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 في  االفتراضي الواقع سوق : قيمة 2016ت في الشرق األوسط للعام تقرير ديلويت حول قطاع التكنولوجيا واإلعالم واالتصاال

 إلى المليار دوالر  المنطقة

 
تكنولوجيا واإلعالم الرئيسية في قطاع ال االتجاهات لة على التوالي تقريرها السنوي حوللسنة الرابع ديلويتأصدرت  – 2016مارس  29

على  2016في العام هذا القطاع يستند التقرير الذي يتناول أحدث االتجاهات والتطورات التي سيشهدها في منطقة الشرق األوسط.  واالتصاالت
ن المقابالت مع مئات المناقشات مع مسؤولين ومحللين وخبراء في مجاالت التكنولوجيا واإلعالم واالتصاالت باإلضافة إلى عشرات اآلالف م

بنيت على خبرة ديلويت العالمية واإلقليمية في مجاالت وقد والمحللين في القطاع  ديلويت التوقعات مع عمالء هذه  المستهلكين. وقد تّم اختبار 
ركزت على الواقع   عالمياً عالم واإلتصاالت توقعات ديلويت في قطاع التكنولوجيا واإليجدر ذكره أن و التكنولوجيا واإلعالم واالتصاالت.

ترنت اإلفتراضي، والمرأة في وظائف تكنولوجيا المعلومات، والتقنيات المعرفية، وتقنيات منع اإلعالنات، واأللعاب على األجهزة النقالة، وان
 الجيغابيت، والرياضة األوروبية، والرياضة اإللكترونية.

 
في ديلويت الشرق األوسط، قائالً: "لقد تم  االتصاالت والتكنولوجيا واإلعالمقطاع وفي هذا اإلطار، علّق إيمانويل دورو، الشريك المسؤول عن 

، فإّن قطاع التكنولوجيا واإلعالم واإلتصاالت هو واحد من الخاصة بمنطقة الشرق األوسط التوقعاتإلى  لوصولا وضع الكثير من الجهود في 
اتجاهاتها الخاصة في هذا القطاع. فعلى مدى بمنطقة الشرق األوسط حالياً   تسم والمتسمة بالتطور السريع. وت باستمرار غيرةتالقطاعات القليلة الم

ما في أى تمكين فئات جديدة من الخدمات. ، شهدت المنطقة تطورات ملحوظة في شبكات اإلتصال واسعة النطاق مما أدى إلالسنين الخمس الماضية
، فإننا نتطلع إلى تطورات جديدة في مجال تطبيقات الواقع اإلفتراضي للشركات وتبني الحوسبة السحابية ذات المنصات السحابية 2016العام 

لتقنيات المعرفية المختلفة في برمجيات الشركات، وازدياد نسبة استخدام األجهزة اإللكترونية المحمولة في األلعاب وعمليات المتعددة ونمو استخدام ا
 ".Touchالدفع بواسطة خدمة 

 
 ما يلي: 2016وتشمل أهم العوامل التي ستؤثر على قطاع التكنولوجيا واإلعالم واالتصاالت في الشرق األوسط للعام 

 
 Virtual Reality (VR)الفتراضي االواقع 

خدمات وأجهزة العالم  في قطاعل األساسي لمنطقة الشرق األوسط تشكيل مصدر الدخفي اإللكترونية   اإلفتراضي الواقعستمر ألعاب من المتوقع أن ت
قع أن تنمو قيمة هذا السوق بنسبة ثالثة أضعاف مليار دوالر ويتو 1.5. وبحسب التقرير، فإّن قيمة سوق ألعاب الكمبيوتر تقدر حالياً بقيمة االفتراضي

 معظمها من دول مجلس التعاون الخليجي.  2020بحلول العام 
 

 Touch نقالالدفع عبر الهاتف ال التجارة المرتكزة على خدمة
، ويعتبر النجاح الذي حققته تقنيات 2016نمواً كبيراً في الشرق األوسط عام  نقالالعبر الهاتف  كشف تقرير ديلويت أنّه من المتوقع أن تحقق التجارة

بشكل ملحوظ الدفع عبر التطبيقات اإللكترونية مثل تقنيات الدفع عبر الهاتف النقال دليالً على ذلك. إّال أّن سرعة إعتماد هذه الخدمة سوف تختلف 
ارتفاع الطلب  تتوقع ديلويت تحقق النمو المرجو منها، بحسب التكنولوجيا المستخدمة.  وفي حين تحتاج تقنية التواصل القريب المدى بعض الوقت لكي

بحسب سرعة انتشار التجارة اإللكترونية ومنصات الدفع   2016من قبل المستهلكين في العام  Touchعلى التجارة اإللكترونية المرتكزة على خدمة 
 المختلفة في المنطقة. 

