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- : توقع وصول قیمة قطاع الواقع اإلفتراضي إلى حدود 2016للعام  تقریر دیلویت حول قطاع التكنولوجیا واإلعالم واالتصاالت
 الملیار دوالر

  
 ة منصة األلعاب الرائدة من حیث اإلیراداتدیلویت: األجھزة اللوحیة اإللكترونیة والھواتف الذكی-

 2016تر الشخصي بین كل الفئات العمریة عام للكمبیواستخداماً عاماً) األكثر 24و 18دیلویت: توقع أن یكون جیل األلفیة (الفئة العمریة بین -
 2016من أصحاب الھواتف المحمولة في نھایة عام  فقط %0.3من قبل  )ad-blockers( دیلویت: توقع استخدام مانع اإلعالنات-

 2015% عن عام 15ما یعادل زیادة  ،2016ترلیون صورة عبر اإلنترنت عام  2.5 مشاركة دیلویت: توقع-
 

للعام الخامس عشر على ھا السنوي تقریر )توش توھماتسو المحدودة (دیلویت العالمیة دیلویت شركةأصدرت  – 2016ینایر  18
أّنھ من المتوقع تقریر ھذه السنة وقد كشف  .2016لعام تصاالت واإلحول االتجاھات الرئیسة في قطاع التكنولوجیا واإلعالم التوالي 

ملیون دوالر في مبیعات  700اإلفتراضي للمرة األولى حد الملیار دوالر األمریكي، مع حوالي  أن تصل عائدات قطاع الواقع 
، كما یتوقع بیع جھازملیون  2.5الواقع اإلفتراضي إلى حوالي نظارات تقریر أن تصل مبیعات الاألجھزة والباقي من المحتوى. وقدر 

مستخدمون األساسیون ألجھزة یسّجل ال. باإلضافة إلى ما تقدم، یتوقع التقریر أن اإلفتراضیة ملیون نسخة من نسخ األلعاب 10حوالي 
أن إیرادات ھذا القطاع متأتیة من قبل یفسر بشكل متقطع، مما  ھذه األلعاب مستخدميالواقع األفتراضي أعلى نسبة إنفاق مقارنة ب

 .  (أصحاب الھواتف الذكیة) ساسیین) بدالً من الملیارات منھمعشرات مالیین المستخدمین (األ

، في دیلویت الشرق األوسط ولوجیاقطاع االتصاالت واإلعالم والتكن االستشاري في ، الشریك ایمانیول دورو  علّقفي ھذا السیاق، 
إّال  ؛الملیار دوالر یةسوقال تھقیمأن بلغت بعد ھامة في تقدمھ مرحلة  2016قائالً: "من المتوقع أن یبلغ قطاع الواقع اإلفتراضي عام 

ل إلیھ الھاتف الذكي وصتالذي الكلي مستوى اإلنتشار  صعوبات في تحقیق ھذا القطاعیواجھ من المرجح أن على المدى البعید،  ،أّنھ
 شھد یفقد  في التكنولوجیا المطلوبة لتوفیر تجربة كاملة في الواقع اإلفتراضي،  ملحوظالتطور الومع والكمبیوتر وجھاز التلفزیون. 

 ."اعتماد تقنیات القطاع المذكورالعالم ارتفاعاً في نسبة 

ومعالجة اللغات الطبیعیة  یةرؤیة الحاسوبالت المعرفیة المختلفة، مثل قائالً: "نشھد حالیاً إمكانیات كبیرة لنمو التقنیا دورووأضاف 
، یاتبرمجالمختصة في  شركة 100من بین أكبر شركة  80أن تستخدم ھذه التقنیات  2016، ومن المتوقع خالل العام اآلليوالتعلم 

یة قد التقنیات المعرف أنّ  في حینو. ى المدى الطویلعل الحوسبة تقنیات وتحویل إنترنت األشیاء  تفعیل استخدام األمر الذي سیؤدي إلى
ھذه التقنیات محط اھتمام أن تكون  نھ من المتوقعإال أتھلكین مقارنة مع النظارات اإلفتراضیة الجدیدة، من المستحصل على اھتمام أقل 

