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  األوسط للشرق واالتصاالت واإلعالم التكنولوجيا طاعق في الرئيسة االتجاهات حول السنوي 2015 تقريرتصدر  ديلويت

 لمنتدى اإلعالمي العربي لاإلعالمي الرسمي  الشريك ت ديلوي

  اإلعالمي على المحتوى أمريكي دوالر مليار 15 لحوالي األوسط الشرق في األلفية جيلانفاق  :ديلويت

 
الرئيسة في قطاع التكنولوجيا واإلعالم واالتصاالت للشرق  أصدرت ديلويت تقريرها السنوي حول االتجاهات – 2015مايو  17

 تسمية ديلويت الذي شهدالذي عقد في شهر مارس و  المنتدى اإلعالمي العربي . وقد تم إطالق التقرير خالل2015األوسط لعام 
 . الشريك اإلعالمي الرسمي للمنتدى

في في المنطقة  التجاهات والتطورات الرئيسة التي ترسم مسار قطاع التكنولوجيا واإلعالم واالتصاالتآخر اديلويت يكشف تقرير 
رؤساء تنفيذيين  ،التوقعات نشر تسبق يالت األشهر خاللجمعت،  التي مئات المناقشات ليتوجهو يأتي و لسنة المقبلة وما بعدها. ا

، كما طالت المستهلكين مع آالف المقابالت عشرات واالتصاالت، باالضافة الى واإلعالم التكنولوجيا في قطاع ومعلقين لينحلوم
في هذا القطاع على الواسعة ديلويت  خبرة االستفادة منإلى جانب  المؤتمرات، في المشاركينو  القطاع ن في هذامحلليالو  العمالء

 .الصعيد اإلقليمي والعالمي
 
يلويت الشرق األوسط في د قطاع االتصاالت والتكنولوجيا واإلعالم علق سانتينو ساغوتو الشريك المسؤول عني هذا السياق، ف

في السنوي حول االتجاهات الرئيسة في قطاع التكنولوجيا واإلعالم واالتصاالت للشرق األوسط  ديلويت تقريرقائًال: "يسّرنا أن نقّدم 
 لتشريفنا بمهمة الشريك الرسمي لهذا الحدث للمكتب اإلعالمي لحكومة دبيالمنتدى اإلعالمي العربي لهذه السنة، ونحن ممتنون 

 ".  التنموية اإلعالمي قطاعال في مسيرة اً أساسي عامالً الذي يتعبر  المهم،
 

إلى تحديد الدوافع التي تقف خلف النقاط والمعالم األساسية للتغيير، مثل  أقسامه"يسعى التقرير في بعض  :سانتينو وأضاف
توقع األسباب الكامنة وراء عدم  إلى شرح ىأخر  أقسامفي  يسعى كما .انطالق الخدمات الرقمية اإلسالمية على سبيل المثال

ات فالم الطويلة، أو المطبوعاستهالك نسبة مشاهدة عالية لألالحال بالنسبة إلى  هو، كما القطاعات في بعض  تغييرات جذرية
 (البرودباند) تمّعن في االتجاهات الثانوية لهذا القطاع، كتزايد وتفاوت سرعات خدمات البث المكثف، باالضافة الى الالورقية
 ، والتي تؤّثر باطراد على طريقة استهالكنا لإلعالم في المنطقة". استخدام الهواتف الذكية واعتماد

مليار  15 نحوفي الواقع ينفق وفق بعض اآلراء ينفق"  الذي ال"جيل األلفية في الشرق األوسط أّن " في تقريرها ديلويت فيدتكما ، 
دوالر أمريكي لكل فرد، وفقًا لشروط تعادل القوة  120(أي ما يعادل نحو ى اإلعالمي على المحتو  2015دوالر في العام 

تلعب ر التقني، وزيادة مستويات التعلم، ف، والتطوّ مستويات استخدام الهواتف الذكية المرتفعة، وخدمات البث المكثّ إذ أن الشرائية). 
اإلنفاق مع ذلك، يبقى وما بعده.  2015منطقة الشرق األوسط في عام دورًا رئيسيًا في نمو استهالك المحتوى اإلعالمي في كلها 

