
توقعات التكنولوجيا واإلعالم واالتصاالت 
لعام 2015 ملنطقة الرشق األوسط



التكنولوجيا

إنرتنت األشياء معنّي بالفعل باألشياء وليس األشخاص

تتوقع »ديلويت« أن يشهد عام 2015 شحن نحو مليار وحدة السلكية إلنرتنت األشياء بزيادة 

تقدر بنحو 60 يف املائة عن العام املايض، األمر الذي سيؤدي إىل خلق قاعدة تضم 2.8 مليار 

جهاز. ومن املتوقع أن تبلغ قيمة األجهزة املخصصة إلنرتنت األشياء )قد تكون جهاز »مودم« 

خلوي أعىل مثناً، أو رشيحة »واي فاي« أقل مثناً( نحو 10 مليارات دوالر أمرييك، فيام ستبلغ 

قيمة الخدمات املرافقة التي سيجري تشغيلها عن طريق هذه األجهزة نحو 70 مليار دوالر 

أمرييك. 

هذا وال يزال تبّني إنرتنت األشياء يف منطقة الرشق األوسط يسري بخطواته األوىل، ولكننا 

نشهد يف واقع األمر انتشار بعض التطبيقات الخاصة بالرشكات يف هذا السياق. ونتوقع أن 

يشكل سوق منطقة الرشق األوسط نحو 2-3 يف املائة من إجاميل سوق إنرتنت األشياء العاملي 

للرشكات. وبناًء عىل ذلك فإن »ديلويت« تتوقع شحن نحو 25 مليون جهاز إنرتنت أشياء 

إىل منطقة الرشق األوسط خالل عام 2015، ليصل بذلك إجاميل قاعدة األجهزة إىل نحو 70 

مليون جهاز. وستبلغ قيمة األجهزة املخصصة إلنرتنت األشياء نحو 250 مليون دوالر أمرييك، 

يف حني ستبلغ عائدات الخدمات املتعلقة بإنرتنت األشياء نحو 1.7 مليار دوالر أمرييك.

الطائرات بدون طيار: مستوى رفيع وتخصيص

تتوقع »ديلويت« أن تتخطى القاعدة النشطة للطائرات من دون طيار غري العسكرية التي 

يبلغ مثنها 200 دوالر أمرييك أو أكرث خالل عام 2015 حاجز املليون طائرة وذلك للمرة األوىل، 

ونتوقع أن تصل مبيعات الطائرات من دون طيار »يو إيه يف« غري العسكرية إىل نحو 300 

ألف وحدة خالل عام 2015، حيث سيتم رشاء غالبية هذه الطائرات من قبل مستهلكني 

عاديني أو مستهلكني من املهنيني املحرتفني. هذا ومن املتوقع أن ترتاوح عائدات القطاع خالل 

عام 2015 ما بني 200-400 مليون دوالر أمرييك )أي ما يعادل مثن طائرة ركاب واحدة من 

الحجم املتوسط(. وعىل الرغم من يقيننا بأن الطائرات بدون طيار تتميز بطيف واسع من 

التطبيقات التي ميكن استخدامها وخاصة بالنسبة للرشكات والحكومات، إال أننا ال نتوقع 

حدوث أي إنجاز كبري يف قطاع الطائرات بدون طيار خالل عام 2015. 

الطباعة ثالثية األبعاد هي ثورة: ولكنها ليست الثورة التي تظنها

تتوقع »ديلويت« بحسب اإلجامع السائد يف القطاع أنه سيتم بيع نحو 220 ألف طابعة 

ثالثية األبعاد يف جميع أنحاء العامل تقدر قيمتها بنحو 1.6 مليار دوالر أمرييك، األمر الذي 

يعكس زيادة بنسبة 100 يف املائة من حيث عدد الوحدات، ومنواً بنحو 80 يف املائة من 

حيث قيمتها النقدية بالدوالر األمرييك وذلك مقارنة بعام 2014. ومع ذلك، فلن يكون هناك 

»مصنع يف كل منزل«: فعىل الرغم من النظر إىل الطباعة ثالثية األبعاد عىل أنها »الثورة 

الصناعية املقبلة«، إال أن الثورة الحقيقية يف واقع األمر ستكون يف سوق الرشكات وليس سوق 

املستهلكني األفراد. 