 ". الشركات والمستھلكین على حد سواء على المدى الطویل

 سوب الشخصيالحا ھو جیلجیل األلفیة ال یزال 

في حین أّن جیل األلفیة ھو جیل الھواتف الذكیة،  یكشف التقریر أّنھ فتراضي،باإلضافة إلى توقعات تقریر دیلویت حول قطاع الواقع اإل
األكثر استخداماً للحاسوب الشخصي بین كل الفئات العمریة عام  سنة الفئة 24و 18فإّنھ من المتوقع أن تكون الفئة العمریة بین 

من جیل األلفیة في الفئة % 85. وفي ھذا السیاق، یشیر أحد التقاریر الذي أجرتھ الشركات األعضاء في دیلویت إلى أّن 2016
یتمتعون بإمكانیة الوصول إلى جھاز كمبیوتر محمول ،. أضف دولة من دول العالم األول  13وذلك في سنة  24و 18العمریة ما بین 

سنة من جیل األلفیة على أعلى أو ثاني أعلى نسبة  24و 18وج وفنلندا، حصلت الفئة العمریة ما بین إلى ذلك أنھ باستثناء سوقي النر
ضمن الفئات العمریة الستة في كافة األسواق، وھذا ما یبین أن ھذه الفئة العمریة  محمول كمبیوتر جھازمن حیث إمكانیة الوصول إلى 

األمر الذي قد  المحمول بأجھزة أخرى  رأي ال تستبدل جھاز الكمبیوت بطریقة مكملة، محمولال كمبیوترال جھازتستخدم الھاتف الذكي و
لمتوفرة في السوق ا المحمولة الكمبیوترھناك العدید من األجھزة إذ أن  ،المحمول الكمبیوتر أجھزةعن انخفاض أسعار  اً یكون ناتج

 دوالر أمریكي. 500بسعر أقل من 
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 :یلي ماوفق تقریر دیلویت  2016 العام في واالتصاالت واإلعالم التكنولوجیا قطاع لىع ستؤثر التي العوامل أھم وتشمل

 التكنولوجیا:

، من المتوقع أن تكون نسبة الوظائف في مجال 2016بحلول نھایة عام  – المرأة في وظائف تكنولوجیا المعلومات: •
مع  2015بة ھي تقریباً النسبة نفسھا المسجلة عام إّن ھذه النس%. 25نساء ھي التكنولوجیا المعلومات المشغولة من قبل 

 تراجع بسیط. 
مختصة شركة  100من بین أكبر  80أّنھ تستخدم من المتوقع  ،2016خالل العام  – یات:برمجالالتقنیات المعرفیة تعزز  •

، وھذا ما یعادل زیادة بنسبة یةاألوامر الصوتوتقنیة  ومعالجة اللغات الطبیعیةالتقنیات المعرفیة مثل التعلم اآللي  مجیاتبربال
 من أصل الشركات المئة المذكورة.  64حیث كان عدد الشركات التي استخدمت ھذه التقنیات ھو  2015% عن عام 25

 عددرتفع یمن المتوقع أن   -: الدفع عبر الھاتف المحمول إلى مستوى جدید Touchتجارة االجھزة المعتمدة على تقنیة  •
األجھزة  وأ ھواتف الذكیةال عملیة الدفع عبرالتي تخول للمستخدم تنفید (  Touchمون خدمةاألفراد الذین یستخد

 تجارة% عن العام الفائت. تمكن 150، أي ما یعادل زیادة بنسبة 2016ملیون مستخدم عام  50اللوحیة اإللكترونیة) إلى 
استخدام المتسوقین المتزاید لألجھزة النقالة لتصفح  منالبائعین بالتجزئة من اإلستفادة ا تقنیةھذه ال على المعتمدة االجھزة

 مواقع البیع بالتجزئة حیث تبقى الصفقات التجاریة منخفضة بسبب صعوبة عملیات الدفع. 
الى  بعض  2016الغرافین عام مادة القیمة اإلجمالیة لسوق  صلمن المتوقع أن ت – :التحضیر للعقد القادمالغرافین:  •

كذلك، یصل مستوى اإلنفاق على األبحاث والتطویر إلى مئات مالیین الدوالرات. في حین قد رات، عشرات مالیین الدوال
، إال أّن إمكانیة على المدى المتوسط الغرافین في منتجات تقدر قیمتھا بملیارات الدوالرات بالسنةمن الممكن أن یستخدم 

 حق بشكل كامل قبل مرور عقد من الزمن. لن تتمن ممیزات المادة االستفادة القصوى مما قد توفره ھذه 