 اإلعالمي من قبل أفراد جيل األلفية الجديد في المنطقة منخفضًا جدًا مقارنة بأسواق أكثر تقدمًا مثل أميركا الشمالية.
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القصيرة على  فالمفي مشاهدة مقاطع األمرء يمضيه الّن إجمالي الوقت الذي أالتلفزيون، فيشير تقرير ديلويت إلى قطاع أّما لناحية 

محليًا على كل  تهامشاهدالتي تتم % من إجمالي مقاطع الفيديو 3أقل من  2015شبكة اإلنترنت في منطقة الشرق األوسط عام 
القصيرة  فالممليون ساعة شهريًا لمشاهدة مقاطع األ 545سيصل الى حوالي  الً الشاشات. وسيستهلك المشاهدون في المنطقة معدّ 

% 5(نحو  ةالتقليدية الطويلة و التلفزيونيفالم مليار ساعة شهريًا لأل 23% من التقديرات العالمية)، باإلضافة إلى أكثر من 5.5(
 ).فالم الطويلةالمشاهدة العالمية لأل ةمن نسب

 
 نحيث أللكتب المطبوعة،  بالنسبة األقل علىت، مُ وعات الورقية لم تَ طبمعلى عكس العديد من اآلراء في هذا القطاع، فإّن الو 

 نم أكثر 2015 عامال في الطباعة تشكلسكما  .أعلى بخمس مرات من مبيعات الكتب االلكترونية تبقى مبيعات الكتب المطبوعة
 تعدّ  التي المتحدة الواليات في الطباعة نسبة وتصل هذا .العالم أنحاء جميع في األمريكي بالدوالركاّفة  الكتب مبيعات من 80%
 في أعلى هي كما المتقدمة، األخرى الدول في أعلى نسبة طباعةمقابل  بقليل، % 80من أقل إلى العالم، في للكتب سوق أكبر
مطبوعات محل ال لم تحلّ  نيةو كتر لوعليه، من المتوقع أن يستمر هذا االتجاه في الشرق األوسط. فالكتب األ .النامي العالم بلدان

شباب يافعون من الوالمجالت. وما زال الالمطبوعة التي تراجعت فيها مبيعات األقراص المدمجة، والصحف  بالطريقة نفسها الورقية
أبناء الجيل األكبر سنًا،  الذي يسجلههم يقرأون بالمعّدل نفسه فالجيل السابق؛ بقدر ورقية بالكتب ال ين) متعّلق34إلى  18(من سن 

 الحصول عليها.  مقابلهم مستعدون للدفع و 
 

  http://www2.deloitte.com/me/tmtpredictions2015لالطالع على كامل التقرير ترجى زيارة الرابط: 
  

  -انتهى  -
 نبذة عن ديلويت

اتسو المحدودة، وهي شركة بريطانية خاصة محدودة بضمان ُيستخَدم إسم "ديلويت" للداللة على واحدة أو أكثر من أعضاء ديلويت توش توهم
ويتمتع كل من شركاتها األعضاء بشخصية قانونية مستقلة خاصة بها. للحصول على المزيد من التفاصيل حول الكيان القانوني لمجموعة 

 www.deloitte.com/about وان التالي:ديلويت توش توهماتسو المحدودة وشركاتها األعضاء، ُيرجى مراجعة موقعنا االلكتروني على العن

تقدم ديلويت خدمات تدقيق الحسابات والضرائب واإلستشارات اإلدارية والمشورة المالية إلى عمالء من القطاعين العام والخاص في مجموعة 
دولة، تقدم ديلويت من خالل  150كة عالمية مترابطة من الشركات األعضاء في أكثر من واسعة من المجاالت االقتصادية. وبفضل شب

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

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

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

  
 ديلويت أند توش (الشرق األوسط): نبذة عن

المحدودة" وهي اول شركة خدمات مهنية اسست في منطقة الشرق ديلويت أند توش (الشرق األوسط) هي عضو في "ديلويت توش توهماتسو 
 .في المنطقة ١٩٢٦منذ سنة  األوسط ويمتد وجودها

http://www2.deloitte.com/me/tmtpredictions2015
http://www.deloitte.com/about


 

 

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  ٢٦عملون من خالل شريك ومدير وموظف ي ٣٠٠٠

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

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

 
 
 