هذا ويتوسع نطاق ثورة الطباعة ثالثية األبعاد إىل منطقة الرشق األوسط التي تعترب سوقاً 

أصغر بكثري، حيث تشكل هذه املنطقة جزءاً صغرياً جداً من السوق العاملي للطباعة ثالثية 

األبعاد، فهي تعترب سوقاً غري ناضجة نسبياً مع قطاع محدود للتصنيع والتصميم، يف حني 

أن الصني والواليات املتحدة األمريكية هام اللتان تقودان منو هذا القطاع عاملياً. ولكن من 

املتوقع أن تتبع منطقة الرشق األوسط توجه النمو العاملي هذا وأن تسجل زيادة سنوية 

تقدر بنحو 60 يف املائة يف عدد وحدات الطباعة ثالثية األبعاد، وزيادة بنحو 30 يف املائة يف 

عائدات وحدات الطباعة ثالثية األبعاد حتى عام 2017، عىل الرغم من القاعدة املحدودة 

املوجودة حالياً فيها. 

بطاريات الهواتف الذكية: أفضل ولكن ال إنجازات ملموسة بخصوصها

تتوقع »ديلويت« أن تشهد تقنيات بطاريات »ليثيوم آيون« القابلة للشحن واملستخدمة 

يف الهواتف الذكية تحسناً خالل عام 2015، ولكنه سيكون محدوداً حيث نتوقع أن تشتمل 

بطاريات »ليثيوم آيون« يف عام 2015 عىل زيادة ال تتجاوز خمسة يف املائة بقدرات الشحن 

أو بسعات املييل أمبري/ساعة مقارنة بالبطاريات من نفس األبعاد والفلطية يف عام 2014. 

وستبقى فرتة حياة البطارية األكرث طوالً هي العامل الرئييس بالنسبة ألولئك الذيك سيختارون 

هاتفهم الذيك املقبل. 

انطالق األقامر املصّغرة »نانوسات«، ولكنها لن تسود

تتوقع »ديلويت« أن يتم وضع أكرث من 500 قمر صناعي مصّغر »نانوسات« يف مدارات حول 

األرض بحلول عام 2015، وتجدر اإلشارة هنا إىل أن كتلة هذه األقامر ترتاوح ما بني كيلوجرام 

واحد إىل 10 كيلوجرامات فقط مقارنة باألقامر الصناعية التجارية املتوسطة التي تبلغ كتلتها 

مئات أو آالف الكيلوجرامات. ويتوقع أن تزيد أبعاد هذه األقامر بنحو 10 سنتيمرتات تقريباً، 

مع أخذ العلم بأن األبعاد 30×10×10 هي األكرث انتشاراً لهذا النوع، يف حني أن األقامر 

الصناعية التجارية تتمتع بأبعاد أكرب بكثري قد تصل إىل مرت واحد أو أكرث يف كل بعد. هذا وتم 

حتى شهر نوفمرب 2013 إطالق 75 قمراً صناعياً مصغراً فقط، وتم وضع نحو 94 قمراً آخر 

يف مدارات حول األرض خالل األشهر الثالثة املنتهية يف يناير 2014 ليصل إجاميل عددها إىل 

نحو 170 قمراً. وتشري توقعاتنا إىل أن قاعدة األقامر الصناعية املصّغرة ستشهد زيادة بنسبة 

300 يف املائة.
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مرحبا بكم يف نسخة عام 2015 من توقعات قطاعات التكنولوجيا واإلعالم واالتصاالت 

املقدمة من قبل »ديلويت«.

يسلط تقرير توقعات التكنولوجيا واإلعالم واالتصاالت »يت إم يت« الضوء عىل آخر التوجهات 

واملسائل الناشئة التي ترسم معامل قطاعات التكنولوجيا واإلعالم واالتصاالت يف جميع أنحاء 

املنطقة خالل الفرتة املقبلة من العام الجاري وما بعدها.

ومع بلوغ التوقعات العاملية نسختها الـ14، فإن هذا العام هو الثالث الذي تقدم فيه 

»ديلويت« نسخة عن توقعاتها املرتبطة بصورة خاصة مبنطقة الرشق األوسط.

