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 تتوقع تغيرات جذرية في قطاع االتصاالتديلويت 

قامت ديلويت في الشرق األوسط بالتعاون مع مركز التميّز لهندسة االتصاالت في أوروبا والشرق األوسط  – 2016يو ليو 4
مات الهندسية بهدف مساعدة وأفريقيا، وهو جزء من شبكة ديلويت العالمية ومركزه البرتغال، بإطالق مجموعة جديدة من الخد

ل االتصاالت. وقد ناقشت ديلويت هذه الخدمات والتكنولوجيات الجديدة في على مواكبة أحدث االتجاهات العامة في مجا عمالئها
الذي  2016) في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 5G LTEالمؤتمر العالمي حول الجيل الخامس لشبكات التطور الطويل األمد (

 استضافته دبي.

تشهد شبكات  ”التميّز لهندسة االتصاالت في ديلويت، قائًال: وفي هذا اإلطار، علّق بيدرو ماركيز تافاريس، الشريك ورئيس مركز
سنة تقريبًا قفزات هائلة في طريقة التخطيط والتنفيذ والتشغيل. ففي بداية الستينات، شهد قطاع االتصاالت أول  20االتصاالت كل 

، وكانت 1980النحاسية إلى األلياف في  ثورة تمثلت باالنتقال من الشبكات التناظرية إلى الشبكات الرقمية، ومن ثم من األسالك
 .“2000الثورة الثالثة في االنتقال من األجهزة الثابتة إلى األجهزة المحمولة في العام 

في الوقت الراهن، يشهد العالم تحوًال من الشبكات المادية إلى الشبكات االفتراضية حيث تتوقع ديلويت أن  ”وتابع تافاريس قائًال:
، وذلك من خالل التقنيات الحديثة لمنصة شبكة الوظائف 2020ثورة جديدة ستظل آثارها ملموسة لغاية العام  يشكل هذا التحول

 حيث ألغت هذه التقنيات كل التقنيات السائدة من قبل. )SDN) والشبكات المعّرفة بالبرمجيات (NFV(االفتراضية 

 مسؤول عن قسم التكنولوجيا في ديلويت في الشرق األوسط، قائًال:كما علّق راجيف اللواني، الشريك في الخدمات االستشارية وال
تعمل ديلويت بشكل مستمر على توسيع نطاق خدماتها والعروض التي تقدمها إلى عمالئها الذي يواجهون التحديات الجديدة والمغيرة “

دسة االتصاالت بتزويد عمالئنا بأدوات متطورة في تكنولوجيا االتصاالت. وسوف يسمح لنا التعاون الذي نقوم به مع مركز التميّز لهن
 تساعدهم على التكيف مع االتجاهات الجديدة واالستفادة منها."

وتعّرف الشبكات المعرفة بالبرمجيات على أنها بنية ناشئة من شبكات الحاسوب تسمح للمسؤولين بإدارة خدمات الشبكة بمستوى 
المحتملة لشبكات االتصاالت المعّرفة بالبرمجيات، من خالل تقديم منتجات وخدمات وتحدث تافاريس عن على الفوائد   وظيفي أعلى.

جديدة مثل إجراء تعديالت في الحزمة ذات النطاق العريض وفق جدول زمني محدد، وتوفير خدمات الحزمة ذات النطاق العريض 
 الخدمات المعتمدة على السياق. بناء على الطلب، والتحكم بالخدمة الذاتية للشبكات في الوقت المطلوب، وجودة

وفي هذا المؤتمر، ترأس وفد ديلويت جلسة حوارية لتحديد مستقبل شبكات التطور الطويل األمد في منطقة الشرق األوسط وشمال 
مال أفريقيا بناء على التقديرات والتوقعات الحالية لألسواق. وقد هدفت هذه المناقشات إلى تقييم أداء أسواق الشرق األوسط وش

)، وتأثير LTE-Aأفريقيا مقارنة بالعروض العالمية لألجهزة االلكترونية التي تعمل بتقنيات الشبكات المتقدمة للتطور الطويل األمد (
 التقنيات الناشئة، وتأثير هذه التقنيات على الموّردين والمشغلين ألجهزة االتصاالت المحمولة، باإلضافة إلى المسائل األمنية الناتجة

 عن هذه التقنيات.

المؤتمر العالمي حول  وفي الجلسة الختامية للمؤتمر، ختم تافاريس قائًال: "هذه هي المرة األولى التي تشارك فيها ديلويت في منتديات
الجيل الخامس للشبكات، وقد أعدنا التأكيد فيها على أن أسواق االتصاالت اإلقليمية جاهزة إلجراء التحوالت المطلوبة في ذروة ثورة 

 االتصاالت الجديدة."

-النهاية-  
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 نبذة عن ديلويت
توهماتسو المحدودة، وهي شركة بريطانية خاصة محدودة  يُستخَدم إسم "ديلويت" للداللة على واحدة أو أكثر من أعضاء ديلويت توش

بضمان ويتمتع كل من شركاتها األعضاء بشخصية قانونية مستقلة خاصة بها. للحصول على المزيد من التفاصيل حول الكيان القانوني 
العنوان التالي:  لمجموعة ديلويت توش توهماتسو المحدودة وشركاتها األعضاء، يُرجى مراجعة موقعنا االلكتروني على

www.deloitte.com/about 

تقدم ديلويت بخدمات تدقيق الحسابات والضرائب واإلستشارات اإلدارية والمشورة المالية إلى عمالء من القطاعين العام والخاص في 
دولة، تقدم ديلويت من  150مية مترابطة من الشركات األعضاء في أكثر من مجموعة واسعة من المجاالت االقتصادية. وبفضل شبكة عال

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

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

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

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

 .في المنطقة ١٩٢٦منذ 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
 على ٢٠١٠بلدًا. وقد حازت ديلويت أند توش (الشرق األوسط) منذ عام  ١٥مكتبًا في  ٢٦ل شريك ومدير وموظف يعملون من خال ٣٠٠٠

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

 .التدريب والتطوير في الشرق األوسط من هيئة المحاسبين القانونيين في إنكلترا وويلز

 

 

http://www.deloitte.com/about
http://www.deloitte.com/about