 اإلعالم

% فقط من حاملي األجھزة النقالة بحلول نھایة العام 0.3أن یستخدم مانع اإلعالنات من قبل  من المتوقع – اإلعالنات مانع •
ملیار دوالر في سوق التسویق عبر الھواتف  70%) من أصل 0.1ملیون دوالر ( 100. وھذا ما سیعّرض للخطر 2016

 الذكیة واألجھزة اللوحیة اإللكترونیة. 
الھواتف الذكیة واألجھزة من المتوقع أن تصبح االجھزة النقالة ( –متصدرة ولكنھا أقل ربحاً  األلعاب على األجھزة النقالة: •

 35یمة اللوحیة اإللكترونیة)، المنصة الرائدة لأللعاب من حیث عائدات البرمجیات، بحیث من المتوقع أن تحقق عائدات بق
. یمكن مقارنة ھذه العائدات مع العائدات المتوقع تحقیقھا في منصات 2015% عن العام 20ملیار دوالر ما یمثل زیادة 

ملیار دوالر،  28ملیار دوالر، وألعاب وحدات التحكم التي قد تبلغ  32أخرى مثل العاب الكمبیوتر المحمول والتي قد تبلغ 
دریجیاً عن العام السابق. ومع ذلك، فإنھ من المتوقع ایضاً ان تختلف عائدات األلعاب % ت6% و5مما یعادل زیادة بنسبة 

 بحسب المنصة بشكل ملحوظ.

ملیون  500توقع أن تحقق الریاضة اإللكترونیة عائدات عالمیة بقیمة من الم – الریاضة اإللكترونیة: أكبر وأصغر مما تعتقد •
كما أنھ من ملیون دوالر.  400والتي بلغت  2015لعائدات المسجلة عام % عن ا25یعادل زیادة بنسبة دوالر، أي ما 

ملیون شخص من المشاھدین المنتظمین والدوریین. وال  150المتوقع أن یصل عدد جماھیر الریاضات اإللكترونیة إلى 
الضخمة مثل كرة القدم األوروبیة، وكرة الحیة ورات الریاضیة تشكل ھذه العائدات المتوقعة سوى جزء من عائدات الد

 ملیار دوالر. 30 وقد تصل إلى  ملیار دوالر 4 بحوالي تبدأالسلة، والبایسبول، والھوكي على الجلید، والتي 
ملیار دوالر للمرة  30كرة القدم األوروبیة إلى  سوقعائدات أن تصل من المتوقع  –ملیار دوالر  30كرة القدم األوروبیة تسجل  •

معدل نمو سنوي ، و2012و 2011ملیار دوالر مقارنة بعامي  8، أي ما یعادل زیادة بنسبة 2017و 2016ولى خالل عامي األ
 %. 7مركب بنسبة 

قیمة تذاكر الدخول  من المتوقع أن تنخفض –...  من نصیبفي مواجھة اإلعالم الرقمي  إیرادات شباك التذاكر اتبثجائزة  •
ملیار دوالر في حین من المتوقع بیع  10.6% لتصل إلى 3ات المتحدة األمریكیة وكندا بنسبة إلى صاالت السینما في الوالی

 ملیار تذكرة دخول.  1.3
یتوقع لسوق التلفزیون األمریكي، وھو سوق التلفزیون االكبر في العالم بقیمة قد  –تآكل، ال انھیار  التلفزیون األمریكي: •

عدد مشتركي التلفزیون على خمسة أصعدة على األقل وھي:  ركودیمّر بفترة  ، أن2016ملیار دوالر عام  170تصل إلى 
الفاتورة الشھریة للتلفزیون المدفوع،  متوسط ونسبة استخدام التلفزیون المدفوع كنسبة مئویة من مجموع السكان، والمدفوع، 

وغیر المباشرة من مجموع السكان وخاصة  ھوائیات لمشاھدة التلفزیون، ونسبة المشاھدة المباشرةواستخدام المستھلكین لل
  سنة. 24و 18جیل األلفیة في الفئة العمریة ما بین 

 االتصاالت

 )في الثانیةذات سرعة الجیغابیت (اإلتصال باإلنترنت ستخدمي خدمة م من المتوقع أن یرتفع عددالجیغابیت:  انترنت عصر •
 اإلتصالخدمة  الى مستخدمي منھا% 70 ، تعودأضعاف 10سبة ملیون بحلول نھایة العام، أي ما یعادل زیادة بن10لى إ