نحن نسعى إىل تقديم وجهة نظر مدروسة حول التوجهات الرئيسية للقطاع، وسنحاول يف 

بعض الحاالت تحديد الدوافع الكامنة وراء بعض نقاط التحول واإلنجازات مثل عام املليار 

األول من وحدات الهواتف الذكية، وانطالق تقنيات الدفع الجوالة الالسلكية، أو الخدمات 

اإلسالمية الرقمية. 

كام ننوي كذلك توضيح السبب وراء عدم توقعنا حصول تغيريات جواهرية مثل استعامل 

الطائرات بدون طيار يف التوصيل إىل املنازل، أو يف تقنيات بطاريات الهواتف الذكية، أو نرش 

األقامر الصناعية املصّغرة املعروفة باسم »نانوسات«.

ومن األمور املهمة بالنسبة لنا أيضاً دراسة التوجهات الفرعية، ومن أمثلة هذه النقطة نذكر 

عىل سبيل املثال أن رسعات إنرتنت النطاق العريض ستزيد وسطياً مبعدالت يقدر حجمها 

بأعداد يف خانة العرشات، ولكن زيادة هذا املعدل يف الكثري من األسواق األخرى تتم عن 

طريق إجراء تحسينات ملموسة يف أداء الخطوط ذات الرسعات العالية، يف حني أن الخطوط 

ذات الرسعات املنخفضة ال تزال بطيئة. 

وتقوم توقعات التكنولوجيا واإلعالم واالتصاالت الصادرة عن »ديلويت«، عىل مئات 

املناقشات التي أجريت مع تنفيذيني ومحللني ومعلقني يف هذه القطاعات، إىل جانب آالف 

املقابالت مع املستهلكني. ويتم اختبار التوقعات مع العمالء ومحليل القطاع وجمهور الحضور 

يف املؤمترات، وهي تستفيد كذلك من الخربة الكبرية التي تتمتع بها »ديلويت« يف مرشوعات 

التكنولوجيا واإلعالم واالتصاالت اإلقليمية والدولية خالل األشهر التي تسبق نرش التوقعات.

ويضم تقرير الرشق األوسط التوقعات التي تغطي قطاعات التكنولوجيا واإلعالم واالتصاالت 

يف جميع أرجاء املنطقة. وفيام ييل موجز عن توقعات العام الجاري للتكنولوجيا واإلعالم 

واالتصاالت والتي ستؤثر عىل السوق خالل عام 2015:

التكنولوجيا

إنرتنت األشياء معنّي بالفعل باألشياء وليس األشخاص.	 

الطائرات بدون طيار: مستوى رفيع ويف مجاالت متخصصة.	 

الطباعة ثالثية األبعاد هي ثورة: ولكنها ليست الثورة التي تظنها. 	 

بطاريات الهواتف الذكية: أفضل ولكن ال إنجازات ملموسة بخصوصها.	 

انطالق األقامر املصّغرة »نانوسات«، ولكنها لن تسود.	 

انطالق البيانات املفتوحة يف دول مجلس التعاون الخليجي.	 

املدن الذكية ليست مجرد مجموع األجزاء التي تشتمل عليها.	 

إعادة زخم تكنولوجيا املعلومات إىل سوق الرشكات.	 

اإلعالم  

الخدمات اإلسالمية الرقمية: مستعدة لالنطالق. 	 

مقاطع الفيديو القصرية: إنها املستقبل، ولكنها ليست مستقبل التلفزيون.	 

»الجيل الذي لن ينفق األموال« ينفق الكثري يف الواقع عىل املحتوى اإلعالمي.	 

الطباعة ال تزال حية وبحال جيدة، عىل األقل بالنسبة للكتب.	 

االتصاالت

تحديث مليار هاتف ذيك.	 

الخدمات الحكومية الجوالة: منط جديد للمشاركة العامة. 	 

تعّمق فجوة التواصلية: الفجوة املتزايدة يف رسعات إنرتنت النطاق العريض.	 

تقنيات الدفع الجوالة الالسلكية تبدأ )أخرياً( بتحقيق زخم.	 

