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  الشرق األوسطفي  تتصاالحول قطاع التكنولوجیا واإلعالم واالتوقعات دیلویت 
ً ملیار دوالر  1.85مبیعات الھواتف الذكیة إلى   2023عام البحلول  سنویا

 
 ، معززاً بشرائح جدیدة وبرمجیات أفضلا العامالتجریبیة وانتشارھا ھذ )Machine learning( تضاعف عدد مشاریع التعلم اآللي •
 ، مع استعداد المستھلكین لدفع ثمن ھذه البرمجیات2020حلول العام ملیون اشتراكاً ب 680تجاوز عدد االشتراكات الرقمیة  •
 2018مقارنة مع العام  %20، بزیادة 2023مرة یومیاً في العام  65استخدام مالكي الھواتف الذكیة ھواتفھم بمعدل  •
دول مجلس التعاون الخلیجي في ألحداث الریاضیة والسینما والموسیقى) ل(ثالثة أسواق رئیسیة تعتمد البث المباشر نمو ملحوظ ل •

  2019-2018في جراء أحداث محفزة 

 
في اإلصدار السابع عشر لتقریرھا "توقعات دیلویت حول قطاع التكنولوجیا واإلعالم واالتصاالت"، ومن بین ثمانیة مسائل  - 2018ایار   10

فیلقى إقبال المستھلكین على  ملحوظاً، ) نمواً ne learningMachiأخرى، توقعت دیلویت العالمیة أن یشھد استخدام تكنولوجیا التعلم اآللي (
، في وقت تستمر ھیمنة الھواتف الذكیة على 2018استخدام ھذه التكنولوجیا بحلول نھایة العام لشركات االشتراك الرقمي عالمیاً، وستضاعف ا

 األسواق. 
 

 منالتخدام المكثف للتعلم اآللي في الشركات، وجعلھ أسھل تقریر دیلویت الضوء على خمسة مجاالت رئیسة ستفسح المجال لالس یسلط
) التي ستزید من semiconductor chipsومن أھم تلك المجاالت النمو المشھود في رقائق أشباه الموصالت الجدیدة ( .وأرخص وأسرع

 .ونتھا وقدرتھااستخدام التعلم اآللي، مما یمّكن التطبیقات من تقلیل استخدام الطاقة وتحسین استجابتھا ومر
 

 تلعب "في ھذا السیاق، أفاد ایمانویل دورو، الشریك المسؤول في قطاع التكنولوجیا واالعالم واالتصاالت في دیلویت الشرق األوسط، قائالً: 
للذكاء  اً وزیرإلطار ، التي عینت في ھذا احكومات دول مجلس التعاون الخلیجي دوراً فاعالً في تشجیع اعتماد الذكاء االصطناعي والتعلم اآللي

 ."لناتج المحلي اإلجمالي وتخفیض تكلفة التعلم اآلليطموح ل تحقیق نموباإلضافة إلى خططتھا لاالصطناعي في اإلمارات العربیة المتحدة 
 
 

 )digital media(مشوق  وإعالم رقمي (live content)محتوى الكتروني مباشر 
أن یحقق  دیلویت العالمیة أیضاً، حیث تتوقع ھلكین حول قطاع التكنولوجیا واإلعالم واالتصاالتدیلویت عدداً من توقعات المست یتضمن تقریر
. ورغم قدرة المستھلكین على استھالك 2018ملیار دوالراً كإیرادات مباشرة في العام  545ألحداث ما یزید عن ومشاھدة االبث المباشر 

َ  نمواً شھد تالحي  للبث االستھالكنسبة أن  عن بُعد، إال األحداثالمحتوى حسب الطلب أو حضور  . وفي كثیر من الحاالت، أصبح أداء ھاما
 .المحتوى المباشر أكثر إنتاجیة وربحاً من خالل استخدام التكنولوجیا الرقمیة

 
 ٪50، سیحظى 2018ایة العام وبحلول نھ ھأن باإلشارة إلى رغبة المستھلكین المتزایدة لدفع ثمن المحتوى الرقمي،دیلویت العالمیة،  كما تتوقع

من البالغین في البلدان المتقدمة باشتراكین على األقل في الوسائط المقتصرة على اإلنترنت، وسیصبح المتوسط أربعة أضعاف بحلول نھایة 
 .2020العام 

 
ینما في المملكة العربیة السعودیة حفزاً للمحتوى المباشر في المنطقة. وسیعزز إطالق دور السم 2018ر العام وأضاف دورو قائالَ:" یعتب

یشكل سذلك، نحو الترفیھ المباشر قطاع اإلعالم في المملكة بشكل كبیر، وسیكون لذلك تأثیرات متتالیة في جمیع أنحاء المنطقة. كندفاع واال
ً من شأنھ أن یحقق مداخیل فالدوري السعودي استحواذ شركة االتصاالت السعودیة على حقوق  ي مجال المحتوى الرقمي تغییراً جذریا

