى منو حقوق البث الريايض للرياضات الخاصة ببعض املناطق ذلك النمو املتوقع 

يف الدوريات الرياضية األمريكية واألوروبية من حيث النسبة. وعىل الرغم من أن الدوريات 

الرياضية األمريكية واألوروبية ستبقى صاحبة الحصة األكرب من حيث القيمة لحقوق البث 

يف منطقة الرشق األوسط، إال أنها لن تكون الدافع املحرك للنمو كام كانت يف السابق. 

ومع محدودية املساحة املتاحة أمام جهات البث يف منطقة الرشق األوسط لتحقيق أرباح 

كبرية من حقوق البث الخاصة بالدوريات الرياضية العاملية الرئيسية، فإننا نسري حالياً نحو 

منعطف هام يف سوق حقوق البث الريايض باملنطقة. وعىل الرغم من منو أصول الرياضات 

الخاصة ببعض املناطق بوترية أرسع اآلن، إال أنها ومقارنة بنظرائها األوروبية واألمريكية ال 

تزال تُقّدر بقيمة أقل من قيمتها الحقيقية. ومع آفاق النمو املتاحة يف الوقت الحايل، فإن 

الدوريات الرياضية املحلية سوف تسد جزءاً من هذه الفجوة. 

الحقوق املتعلقة باألداء ترفع عائدات املوسيقى املسجلة

من املتوقع أن تتخطى عائدات حقوق األداء )الرخصة املدفوعة لقاء حق تشغيل املوسيقى 

أمام الجمهور( وللمرة األوىل عتبة املليار دوالر أمرييك يف عام 2014، ومن املتوقع أن تصل 

حقوق األداء إىل ملياري دوالر أمرييك )1.2 مليار جنيه اسرتليني( مبرور الوقت، ولكن الفرتة 

الزمنية لتحقق ذلك ال تزال غري محددة. إننا نستمع إىل املوسيقى التي يجري بثها تريليونات 

املرّات سنوياً سواء كان ذلك عىل املذياع يف سياراتنا أو عند مزين الشعر أو يف أي مكان آخر، 

ومن املتوقع أن تبلغ القيمة الكلية لرسوم الرخص املمنوحة يف هذا السياق عاملياً نحو ثالثة 

ماليني دوالر أمرييك )1.8 مليون جنيه اسرتليني( يومياً. 
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االتصاالت

خدمات الرسائل القصرية مقابل الرتاسل الفوري: القيمة يف مواجهة الكمية

إّن حجم الرسائل الفورية عرب الهواتف النقالة سيشّكل ضعف حجم الرسائل القصرية. عىل 

الرغم من حجم الرسائل التي يتم ارسالها عرب خدمة الرسائل الفورية، فإّن خدمة الرسائل 

القصرية ستحقق ايرادات بنسبة 100 مليار دوالر يف العام 2014 أي بنسبة تفوق 50 مرّة 

االيرادات اإلجاملية التي نتجت عن خدمة الرسائل الفورية. أما يف الرشق األوسط، فإّن 

ايرادات الرسائل الفورية سيسجل نسبة 5 إىل 6% خالل السنوات الخمس املقبلة مبا أّن 

االستخدام املرتفع للهواتف الذكية سوف يجعل من الرسائل الفورية أكرث رواجاً يف الرشق 

األوسط ماّم هي عليه يف بلدان أخرى من العامل. كام أّن اعتامد الرسائل الفورية ووسائل 

اإلعالم املتعددة من شأنها ان تزيد من استهالك البيانات وخلق مجاالت جديدة لزيادة 

ايرادات رشكات االتصاالت يف الرشق األوسط.

لن تكون األجهزة نصف لوحية »فابلت« شائعة

ستشكل الهواتف الذكية ذات شاشة مبقاييس 5.0-6.9 إنش، ربع قيمة مجموع مبيعات 

الهواتف الذكية أي قيمة 300 مليون وحدة. ويشكل ذلك ضعف الحجم الذي سّجل يف العام 

2013 وعرشة أضعاف مبيعات عام 2012. لكن بعد هذا النجاح الرسيع، سيشهد العام 2014 

أعىل املبيعات للهواتف ذات الشاشات الكبرية ومن غري املتوقع أن تشهد السنوات االتبة 

مبيعات أعىل ال سيام وأن عدد قليل من مستخدمي الهواتف الذكية سريغب باستخدام هذا 

الجهاز الكبري.

الفجوة بني األجيال يف استخدام الهواتف الذكية: هل ستكون يف عمر فوق 55 عاماً؟ ال 

يوجد تطبيق لتحديد ذلك 

ستخترب فئة االشخاص الذين عمرهم أكرث من 55 سنة االرتفاع األرسع يف استخدام الهواتف 

الذكية عاما بعد عام بحيث سترتاوح نسبة املستخدمني الجدد منهم بني 45 و50 باملئة يف 

نهاية السنة أي أقل بنسبة 70 باملئة مقارنة مبعدل االستخدام األويل من قبل فئة األشخاص ما 

بني الـ 18 والـ54 سنة لكن أكرث بنسبة 25 باملئة مقارنة بالعام 2013. ولكن وعىل الرغم من 

أن الفجوة يف استخدام الهواتف الذكية بحسب العمر قد تختفي، إال أن عام 2014 سيشهد 

وجود فوارق رئيسية يف طريقة استخدام الهواتف الذكية من قبل كل فئة. 