ونود أن نعرب مرة أخرى عن امتناننا العميق ملدينة ديب لإلعالم عىل دعمها الكبري إلطالق 

تقرير توقعات التكنولوجيا واإلعالم واالتصاالت ملنطقة الرشق األوسط للعام الثالث. تعّد 

توقعات التكنولوجيا واإلعالم واالتصاالت جزءاً من االلتزام الراسخ واملتواصل ملدينة ديب 

لإلعالم بدعم الدراسات واألبحاث عن مستقبل القطاع وآثاره عىل املنطقة خالل الفرتة املقبلة 

من العام الجاري وما بعدها. 

ويرسنا هنا أن نتقدم إليكم بأطيب التمنياتنا لعام 2015، ونحن عىل يقني بأنكم وزمالئكم 

ستجدون يف توقعات هذا العام حافزاً مفيداً لتفكريكم االسرتاتيجي، وإننا نتطلع قدماً ملناقشة 

هذه التوقعات معكم.

ق   توقعات التكنولوجيا واإلعالم واالتصاالت لعام عقو2 ملنطوة الاق األوست 



اإلعالم  

الخدمات اإلسالمية الرقمية: مستعدة لالنطالق

تتوقع »ديلويت« أن يكون 2015 عام انطالق الخدمات اإلسالمية الرقمية يف كامل منطقة 

الرشق األوسط والعامل كذلك. وبالنظر إىل املعايري اإلقليمية والعاملية عىل شبكة اإلنرتنت، فإننا 

نتوقع أن يتمكن قطاع الخدمات اإلسالمية الرقمية خالل األعوام الثالثة أو األربعة املقبلة 

من مضاعفة حجمه من حيث إنفاق املستهلك املسلم عرب شبكة اإلنرتنت عىل منتجات 

وخدمات أسلوب الحياة املعارص، ليزداد من الرقم الحايل البالغ 15 مليار دوالر أمرييك إىل 

نحو 30 مليار دوالر أمرييك بحلول عام 2018. وعىل األغلب فإن إنفاق املستهلك املسلم عىل 

الخدمات اإلسالمية الرقمية يف املنطقة واملدفوع باالستهالك اإلعالمي الرقمي العايل أصالً، 

سيتوسع بحدود ترتاوح ما بني 25-30 يف املائة يف كامل مجاالت االقتصاد اإلسالمي خالل عام 

2015 وما بعده.

مواطع الفيديو الوصرية: إنها املستوبل، ولكنها ليست مستوبل التلفزيون

تتوقع »ديلويت« بأن يكون إجاميل الوقت الذي سيتم قضاؤه يف مشاهدة مقاطع الفيديو 

القصرية )أقل من 20 دقيقة( عىل شبكة اإلنرتنت يف عام 2015، أقل من ثالثة يف املائة من 

إجاميل جميع مقاطع الفيديو املشاهدة عىل كل الشاشات. وستبلغ عائدات مقاطع الفيديو 

القصرية نحو خمسة مليارات دوالر أمرييك، وباملقارنة مع املحتوى التلفزيوين الطويل 

فإن األخري سيتمكن من توليد أكرث من 400 مليار دوالر أمرييك كعائدات من اإلعالنات 

واالشرتاكات.

كام تشري توقعات »ديلويت« إىل أن إجاميل الوقت الذي سيتم قضاؤه يف مشاهدة مقاطع 

الفيديو القصرية عىل شبكة اإلنرتنت يف منطقة الرشق األوسط عام 2015 سيكون أقل من 

ثالثة يف املائة من إجاميل جميع مقاطع الفيديو املشاهدة محلياً عىل كل الشاشات، أي بنسبة 

تتفق مع الحصة العاملية البالغة أقل من ثالثة يف املائة كذلك. وسيستهلك املشاهدون يف 

املنطقة باملتوسط نحو 545 مليون ساعة شهرياً يف مشاهدة مقاطع الفيديو القصرية )5.5 يف 

املائة من التقديرات العاملية ملشاهدات املقاطع القصرية(، باإلضافة إىل 23 مليار ساعة شهرياً 

للمحتوى التلفزيوين التقليدي الطويل )نحو خمسة يف املائة من نسب املشاهدة العاملية 

للمحتوى الطويل(. 