ستكون مسألة وقت قبل أن أن تطغى على وسائل الدفع التقليدية (الدفع عند التوصيل) بكونها رتفاع نسبة استخدام طرق الدفع الجديدة واويتوقع أيضاً 
 طريقة الدفع األولى في العمليات التجارية اإللكترونية في المنطقة.
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 تبني الحوسبة السحابية ذات المنصات المتعددة (الخدمات السحابية العامة والخاصة) في الشرق األوسط
قيمة المليار دوالر. وسيبدأ المستخدمون الجدد للخدمات السحابية باستخدام  2016مات السحابية في العام تتجاوز قيمة قطاع الخدمن المتوقع أن 

البرمجية النماذج ذات الخدمات السحابية العامة والخاصة بدالً من استخدام النماذج ذات الخدمات الكاملة. كما أنه من المتوقع أن تنمو الخدمات 
لخدمات السحابية اإللكترونية األخرى وذلك بدفع خاص من قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة مقارنًة مع الشركات بوتيرة أسرع من غيرها من ا

 الخاصة الكبرى والقطاع العام. 
 وفي هذا السياق، سوف تستمر المؤسسات الحكومية في الحفاظ على وتطوير استخدام المنصات السحابية الخاصة لتحقيق اإللتزام بالمتطلبات

لصغيرة التنظيمية وحماية السرية والنزاهة عند معاملة المعلومات السرية. أما المؤسسات غير الحكومية والتي تضم الشركات الكبيرة والمشاريع ا
تع بهما نضوج والثبات الذين تتميمية والخدمات البرمجية نظراً للوالمتوسطة الحجم، فسوف تقوم باختبار السحابات العامة لعروض الخدمات التعل

 البرمجيات اإلنتاجية وسهولة تقديم موارد المواد البنى التحتية المالئمة.
 

 حقوق استخدام الملكية الفكرية الموسيقية
الشركات المعنية بحقوق الملكية الفكرية الموسيقية لترخيص استخدام الحقوق الموسيقية، وهي ممتدة على  شركة على األقل من 240يضم العالم حالياً 

تضم كالهما  رهذه الشركات في كل من لبنان ومص منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا فقط إثنين من تحتويدولة وست قارات، فيما  129 مدى
 عضو. 5000

من  لعجّ سي مماترخيص حقوق الملكية الموسيقية  عتماد أنظمةأن تقوم واحدة على األقل من دول مجلس التعاون الخليجي باويتوقع تقرير ديلويت 
 نتج منافع إقتصادية غير مباشرة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.ينطقة وحركة نمو قطاع الموسيقى في الم

 
، الرجاء زيارة الرابط التالي:2016لمزيد من المعلومات حول توقعات اتجاهات قطاع التكنولوجيا واإلعالم واالتصاالت في الشرق األوسط للعام    
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 -النهاية-
 

 تنبذة عن ديلوي
ُيستخَدم إسم "ديلويت" للداللة على واحدة أو أكثر من أعضاء ديلويت توش توهماتسو المحدودة، وهي شركة بريطانية خاصة محدودة بضمان 

ألعضاء بشخصية قانونية مستقلة خاصة بها. للحصول على المزيد من التفاصيل حول الكيان القانوني لمجموعة ويتمتع كل من شركاتها ا
ديلويت توش توهماتسو المحدودة وشركاتها األعضاء، ُيرجى مراجعة موقعنا االلكتروني على العنوان التالي: 
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 تقدم ديلويت بخدمات تدقيق الحسابات والضرائب واإلستشارات اإلدارية والمشورة المالية إلى عمالء من القطاعين العام والخاص في مجموعة
دولة، تقدم ديلويت من خالل  150واسعة من المجاالت االقتصادية. وبفضل شبكة عالمية مترابطة من الشركات األعضاء في أكثر من 

من المستشارين ذوي الكفاءات المتميزة خدمات عالية الجودة للعمالء وذلك من خالل حلول فاعلة لمواجهة التحديات التي تعترض  مجموعة
 مهنياً، كلهم ملتزمين بأن يكونوا عنواناً لإلمتياز. 200,000نحو  عملياتهم. تضم ديلويت

هة واإللتزام بالعمل سوياً مع تنوع خبراتنا وثقافاتنا لتقديم خدمات مهنية ذات جودة ما يجمع فريق ديلويت هي ثقافة موحدة ومبادئ مبنية على النزا
المميزة.  عالية للعمالء واألسواق أينما وجدوا. كما نحرص على دعم بيئة داخلية من التعلم المستمر والتطور وتنمية الخبرات وتوفر الفرص المهنية

 ية للشركة لدعم التنمية المستدماة في المجتمعات التي ينتمون إليها.ويؤمن فريق عمل ديلويت بالمسؤولية االجتماع
 

 ديلويت أند توش (الشرق األوسط):نبذة عن 
ديلويت أند توش (الشرق األوسط) هي عضو في "ديلويت توش توهماتسو المحدودة" وهي اول شركة خدمات مهنية اسست في منطقة الشرق 

 .المنطقة في ۱۹۲٦منذ سنة  األوسط ويمتد وجودها

م قرابة وتعتبر ديلويت من الشركات المهنية الرائدة التي تقوم بخدمات تدقيق الحسابات و الضرائب و اإلستشارات اإلدارية والمشورة المالية وتض
لى المستوى ع ۲۰۱۰بلداً. وقد حازت ديلويت أند توش (الشرق األوسط) منذ عام  ۱٥مكتباً في  ۲٦شريك ومدير وموظف يعملون من خالل  ۳۰۰۰

وقد حصلت أيًضا  .(ITR) "األول لالستشارات الضريبية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي حسب تصنيف مجلة "انترناشونال تاكس ريفيو
على عدة جوائز في السنوات األخيرة والتي تضم أفضل رب عمل في الشرق األوسط , أفضل شركة استشارية, وجائزة التميز في التدريب 

 .وير في الشرق األوسط من هيئة المحاسبين القانونيين في إنكلترا وويلزوالتط
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