 

كما . إلى ارتفاع الطلب على ھذه الخدمة سعاراألانخفاض ؤدي توفر ھذه الخدمة وأن یتوقع ومن الم باالنترنت في المنازل.
عام الالشبكات التي تقدم تعرفة جیغابیت اعتباراً من في العالم ملیون مشترك  600حوالي ستخدم أن ی یتوقع

2020. 
بعملیات البیع الفوري أو المتاجرة بحوالي  2016من المتوقع أن یقوم المستھلكون خالل عام  – الھواتف الذكیة المستعملة: •

ملیون ھاتف  80بنسبة ملیار دوالر، أي ما یعادل زیادة  17إیرادات بقیمة  ین بذلكملیون ھاتف ذكي مستعمل، محقق 120
% من 10ثالثة أشخاص على األقل یتملك من المتوقع أن . باإلضافة إلى ذلك، 2015عام العن ملیار دوالر  11ذكي بقیمة 

دوالر أو أكثر) قبل  500(بسعر  2016والتي عرضت في األسواق للمرة األولى سنة الھواتف الذكیة ذات النوعیة العالیة 
 .اانتھاء خدمتھ

% عن 15أي ما یعادل زیادة بنسبة  ،یون صورة عبر اإلنترنتترل 2.5وحفظ تداول یتم من المتوقع ان  –:مشاركة الصور •
% من ھذه الصور قد التقطت بواسطة الھواتف الذكیة، فیما تساھم في النسبة 90كما من المتوقع أن تكون . 2015عام ال

لكامیرات ا، و)digital Single Lens Reflective( عاكسةالحادیة األعدسة الرقمیة ذات ال تكامیراالباقیة كل من ال
وأجھزة الكمبیوتر المحمولة. ال تشمل ھذه األرقام ترلیونات الصور المحفوظة على   األجھزة اللوحیة اإللكترونیة، والمدمجة

 . الخاصة ذاكرة األجھزة
% من مستخدمي الھواتف الذكیة في األسواق 26یجري  أن المن المتوقع  –بشكل حصري للتواصلالبیانات استخدام نمو  •

عن التواصل، إّال لن یتوقفوا األفراد  إن ھؤالء. 2016خالل أسبوع معین خالل العام ة اي مكالمات ھاتفیة تقلیدیة المتطور
، یستبدلون المكالمات الھاتفیة التقلیدیة بمزیج من الرسائل النصیة القصیرة وخدمات الرسائل الصوتیة ورسائل الفیدیوسأنھم 

 . "data exclusivesویطلق علیھم اسم "
من مشغلي  100یقوم س –:(LTE) المدىوتقنیة التطور الطویل  (WiFi) تقنیة اإلنترنت الالسلكیة تقنیة نقل الصوت عبر •

ویتوقع لھذا الرقم  . 2016عام البتقدیم واحدة على األقل من باقات الخدمات الصوتیة بحلول نھایة  شبكات الھاتف النقال
یستخدم حوالي أن . كما یتوقع التقریر ، أن یتضاعف على أساس سنوي2015الذي یشكل ستة أضعاف ما كان علیھ سنة 

وھو  (LTE) المدى الطویل التطور وتقنیة) WiFi( الالسلكیة اإلنترنت تقنیة عبر الصوت نقل تقنیةملیون مستھلك  300
 .2015وخمسة أضعاف العدد المسجل في بدایة عام  ،العام ھذا في بدایةالمسجل العدد  ضعف

 
سنتھ الخامسة عشرة، وھو یتناول  لغ تقریر دیلویت السنوي حول االتجاھات الرئیسة في قطاع التكنولوجیا واإلعالم واالتصاالتلقد ب

 شھراً.  18الى  12التكنولوجیا واإلعالم واالتصاالت على الصعید العالمي ویغطي فترة تمتد من قطاع أھّم االتجاھات األساسیة في 
 

  http://bit.ly/1wbPRNm :ول توقعات قطاع التكنولوجیا واإلعالم واالتصاالت على الرابط التاليلمزید من المعلومات ح
  
 