»الجيل الذي لن ينفق األموال« ينفق الكثري يف الواقع عىل املحتوى اإلعالمي

تتوقع »ديلويت« بأن يقوم جيل األلفية الجديدة يف كل من الواليات املتحدة وكندا بإنفاق 

ما يزيد عن 62 مليار دوالر أمرييك عىل املحتوى اإلعالمي يف عام 2015. ويتجاوز هذا الرقم 

مستوى اإلنفاق اإلجاميل عىل اإلعالن عرب شبكة اإلنرتنت يف الواليات املتحدة وكندا، وهو ميثل 

بذلك مساهمة ملموسة لقطاع اإلعالم من الجيل الذي ترتاوح أعامره ما بني 18-34 عاماً، 

والذي غالباً ما يتهم بأنه يحرص عىل التوجه إىل مصادر املحتوى املجانية. وبالنظر إىل أعداد 

أفراد الجيل الجديد لأللفية يف الواليات املتحدة وكندا والتي تصل إىل نحو 83 مليون نسمة، 

ومستوى اإلنفاق عىل املحتوى اإلعالمي والبالغ 62 مليار دوالر أمرييك، فإننا سنجد بأن إنفاق 

الفرد منهم يصل إىل نحو 750 دوالر أمرييك. 

وترى »ديلويت« بأن جيل األلفية يف الرشق األوسط سينفق اىل حدود 15 مليار دوالر أمرييك 

عىل املحتوى اإلعالمي يف عام 2015 )أي ما يعادل نحو 120 دوالر أمرييك لكل فرد، وفقاً 

لرشوط تعادل القوة الرشائية(.

هذا وميثل أفراد جيل األلفية الجديدة يف الرشق األوسط نحو 37 يف املائة من إجاميل تعداد 

السكان يف املنطقة، أي ما يعادل نحو 123 مليون نسمة، وهم الفئة العمرية األكرث تأثرياً 

ألنهم يشكلون رشيحة كبرية من السكان. وستؤدي املستويات املرتفعة الستخدام الهواتف 

الذكية وإنرتنت النطاق العريض والتطور التقني وزيادة مستويات التعلم، دوراً رئيسياً يف منو 

استهالك املحتوى اإلعالمي مبنطقة الرشق األوسط يف عام 2015 وما بعده. وبرصف النظر عن 

هذه التطورات، فإن اإلنفاق اإلعالمي من قبل أفراد جيل األلفية الجديدة يف املنطقة يعترب 

منخفضاً مقارنة بأسواق أكرث تقدماً مثل أمريكا الشاملية. 

الطباعة ال تزال حية وبحال جيدة، عىل األقل بالنسبة للكتب

تتوقع »ديلويت« بأن تشكل الطباعة يف عام 2015 أكرث من 80 يف املائة من مبيعات الكتب 

بالدوالر األمرييك يف جميع أنحاء العامل. هذا وتصل نسبة الطباعة يف الواليات املتحدة التي 

تعّد أكرب سوق للكتب يف العامل، إىل أقل من 80 يف املائة بقليل، ولكنها أعىل يف عدد من 

الدول األخرى املتقدمة، كام أنها أعىل كذلك يف بلدان العامل النامي.
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انطالق البيانات املفتوحة يف دول مجلس التعاون الخليجي

تتوقع »مونيتور ديلويت« أن تحقق دول مجلس التعاون الخليجي تطورات ملموسة يف 

مجال البيانات املفتوحة خالل عام 2015، وأن تتمكن خالل األعوام الثالثة إىل الخمسة 

املقبلة من بلوغ النصف األعىل للدول املصنفة بأنها األكرث »انفتاحاً« يف العامل. وعىل الرغم 

من أن دول الخليج قد تستغرق بعض الوقت حتى تتمكن من مجاراة الدول »املفتوحة« 

الرائدة يف جميع أنحاء العامل من حيث استفادتها من فوائد البيانات املفتوحة، وبرصف النظر 

عن مستويات »االنفتاح« التي تتمتع بها، فإن عام 2015 سيشكل عالمة فارقة وإنجازاً كبرياً 

من حيث الخطوات التي سيتم اتخاذها لتنفيذ اإلعالنات الوطنية الرئيسية التي أطلقتها 

الحكومات يف عام 2014. أما دول مجلس التعاون الخليجي التي مل تحدد بعد مبادراتها 

املتعلقة بالبيانات املفتوحة، فستقوم بتنفيذ هذا األمر خالل عام 2015، فيام ستواصل الدول 

التي قامت بالفعل بتنفيذ مثل هذه املبادرات مسريتها نحو تطبيق البيانات املفتوحة يف 

بلدانها.