 المباشر."
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 مستقبل الھاتف الذكي
من البالغین في البلدان المتقدمة ھاتفاً ذكیاً بحلول نھایة العام  %90الھواتف الذكیة في النمو، ومن المتوقع أن یمتلك أكثر من  استخدامیستمر 
عاماً. وتتوقع دیلویت العالمیة أن یستخدم المالكون ھواتفھم  75و 55لمن تتراوح أعمارھم ما بین  %85، بحیث ستبلغ نسبة امتالكھا 2023
 .2018عن نسبة العام  %20، أي بزیادة 2023مرة یومیاً في العام  65بمعدل 

 
 18من الذین تتراوح أعمارھم ما بین  %65من مستخدمي الھواتف الذكیة البالغین و %45 قلقفي الوقت نفسھ، تتوقع دیلویت العالمیة أن ی

  .2018، فیحاولوا الحد من استخدامھا في العام فیھا معینةتطبیقات ولستخدامھم المفرط لھواتفھم بسبب اة سن 24و
 

من الناحیة التاریخیة، أظھر المستھلكون في الشرق األوسط على الدوام أنماط استخدام متطورة للھاتف النقال. حالیاً، یستخدم "وأضاف دورو: 
السعودیة ھواتفھم خالل الدقائق الخمس األولى بعد االستیقاظ من النوم، أي ضعف نسبة المستخدمین الذین من سكان المملكة العربیة  68%

لحد من ل تسّخر جھودھایقومون بذلك على مستوى العالم. مع ذلك، وبصرف النظر عن آداب السلوك االجتماعي، فإن الحكومات اإلقلیمیة 
 من تأثیرات سلبیة. وما لھ إلدمان على استخدام الھواتف الذكيا
 

 من توقعات تقریر دیلویت العالمیة حول قطاع التكنولوجیا واالتصاالت واإلعالم اإلضافیة:
مرة  augmented reality (AR) من المرجح أن یشغّل أكثر من ملیار مستخدم للھواتف الذكیة تطبیقات محتوى الواقع المعزز •

ً  300مر ذاتھ ما ال یقل عن ، وأن یفعل األ2018واحدة على األقل في العام    .ملیون مستخدم شھریاً، وعشرات المالیین أسبوعیا
أن یستخدم ُخمس العائالت في أمریكا الشمالیة اإلنترنت من خالل شبكات ھاتفھم المحمول،  2018دیلویت العالمیة خالل العام  تتوقع •

ثال، سیتمتع ما یقرب من ثلث المنازل بخدمة اإلنترنت مع تسجیل اختالفات ملحوظة من بلد آلخر. ففي البرازیل على سبیل الم
فقط في بعض البلدان األوروبیة. تعود ھذه االختالفات بین المناطق الجغرافیة إلى مجموعة من العوامل  %10المحمول، مقابل 

 .التكنولوجیة واالقتصادیة والدیموغرافیة
 ٪10الشمالیین على األقل في وسیلة واحدة من وسائل منع اإلعالنات بانتظام، یعمد حوالي في حین یشارك ثالثة أرباع األمریكیین  •

منھم فقط إلى منع اإلعالنات باستخدام أربع وسائل أو أكثر وھم ممن یعانون من "التحسس من اإلعالنات". ومن المرجح أن یكون 
 الموظفون، أو أصحاب الدخل األعلى.أكثر من یعمد إلى منع اإلعالنات صغار السن، أو المتعلمون، أو 

 %5ما بین عاًما  24و 18تتوقع دیلویت العالمیة بأن تنخفض نسبة مشاھدة التلفاز التقلیدي بین الذین تتراوح أعمارھم ما بین  •
 ةت السبعالسنواالمسجل نفسھ خالل معدّل ال، وھو 2019و 2018سنویًا في الوالیات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة في  %15و

إذ أن العدید من التأثیرات التي تصرف اھتمام الشباب بعیدًا عن التلفاز التقلیدي على غرار الھواتف الذكیة، ووسائل  .السابقة
 التواصل االجتماعي، وقرصنة الفیدیو قد وصلت إلى حد اإلشباع.

، مما خالل الرحلة خدمة االتصال بشبكة اإلنترنت 2018من المتوقع أن یتوفر لملیار رحلة جویة، أو لربع المسافرین خالل العام  •
 .2018، األمر الذي یتأتى منھ عائدات تقارب ملیار دوالر للعام 2017من اإلجمالي المتوقع للعام  %20یمثل زیادة بنسبة 

 
ت السنوي نظرة مستقبلیة حول في عامھا السابع عشر، تقدم دیلویت العالمیة في تقریرھا حول توقعات قطاع التكنولوجیا واإلعالم واالتصاال

 .االتجاھات الرئیسة للخمس سنوات المقبلة في قطاعات التكنولوجیا ووسائل اإلعالم واالتصاالت السلكیة والالسلكیة في جمیع أنحاء العالم
 

 
 - انتھى -

 
 دیلویت عن نبذة

 
 شركاتھا من كل ویتمتع بضمان محدودة خاصة بریطانیة شركة وھي المحدودة، اتسوتوھم توش دیلویت أعضاء من أكثر أو واحدة على للداللةت" دیلوی" اسم یُستخدَم