 نبذة عن توقعات قطاع التكنولوجیا واإلعالم واالتصاالت
عالمیاُ، اضافة الى مقابالت ومعلومات من عمالء في تستند توقعات قطاع التكنولوجیا واإلعالم واالتصاالت إلى أبحاث تجریھا دیلویت 

شبكة الشركات األعضاء في دیلویت ورابطة قدامى دیلویت ومسؤولي قطاع التكنولوجیا واإلعالم واالتصاالت وآالف العاملین في ھذا 
، بید أن المفھوم الثابت الذي یبقى القطاع في دیلویت حول العالم. وتختلف نقطة التركیز االساسیة لالتجاھات الرئیسة من سنة إلى سنة

 على حالھ ھو أّن تأثیر قطاع التكنولوجیا واإلعالم واالتصاالت على مسلكنا الحیاتي یصبح أكثر عمقاً یوماً بعد یوم. 
 

 -النھایة  -

 
 نبذة عن دیلویت

دة، وھي شركة بریطانیة خاصة محدودة بضمان ُیستخَدم إسم "دیلویت" للداللة على واحدة أو أكثر من أعضاء دیلویت توش توھماتسو المحدو
ویتمتع كل من شركاتھا األعضاء بشخصیة قانونیة مستقلة خاصة بھا. للحصول على المزید من التفاصیل حول الكیان القانوني لمجموعة 

 دیلویت توش توھماتسو المحدودة وشركاتھا األعضاء، ُیرجى مراجعة موقعنا االلكتروني على العنوان التالي:
www.deloitte.com/about 

 تقدم دیلویت بخدمات تدقیق الحسابات والضرائب واإلستشارات اإلداریة والمشورة المالیة إلى عمالء من القطاعین العام والخاص في مجموعة
دولة، تقدم دیلویت من خالل  150لشركات األعضاء في أكثر من واسعة من المجاالت االقتصادیة. وبفضل شبكة عالمیة مترابطة من ا

مجموعة من المستشارین ذوي الكفاءات المتمیزة خدمات عالیة الجودة للعمالء وذلك من خالل حلول فاعلة لمواجھة التحدیات التي تعترض 
 یاز.مھنیاً، كلھم ملتزمین بأن یكونوا عنواناً لإلمت 200,000نحو  عملیاتھم. تضم دیلویت

ودة فریق دیلویت ھي ثقافة موحدة ومبادئ مبنیة على النزاھة واإللتزام بالعمل سویاً مع تنوع خبراتنا وثقافاتنا لتقدیم خدمات مھنیة ذات ج ما یجمع
فرص المھنیة الممیزة. نحرص على دعم بیئة داخلیة من التعلم المستمر والتطور وتنمیة الخبرات وتوفر ال عالیة للعمالء واألسواق أینما وجدوا. كما

 لدعم التنمیة المستدماة في المجتمعات التي ینتمون إلیھا. دیلویت بالمسؤولیة االجتماعیة للشركة ویؤمن فریق عمل

http://bit.ly/1wbPRNm
http://www.deloitte.com/about
http://www.deloitte.com/about


 

 
 دیلویت أند توش (الشرق األوسط):نبذة عن 

مھنیة اسست في منطقة الشرق  دیلویت أند توش (الشرق األوسط) ھي عضو في "دیلویت توش توھماتسو المحدودة" وھي اول شركة خدمات
 .في المنطقة ۱۹۲٦منذ سنة  األوسط ویمتد وجودھا

م قرابة وتعتبر دیلویت من الشركات المھنیة الرائدة التي تقوم بخدمات تدقیق الحسابات و الضرائب و اإلستشارات اإلداریة والمشورة المالیة وتض
المستوى  على ۲۰۱۰بلداً. وقد حازت دیلویت أند توش (الشرق األوسط) منذ عام  ۱٥مكتباً في  ۲٦شریك ومدیر وموظف یعملون من خالل  ۳۰۰۰

وقد حصلت أیًضا  .(ITR) "األول لالستشارات الضریبیة في منطقة دول مجلس التعاون الخلیجي حسب تصنیف مجلة "انترناشونال تاكس ریفیو
رق األوسط , أفضل شركة استشاریة, وجائزة التمیز في التدریب والتي تضم أفضل رب عمل في الش على عدة جوائز في السنوات األخیرة

 .والتطویر في الشرق األوسط من ھیئة المحاسبین القانونیین في إنكلترا وویلز

 

 