املدن الذكية ليست مجرد مجموع األجزاء التي تشتمل عليها

تتوقع »مونيتور ديلويت« أن يشهد عدد وقيمة مبادرات املدن الذكية توسعاً ملحوظاً خالل 

عام 2015 وما بعده. وستواصل عدة مدن أوروبية قيادة دفة غالبية مرشوعات املدن الذكية 

عىل الصعيد العاملي. ولكن مع إجراء مزيد من االختبارات والتحسينات عىل مرشوعات املدن 

الذكية التي جرى تنفيذها خالل األعوام القليلة املاضية، فإن املدن األخرى ستتبنى الحلول 

التي جرى اختبارها مسبقاً وستشّكل عامالً دافعاً لنمو املدن الذكية. هذا وسيرتكز القسم 

األكرب من هذا النمو يف أمريكا الشاملية واملدن املتطورة يف رشق آسياً، تليها املدن يف دول 

مجلس التعاون الخليجي. وعىل الرغم من االختالف الكبري يف التقديرات املتعلقة بقيمة سوق 

املدن الذكية، فال شك من أن هذه السوق ستنمو بصورة ملحوظة خالل األعوام الخمسة 

املقبلة لتصل إىل حدود ترتاوح ما بني أكرث من 400 مليار دوالر أمرييك، إىل أكرث من 1.5 

تريليون دوالر أمرييك بحلول عام 2020. 

وتشري توقعات »مونيتور ديلويت« إىل أن عدد مرشوعات املدن الذكية يف دول مجلس 

التعاون الخليجي سيتضاعف خالل العامني أو الثالثة أعوام املقبلة، ويأيت ذلك عقب إطالق 

ست مدن جديدة بالكامل ومخططة يف دول مجلس التعاون الخليجي خالل العقد املايض. 

ونتوقع كذلك أن تشتمل غالبية املرشوعات الفرعية للمدن الجديدة عىل بعض عنارص 

البنى التحتية الخاصة باملدن الذكية كحد أدىن. وسيتجسد الدافع الرئييس لنمو املدن الذكية 

باملنطقة يف مرشوعات التخطيط الحكومي واإلدارة ومناطق العمليات، والتي ستكون 

مدعومة جميعها باستثامرات سخية مقدمة من قبل حكومات دول مجلس التعاون الخليجي 

يف مجاالت الخدمات الحكومية اإللكرتونية والجوالة.

إعادة زخم تكنولوجيا املعلومات إىل سوق الاكات

تتوقع »ديلويت« أن يعود زخم تبني تكنولوجيا املعلومات للتوجه نحو سوق الرشكات وذلك 

بعد مرور عقد من الزمن من التغري التكنولوجي املدفوع بحاجات املستهلك. 

وترى »ديلويت« أن تبّني تكنولوجيا املعلومات يف الرشق األوسط خالل عام 2015 لن يتوجه 

فقط نحو إعادة زخم تكنولوجيا املعلومات إىل سوق الرشكات فحسب، بل سيتحرك برسعة 

أكرب وبصورة عميقة أكرث مقارنة بجميع أنحاء العامل. لقد كان التوجه املرتكز عىل املستهلك 

متسارعاً، وسينجح يف التعايش مع التوجه نحو الرشكات كقوة دافعة للتطور التكنولوجي يف 

املنطقة، وليس ذلك فقط بل إنه سيقود دفة التطوير يف بعض املجاالت، إال أن درجة التطور 

يف قطاع الرشكات واملدعوم باإلنفاق الحكومي واملؤسيس الكبري سيكون يف واقع األمر املحرك 

األكرب يف املنطقة.
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االتصاالت

تحديث مليار هاتف ذيك

تتوقع »ديلويت« أن يتم وللمرة األوىل رشاء أكرث من مليار هاتف ذيك بغرض التحديث وذلك 

خالل عام 2015، األمر الذي سيولد مبيعات تقدر بنحو 300 مليار دوالر أمرييك. ونتوقع أن 

تواصل مستويات تحديث الهواتف الذكية زيادتها حتى عام 2018، وقد تستمر بعده كذلك. 

