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 2017في الشرق األوسط لعام حول قطاع التكنولوجیا واإلعالم واالتصاالت دیلویت  توقعات
 

 یا واإلعالم واالتصاالتتوقعاتھا حول قطاع التكنولوجعلى التوالي، تواصل دیلویت تقدیم  ةالخامس للسنة - 2017 مارس 14
راء مدالوھذا القطاع لقاءات مع خبراء الذي یعتمد على التحالیل المعمقة التي تقوم بھا والأفریقیا، شمال وفي الشرق األوسط 

 جمیع أنحاء العالم. فيمع عشرات آالف المستھلكین تجریھا التي بحوث العن  المجال، فضالً التنفیذیین في ھذا 
قطاع التكنولوجیا واإلعالم واالتصاالت في دیلویت الشرق والمسؤول في الشریك  ،مانیول دوروأفاد إفي ھذا السیاق، 

معاً من دون تجزئتھا  لقطاعات الثالثةاتوقعات  خمس سنواتمن إطالقھ منذ  مرة یغطي تقریر ھذا العام وألول:"قائالً  األوسط
 ،ووسائط اإلعالم ویعید تشكیل كیفیة تعاون وتفاعل المشغلین، كار،عرف حدوداً لالبتمما یعكس أھمیة ھذا القطاع الذي ال ی

 ".تزداد تكامالسوق عمل في وشركات التكنولوجیا 
 

ً لم  ز بین القطاعات یالتمیأن  التوقعات العالمیة واإلقلیمیةتظھر وأضاف: "  قدرة التعلم اآللي  فقد أصبحت. یعد ضروریا
یشكل اعتماد التكنولوجیا كما  .قطاع التكنولوجیا واالتصاالتالقطاعات بما في ذلك  متوفرة في كافة بواسطة الھواتف الذكیة

 ،خطوة ھامة في مجال التواصل بین اآللیات ذلك وما قد ینتج عن 5Gخامس لالتصاالت الجیل الشبكة  االنتقال إلىوالجدیدة 
حد ذاتھا رمزاً لھذا النظام البیئي غیر ب )IoTألشیاء (إنترنت ا تقنیةتشكل كذلك، القیادة. المستقلة ذاتیة الالسیارات ب بدءاً 

األساسي األمن اإللكتروني وال ننسى لتشكیل مدن وحیاة المستقبل. معاً ن وشركات التكنولوجیا ولالمشغّ حیث یتعاون  محدودال
ً في نسبة رتفاعتشھد افي منطقة  ى حد سواء، مما یتطلب لشركات اإلعالم واالتصاالت علوالجرائم االلكترونیة  التھدیداتا
 القطاعات".متشددة للحفاظ على أمن المعلومات في مختلف إجراءات 

 
 ما یلي: 2017عام في وتتضمن توقعات دیلویت للمنطقة 

 
 5Gخامس لالتصاالت الجیل الشبكة 

ن الخلیجي إلى اإلنترنت عبر الھاتف النقال في بعض دول مجلس التعاو ةمتوسط سرعأن یصل تتوقع دیلویت الشرق األوسط 
وبحلول  ،. ومن المرجح أنھ2018عام البحلول في الثانیة  میجا بایت  50قبل نھایة السنة وحوالي في الثانیة ت ایب میجا 30

كما )، LTE-A(شبكة اتصاالت إقلیمیة تقنیات الشبكات المتقدمة للتطور الطویل األمد  40ستوفر أكثر من  ،2017نھایة 
شكل ب 5Gخامس لالتصاالت الجیل الشبكة نتوقع أن تطلق كما برو).  LTE-A(اتصاالت تقنیة  شبكات 10وفر أكثر من تس

على نطاق أوسع  ، وستطرح في األسواق التجاریةدول مجلس التعاون الخلیجي منفي مناطق محددة  2019بدایة مبدئي 
شبكات خلویة إلى جانب  5Gامس لالتصاالت خالجیل الشبكة  خالل الفترة عینھا، من المتوقع أن تتوفر . 2020عام البحلول 

شبكة في  مشتركینالقاعدة  فقد تصل، 2021أما في . Pro LTE-Aو G3 ،LTE-A أخرى تستخدم شبكات الجیل الثالث
معدل النمو في  ةادیلى حوالي نصف ملیون مستخدم، وزإفي دول مجلس التعاون الخلیجي  5Gخامس لالتصاالت الجیل ال

 .2025في جمیع أنحاء دول مجلس التعاون الخلیجي لیصبح المعیار السائد بحلول عام  %34بة السنوي المركب بنس
 

 5Gخامس لالتصاالت الجیل الشبكة الذاتیة و اآللیات قیادة
ً المقبلة  ةالسنوات الثالث خالل تشھد منطقة دول مجلس التعاون الخلیجي بأنتتوقع دیلویت  ً تدریجیا  ذاتلمركبات ل استخداما

متصلة بشبكات  تحتاج إلى سائق ولكنسیارات  ةتشمل ھذه االنطالقة األولیوسالنقل العام.  لي الذاتي في خدماتكم اآلحتال
خامس الجیل الشبكة  عد إطالقدیلویت وب توقعكما ت. قات الطرقیمة حول حال  توفر لھا المساعدة ومعلومات تاتصاال

سنة.  20قیادة بعد مستقلة ال المركبات لتصبح كافةسائق كبات بدون مر نمواً مطرداً العتماد، 2021في  5Gلالتصاالت 
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التكالیف  خفضمع بعضھا البعض كما ستؤدي إلى  ات من التواصلالمركب 5Gخامس لالتصاالت الجیل الشبكة تمكن سو
 .بین مركبة وأخرى تتطبیقات االتصااللوقت االستجابة استھالك البطاریة وومدى 