ء. للعمال خدمات أي "العالمیة دیلویتـ "ب إلیھا والمشار المحدودة توھماتسو توش دیلویت تقدم الا. بھ خاصة مستقلة قانونیة بشخصیة بھا المرتبطة والشركات األعضاء
 العنوان على االلكتروني موقعنا مراجعة یُرجى األعضاء، وشركاتھا المحدودة توھماتسو توش دیلویت لمجموعة القانوني الكیان لحو التفاصیل من المزید على للحصول
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 من واسعة مجموعة في والخاص العام القطاعین من عمالء إلى المخاطر وخدمات المالیة والمشورة اإلداریة واالستشارات والضرائب الحسابات تدقیق خدمات دیلویت تقدم
 الشركات من مترابطة عالمیة شبكة بفضل شركة ٥۰۰ ألفضل العالمیة فورتشن مجلة قائمة على شركات خمس بین من ألربع خدماتھا توفر وھية. االقتصادی المجاالت
 فاعلة حلول خالل من وذلك للعمالء الجودة عالیة خدمات المتمیزة الكفاءات ذوي نالمستشاری من مجموعة خالل من دیلویت تقدم حیث دولة، ۱٥۰ من أكثر في األعضاء
 مراجعة یُرجى القطاعات، مختلف في اإلیجابي وأثرھم �������الـ دیلویت مھنیي حول التفاصیل من المزید على للحصولم. عملیاتھ تعترض التي التحدیات لمواجھة
 .Facebook ، LinkedIn ، Twitter التالیة االجتماعي التواصل وسائل عبر االلكترونیة مواقعنا

 
ً سوی بالعمل وااللتزام النزاھة على مبنیة ومبادئ موحدة ثقافة ھي دیلویت فریق یجمع ما  أینما واألسواق للعمالء عالیة جودة ذات مھنیة خدمات لتقدیم وثقافاتنا خبراتنا تنوع مع ا

 االجتماعیة بالمسؤولیة دیلویت عمل فریق ویؤمن ة.الممیز المھنیة الفرص وتوفر الخبرات وتنمیة والتطور المستمر التعلم من داخلیة بیئة دعم على نحرص كما .وجدوا
 .إلیھا ینتمون التي المجتمعات في مةاالمستد التنمیة لدعم الثقة وبناء للشركة

 



 
 

 )األوسط الشرق( توش أند دیلویت عن نبذة
 

 في تأسست وقد االستشاریة المھنیة الخدمات تقدیم في الرائدة الشركات من واحدة وھي ة"المحدود توھماتسو توش یلویت"د في عضو يھ )األوسط الشرق( توش أند دیلویت
 شركاتال خالل من مكرس األوسط الشرق منطقة في )األوسط الشرق( توش أند دیلویت شركة تواجد إن ة.المنطق في ۱۹۲٦ سنة منذ وجودھا ویمتد األوسط الشرق منطقة
 والخاصة التابعة الشركات نھ. إل التابعة البلد في االجراء المرعیة والمراسیم للقوانین ا وفق بالخدمات للقیام لھا والمرخص المستقلة القانونیة بالشخصیة وتتمتع لھا التابعة
 دیلویت لشركة تابعة أو خاصة شركة كل أن كما)، األوسط الشرق( توش أند دیلویت شركة أو/و البعض بعضھا تلزم أن تستطیع ال )األوسط الشرق( توش أند دیلویت بشركة

 الشركات تقصیر أو أفعال عن ولیس ا،تقصیرھ أو أفعالھا عن فقط مسؤولة تكون والتي بھا الخاصین العمالء مع مستقل وبشكل مباشرة تتعاقد )األوسط الشرق( توش أند
 ). األوسط الشرق( توش أند دیلویت بشركة والخاصة التابعة األخرى
 وتضم المؤسسات في المخاطر وخدمات المالیة والمشورة اإلداریة واالستشارات والضرائب الحسابات تدقیق بخدمات تقوم التي الرائدة المھنیة الشركات من دیلویت وتعتبر
 األول المستوى على ۲۰۱۰ عامال منذ  )األوسط الشرق( شتو أند دیلویت حازت وقدبلداً.  ۱٤ في مكتبا ۲٥ خالل من یعملون وموظف ومدیر شریك ��۳٬۳ قرابة

 األخیرة السنوات خالل جوائز عدة على حصلت كما). ITRو" (ریفی تاكس نترناشونالة " امجل تصنیف حسب الخلیجي التعاون مجلس دول منطقة في الضریبیة لالستشارات
 "وجائزة ،"األوسط الشرق في عمل رب أفضل"ة جائز و األوسط، الشرق في المالیین المدراء جوائز عتوزی حفل خالل ۲۰۱٦" لعام استشاریة شركة أفضل" جائزة بینھا من

 .االجتماعیة" المسؤولیة مجال في متكاملة شركة أفضلة "وجائز وویلز، إنكلترا في القانونیین المحاسبین ھیئة من  "األوسط الشرق في والتطویر التدریب في التمیز
 

 .صدورھا وقت في صحیحة اإلخباریة النشرة ھذه في اردةالو المعلومات إنّ 
 

 االشتراك إلغاء
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