وتشري توقعات »ديلويت« إىل أن مبيعات الهواتف الذكية يف منطقة الرشق األوسط بغرض 

التحديث يف عام 2015 ستتخطى وللمرة األوىل نحو 70-100 مليون وحدة وستولد نحو 

18-28 مليار دوالر أمرييك كعائدات. وبالتوافق مع تنبؤاتنا العاملية فإننا نتوقع أن تسجل 

مستويات املبيعات بغرض التحديث منواً إضافياً وذلك مع مواصلة معدالت انتشار الهواتف 

الذكية ارتفاعها هي األخرى خالل األعوام املقبلة. هذا وستتم غالبية التحديثات يف دول 

مجلس التعاون الخليجي الذي ميتلك أعىل مستويات انتشار لهذه الهواتف، يف حني أن أجزاء 

كبرية من شامل أفريقيا ذات االنتشار األقل بكثري ستشهد انضامم مالكني جدد للهواتف 

الذكية الذين سيشرتون هذا النوع من الهواتف للمرة األوىل.

الخدمات الحكومية الجوالة: منت جديد للمشاركة العامة

تتوقع »ديلويت« بأن يتجاوز عدد التطبيقات الحكومية الجوالة عىل الهواتف الذكية يف 

جميع أنحاء الرشق األوسط نحو 500 تطبيق بحلول عام 2016، وسيتزامن هذا مع الزيادة 

الحادة يف مستويات تطور الخدمات الحكومية الجوالة يف املنطقة حيث ازداد عدد تطبيقات 

الخدمات عىل الهواتف الذكية من نحو 200 تطبيق يف عام 2013 إىل نحو 400 تطبيق يف 

عام 2014.

تعّمق فجوة التواصلية: الفجوة املتزايدة يف رسعات إنرتنت النطاق العريض

نتوقع أن يسجل عدد خطوط إنرتنت النطاق العريض يف املنازل عىل الصعيد العاملي منواً 

بنسبة اثنني يف املائة ليصل إىل 715 مليوناً بحلول أواخر عام 2015. ومن املفروض أن يسجل 

متوسط رسعة إنرتنت النطاق العريض يف معظم األسواق زيادة بنسبة ترتاوح ما بني 15-25 يف 

املائة. لكن هذا املتوسط يف واقع األمر يحجب حقيقة االختالفات امللموسة يف الرسعات بني 

البيوت، ففي بعض األسواق تتمتع املنازل من الفئات األعىل برسعات تزيد بعرشة أضعاف أو 

أكرث عن تلك املنازل املوجودة يف الفئات األدىن، وإن الدول التي تتمتع بتوصيالت ألياف إىل 

املنازل يكون لديها الرسعات األكرث تناسقاً إلنرتنت النطاق العريض.

وترى »ديلويت« أن مستوى االنتشار اإلجاميل لإلنرتنت يف عام 2015 مبنطقة الرشق األوسط 

سيصل إىل نحو 38 يف املائة يف ما يقارب 25 مليون منزل. ولكن من املتوقع أن يصل انتشار 

إنرتنت النطاق العريض الثابت إىل أكرث من 21-22 يف املائة من املنازل يف الرشق األوسط 

)نحو 14 مليون منزل(. هذا وتختلف مستويات انتشار النطاق العريض الثابت بصورة 

ملحوظة عىل امتداد املنطقة بسبب التفاوت االقتصادي الكبري وخاصة عند مقارنة نسب 

االنتشار هذه يف دول مجلس التعاون الخليجي مع دول أخرى يف شامل أفريقيا التي ال تزال 

تعترب خطوط اشرتاك الطلب الهاتفي »دايل أب« أكرث شيوعاً.