األجهزة األكرث تحمالً الخاصة بالبيانات تصل إىل 250 دوالر أمرييك: إعادة خلق حالة 

األعامل ملجموعات األعامل امليدانية

من املتوقع أن يشهد سعر األجهزة األكرث تحمالً ذات قدرات اتصاالت البيانات واملستخدمة 

من قبل مجموعات األعامل امليدانية لتنفيذ مهام مثل إجراءات التفتيش الخاصة بوصول 

سيارات التأجري، أو التفتيش عىل الطرق الرسيعة، أو توصيل الطرود، انخفاضاً لتصل إىل 250 

دوالر أمرييك. وإننا نتوقع مبيعات سنوية إضافية تقدر بنحو 10 ماليني وحدة يف عام 2014، 

والتي ستسهم يف زيادة حجم سوق األجهزة األكرث تحمالً التصاالت البيانات بنحو 50 يف املائة 

ليتجاوز عتبة 30 مليون وحدة يف عام 2014. 

ولعل املحرك الرئييس لهذا االنخفاض يف األسعار سيكون االختالف يف التوجهات من مجرد 

نرش أجهزة بيانات مصممة لتكون قوية وقادرة عىل تحمل الظروف الصعبة والتعرض للغبار 

والرطوبة والسقوط أحياناً عىل أرضيات صلبة، إىل رشاء حاسب لوحي أو هاتف ذيك قيايس 

بشاشة مقّساة وغطاء مقّوى ملزيد من الحامية. 
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تتضمن هذه الوثيقة معلومات عامة ليست ذي  صلة بأي نوع من الخدمات املهنية أو االستشارية املقدمة من ديلويت توش توهامتسو املحدودة، أو من الرشكات األعضاء يف شبكة ديلويت. لذا فإن أي من أعضاء شبكة ديلويت غري 

مسؤول عىل اإلطالق عن أي خسارة تنتج عن اعتامد اآلراء املذكورة يف هذه الوثيقة.

نبذة عن ديلويت

يُستخَدم إسم “ديلويت” للداللة عىل واحدة أو أكرث من أعضاء ديلويت توش توهامتسو املحدودة، وهي رشكة بريطانية خاصة محدودة وتتمتع كل من رشكاتها األعضاء بشخصية قانونية مستقلة خاصة بها. إن رشكة ديلويت توش 

توهامتسو املحدودة )املشار إليها أيضاً بـ”ديلويت العاملية”( ال تقدم أية خدمات للعمالء. للحصول عىل املزيد من التفاصيل حول الكيان القانوين ملجموعة ديلويت توش توهامتسو املحدودة ورشكاتها األعضاء، يُرجى مراجعة موقعنا 

 www.deloitte.com/about :االلكرتوين عىل العنوان التايل

تقدم ديلويت خدمات تدقيق الحسابات والرضائب واإلستشارات اإلدارية واملشورة املالية إىل العمالء من القطاعني العام والخاص يف مجموعة واسعة من املجاالت. وبفضل شبكة عاملية مرتابطة من الرشكات األعضاء يف أكرث من ١٥٠ 

دولة، تقدم ديلويت من خالل مجموعة من املستشارين ذوي الكفاءات خدمات عالية الجودة للعمالء وذلك من خالل تقديم حلول فاعلة ملواجهة التحديات التي تعرتض أعاملهم. ويلتزم نحو ٠٠٠, ٢٠٠ مهنياً يف ديلويت بأن يكونوا 

عنواناً لإلمتياز.

نبذة عن ديلويت أند توش )الرشق األوسط(

ديلويت أند توش )الرشق األوسط( هي عضو يف “ديلويت توش توهامتسو املحدودة” وهي اول رشكة خدمات مهنية اسست يف منطقة الرشق األوسط وميتد وجودها منذ سنة ١٩٢٦ يف املنطقة.

وتعترب ديلويت من الرشكات املهنية الرائدة التي تقوم بخدمات تدقيق الحسابات و الرضائب و اإلستشارات اإلدارية واملشورة املالية وتضم أكرث من ٠٠٠,٣ رشيك ومدير وموظف يعملون من خالل ٢٦ مكتباً يف ١٥ بلداً. وقد حازت 

ديلويت أند توش )الرشق األوسط( منذ عام ٢٠١٠ عىل  املستوى األول لالستشارات الرضيبية يف منطقة دول مجلس التعاون الخليجي حسب تصنيف مجلة “انرتناشونال تاكس ريفيو .“)ITR( وقد حصلت أيًضا عىل عدة جوائز يف 

السنوات األخرية منها، أفضل رب عمل يف الرشق األوسط، أفضل رشكة استشارية، وجائزة التميز يف التدريب والتطوير يف الرشق األوسط من هيئة املحاسبني القانونيني يف إنكلرتا وويلز.
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