 
  :)IoTاء" (مستھلك "إنترنت األشی

 مثل الفیدیو،(االنترنت  شبكةعبر  استمرار طلب واستخدام خدمات الترفیھ 2017 العام في األوسط الشرق تتوقع دیلویت
مثل ( المتصلة بشبكة االنترنت الصحیة باالضافة إلى األجھزة) وغیرھا الالسلكیة الصوت ومكبرات الذكیة التلفزة  وأجھزة
 زیادة في نسبة لتشكل الخلیجي، التعاون مجلس دول في تستخدم بكثافة التي )وغیرھا ة لالرتداءااللكترونیة القابل األجھزة

 .العالمیة النمو معدالت مع ، فتتماشى٪20و ٪10 بمعدل اإلیرادات
الذكیة على غرار جھاز  المنزلیة زیادة محدودة الستخدام األجھزة الخلیجي التعاون مجلس دول في القطاع ھذا كذلك، سیشھد

باإلضافة إلى  )وغیرھا األواني الذكیة وغسالة الذكیة، والثالجة الذكي، الفرن( المنزلیة واألجھزة واإلضاءة، قیاس الحرارة،
العام  لھذا ناشئ الذكیة كمنتج أن تبقى السیارات ومن المتوقع الطاقة. كفاءة المحلیة لسیاسات من قبل السلطات تطبیق متواضع

 المتوفرة في األسواق بأسعار معقولة.  وقلّة النماذج قید التطویر، التكنولوجیا ال تزال ھذه حیث
 

 المخاطر اإللكترونیة:
ترى دیلویت الشرق األوسط ضرورة جھوزیة دول المنطقة لمكافحة الجرائم االلكترونیة التي من المتوقع أن تشھد زیادة 

عدة. كما تتوقع دیلویت أن یتضاعف احتمال تعرض مراكز االقامة والمؤسسات لنسبة تعرضھا لھذه المخاطر على كافة األص
) Ransomwareالمتقدمة خاصة مع ظھور برامج طلب الفدیة عبر االنترنت الخبیثة ( الخبیثة وللبرامج النظمتھا للخرق

 مؤخراً وغیرھا من البرمجیات الخبیثة التي تستھدف البنیة المالیة للمؤسسات. 
 ملیون دوالر أمریكي 130 المنطقة تكالیف إضافیة بقیمة أن تتحمل مؤسسات األوسط الشرق تتوقع دیلویتباإلجمال، 

 .2017عام  اإللكترونیة في لمكافحة الجریمة
 

 )" Blockchainتقنیة "بلوكشین (
 التعاون مجلس لدو في واسع نطاقعلى  أو تقنیة سلسلة الثقة )Blockchain" (بلوك تشین" تتوقع دیلویت إنتشار تقنیة

 المقبلین، العامین دوالر أمریكي من التسریبات خالل ملیار 3.5 مما سیوفر العام علیھا، یحتمل إقبال القطاع حیث الخلیجي،
 . االجتماعیة الرعایة على ھذه التقنیة لصرف القائمة الھویة إدارة باستخدام وذلك

طویلة من البیانات المشفرة والموزعة على ووسلسلة قویة سجل علني مشفر وآمن، ھي عبارة عن  Blockchainوتقنیة 
كل علماً أن المالیین من أجھزة الكومبیوتر واألشخاص حول العالم، تسمح ألطراف كثیرة بإدخال المعلومات والتأكد منھا، 

ؤثر على باقي جھاز كومبیوتر أو جھة في ھذه السلسلة یملك نفس المعلومات، وإذا تعطل جزء منھا أو تم اختراقھ ال ی
 .السلسلة

 على الرقمیة الھویة بتجربة ھذه التقنیة في تطبیق الخلیجي التعاون ستة من مجلس أصل من دول أن تقوم أربعة كما نتوقع
 .السنة مدار تلك على Blockchain على شخصي سجل مالیین 10وسیتم إدراج  الوطني، أو المحلي الحكومي المستوى

 
حول قطاع التكنولوجیا واإلعالم واالتصاالت في الشرق األوسط لعام دیلویت  توقعات من املةالك القائمة على وللحصول

  http://bit.ly/2mmriQcیرجى استخدام الرابط االلكتروني التالي:  ،2017
  

 -النهاية  -

 
 نبذة عن دیلویت

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

مراجعة موقعنا االلكتروني على العنوان التالي:  دیلویت توش توھماتسو المحدودة وشركاتھا األعضاء، یُرجى
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  150ت االقتصادیة. وبفضل شبكة عالمیة مترابطة من الشركات األعضاء في أكثر من واسعة من المجاال

مجموعة من المستشارین ذوي الكفاءات المتمیزة خدمات عالیة الجودة للعمالء وذلك من خالل حلول فاعلة لمواجھة التحدیات التي تعترض 
 مھنیاً، كلھم ملتزمین بأن یكونوا عنواناً لإلمتیاز. 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
لتعلم المستمر والتطور وتنمیة الخبرات وتوفر الفرص المھنیة الممیزة. نحرص على دعم بیئة داخلیة من ا عالیة للعمالء واألسواق أینما وجدوا. كما

 لدعم التنمیة المستدماة في المجتمعات التي ینتمون إلیھا. دیلویت بالمسؤولیة االجتماعیة للشركة ویؤمن فریق عمل
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 دیلویت أند توش (الشرق األوسط):نبذة عن 
ویت توش توھماتسو المحدودة" وھي اول شركة خدمات مھنیة اسست في منطقة الشرق دیلویت أند توش (الشرق األوسط) ھي عضو في "دیل

 .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  ۲٦ریك ومدیر وموظف یعملون من خالل ش ۳۰۰۰

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

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

 