تونيات الدفع الجوالة الالسلكية تبدأ )أخرياً( بتحويق زخم

تتوقع »ديلويت« أن نحو خمسة يف املائة من الهواتف املزودة بتقنيات االتصال قريب 

املدى »إن إف يس« والبالغة 600-650 مليون جهاز سيتم استخدامها مرة عىل األقل شهرياً 

لتسديد دفعات املشرتيات يف متاجر التجزئة بحلول نهاية عام 2015، وذلك مقارنة مع نسبة 

االستخدام البالغة 0.5 يف املائة من إجاميل ماليك الهواتف املزودة بتقنيات االتصال قريب 

املدى والبالغة 450-500 مليون جهاز يف منتصف عام 2014. هذا ولن تشكل املدفوعات 

الجوالة الالسلكية التوجه الرئييس بحلول أواخر عام 2015، ولكن التبني املتخصص لهذه 

التقنية سيعترب تقدماً رئيسياً مقارنة باملستويات القريبة من الصفر التي جرى تسجيلها يف 

األعوام السابقة.
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تتضمن هذه الوثيقة معلومات عامة ليست ذي  صلة بأي نوع من الخدمات املهنية أو االستشارية املقدمة من ديلويت توش توهامتسو املحدودة، أو من الرشكات األعضاء يف شبكة ديلويت. لذا فإن أي من أعضاء شبكة ديلويت غري 

مسؤول عىل اإلطالق عن أي خسارة تنتج عن اعتامد اآلراء املذكورة يف هذه الوثيقة.

نبذة عن ديلويت

يُستخَدم إسم “ديلويت” للداللة عىل واحدة أو أكرث من أعضاء ديلويت توش توهامتسو املحدودة، وهي رشكة بريطانية خاصة محدودة وتتمتع كل من رشكاتها األعضاء بشخصية قانونية مستقلة خاصة بها. إن رشكة ديلويت توش 

توهامتسو املحدودة )املشار إليها أيضاً بـ”ديلويت العاملية”( ال تقدم أية خدمات للعمالء. للحصول عىل املزيد من التفاصيل حول الكيان القانوين ملجموعة ديلويت توش توهامتسو املحدودة ورشكاتها األعضاء، يُرجى مراجعة موقعنا 

 www.deloitte.com/about :االلكرتوين عىل العنوان التايل

تقدم ديلويت خدمات تدقيق الحسابات والرضائب واإلستشارات اإلدارية واملشورة املالية إىل العمالء من القطاعني العام والخاص يف مجموعة واسعة من املجاالت. وبفضل شبكة عاملية مرتابطة من الرشكات األعضاء يف أكرث من ١٥٠ 

دولة، تقدم ديلويت من خالل مجموعة من املستشارين ذوي الكفاءات خدمات عالية الجودة للعمالء وذلك من خالل تقديم حلول فاعلة ملواجهة التحديات التي تعرتض أعاملهم. ويلتزم نحو ٠٠٠, ٢٠٠ مهنياً يف ديلويت بأن يكونوا 

عنواناً لإلمتياز.

نبذة عن ديلويت أند توش )الرشق األوسط(

ديلويت أند توش )الرشق األوسط( هي عضو يف “ديلويت توش توهامتسو املحدودة” وهي اول رشكة خدمات مهنية اسست يف منطقة الرشق األوسط وميتد وجودها منذ سنة ١٩٢٦ يف املنطقة.

وتعترب ديلويت من الرشكات املهنية الرائدة التي تقوم بخدمات تدقيق الحسابات و الرضائب و اإلستشارات اإلدارية واملشورة املالية وتضم أكرث من ٠٠٠, ٣ رشيك ومدير وموظف يعملون من خالل ٢٦ مكتباً يف ١٥ بلداً. وقد حازت 

ديلويت أند توش )الرشق األوسط( منذ عام ٢٠١٠ عىل  املستوى األول لالستشارات الرضيبية يف منطقة دول مجلس التعاون الخليجي حسب تصنيف مجلة “انرتناشونال تاكس ريفيو .“)ITR( وقد حصلت أيًضا عىل عدة جوائز يف 

السنوات األخرية منها، أفضل رب عمل يف الرشق األوسط، أفضل رشكة استشارية، وجائزة التميز يف التدريب والتطوير يف الرشق األوسط من هيئة املحاسبني القانونيني يف إنكلرتا وويلز.

©٢٠١٥ ديلويت أند توش )الرشق األوسط(. جميع الحقوق محفوظة.
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