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 في موقع مثالي لتعزيز واقع المجتمع الرقمي وبيئة األعمال الرقمية الشرق األوسط

فريقيا:  مليون مستخدم  425مؤشر سيسكو للشبكات المرئية للشرق األوسط وا 
 2019لإلنترنت في 

 

 ووسائل المتنقل والطلب على خدمات الفيديومن أهم محركات النمو زيادة استخدام اإلنترنت 
 التواصل االجتماعي 

 دبي، اإلمارات العربية المتحدة
الذي صدر اليوم، أن منطقة الشرق األوسط في  ةالمرئي السنوي العاشر للشبكات سيسكو توقعات مؤشركشف تقرير 

موقع مثالي لتعزيز واقع المجتمع الرقمي وبيئة األعمال الرقمية. حيث سينمو مجموع مستخدمي اإلنترنت في المنطقة 
% من مجموع 27، أي ما يعادل 2019مليون مستخدم بحلول العام  425ضعفًا ليصل إلى  1.6المنطقة بمعدل 

 ي الطلب على األجهوة النقالة، واستخدام الفيديو، وشبكات التواصل االجتماعي. السكان. وذلك بفضل تنام
 

، أي ما يزيد 2019مستخدم بحلول العام  مليون 900ثالثة مليارات وعدد مستخدمي اإلنترنت في العالم نحو  وسيبلغ
 .2014مستخدم في  مليون 800بالمئة من عدد سكان العالم، وذلك بعد أن بلغ هذا العدد مليارين و 51عن 
 

أن حركة البيانات عبر بروتوكول اإلنترنت في منطقة الشرق األوسط إلى  2015وأشار التقرير في إصداره للعام 
فريقيا سوف تنمو بمقدار ستة أضعاف بحلول العام   وتشملبالمئة.  44، أي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 2019وا 

 األجهزةو ، اإلنترنت مستخدميكل من  داعدأ في العالمية لزياداتا ،الحركةهذه  نمو تدفع أن المتوقع العوامل
 الفيديو خدماتتبني و ، العريض النطاق سرعاتعالوة على ارتفاع ، والروابط المباشرة بين األجهزة ،الشخصية
 .المتقدمة

 

http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/service-provider/visual-networking-index-vni/index.html


 

 

الشرق  وستسجل شبكات التواصل االجتماعي أعلى معدالت االنتشار ضمن شبكات االنترنت المنزلية في منطقة
فريقيا، مع وصول عدد المستخدمين إلى  بالمئة من مجموع  81مليون مستخدم، أي ما يعادل  176األوسط وا 

 مستخدمي خدمات االنترنت المنزلية. 
 

فريقيا  :التوجهات في منطقة الشرق األوسط وا 
 مركب سنوي نمو معدلب، 2019و 2014بين  أضعاف 6.8بمقدار  اإلنترنت علىالبيانات  حركة نموتس 

 .بالمئة 47 يبلغ

 فيمليون  400و مليار منصعودًا  ،2019 في بالشبكة متصل جهاز ملياران ومئة مليون هناك سيكون 
2014. 

 78 2019 عامال فيأجهزة متنقلة  كونتس بالشبكة المتصلة األجهزة جميع من بالمئة. 

 المتصلة األجهزة جميع من( اً مليون 358.9) بالمئة 17ذات الترابط المباشر األجهزة  وحدات تمثل سوف 
 .2014 في( مليوناً  112.1) ثمانية بالمئةب مقارنة، 2019 عامال في بالشبكة

  2019 عامال في بالشبكة المتصلة األجهزة جميع من( مليوناً  93.1) بالمئة 4سوف تمثل األجهزة اللوحية ،
 .2014 في( مليوناً  24.7) باثنين بالمئة مقارنة

 2019 عامال في بالشبكة المتصلة األجهزة جميعمن ( اً مليون 652) بالمئة 31 الذكية الهواتف تمثل سوف ،
 .2014 في( 196.6) بالمئة 14ـب مقارنة

 عامال في بالشبكة المتصلة األجهزة جميعمن ( مليوناً  69.4) ثالثة بالمئة متصلةال التلفزيون أجهزة تمثل سوف 
 .2014 في( اً مليون 23.8) باثنين بالمئة مقارنة، 2019

  بالشبكة المتصلة األجهزة جميع من( مليوناً  818.9) بالمئة 38.3المحمولة العادية  الهواتف تشكلسوف 
 .2014 في( 943.6) بالمئة 68بـ مقارنة، 2019 عامال في

 في اإلنترنتالبيانات عبر  حركة إجمالي منالتلفزيون اثنين بالمئة  أجهزة شكلت، فريقياا  و  األوسط الشرق في 
 .2019 في حركةال إجمالي منتشكل اثنين بالمئة  وسوف، 2014 عامال

 
 أبرز التوقعات بشأن حركة البيانات العالمية والخدمات عبر بروتوكول اإلنترنت

 تتوقع "سيسكو" أن يلعب عدد من العوامل دورًا مهمًا في رسم مالمح حركة البيانات خالل األعوام المقبلة:
 2014مليار مستخدم في العام  2.8غ عدد مستخدمي اإلنترنت حول العالم بل - مزيد من المستخدمين ،

عدد يصل ومن المتوقع أن  نسمة. سبعة مليارات ومئتي مليونبالمئة من عدد سكان العالم البالغ  39أي 
بالمئة من عدد سكان العالم  51، أي مستخدم مليون 900ات ومليار ثالثة  إلى 2019في  مستخدمي اإلنترنت



 

 

)المصدر: قسم النشر في إدارة الشؤون االقتصادية  نسمة سبعة مليارات وستمئة مليونتوقع أن يبلغ العالم الم
 .واالجتماعية التابعة لألمم المتحدة(

 عدادها كي  مقدمي الخدمة لدى شبكاتالتعديل يتّم  أنينبغي  – وروابط االتصال األجهزة انتشار تتحمل وا 
أو  بالشبكة المتصلة األجهزة، في ضوء توقعات بأن تبلغ أعداد متطورةال جهزةالهائل المرتقب في األ تدفقال

 وتشمل. 2014 في اً مليار  14بـ مقارنة، 2019 عامال بحلول اً مليار  24وصالت األجهزة ذات الترابط المباشر 
، نة من االتصال باإلنترنتالوضوح الممكّ  فائقة واألجهزة اللوحية وأجهزة التلفزيون الذكية الهواتف األجهزة هذه

، الجديدة الذكية الساعاتاألجهزة القابلة لالرتداء )التي تشمل و  ذات الترابط المباشراألجهزة  عن فضالً 
 .(أجهزة مراقبة الحالة البدنية والصحية، وغيرهاو 

 الثابت العريض النطاق سرعة متوسط فإن، العالمي الصعيد على - الثابت العريض النطاق ازدياد سرعات 
 الثانية في تميغاب 42.5إلى  2014العام  في الثانية في ميغابت 20.3 منسوف يرتفع بمقدار الضعفين 

بعد أن  المئةب 26الثابت عالميًا قد حقق نموًا سنويًا بلغ  العريض النطاق سرعة متوسطوكان . 2019 في
 من ،يمكن القولو . 2014 في الثانية في ميغابت 20.3إلى  2013 في الثانية في ميغابت 16 منارتفع 
 فيتصدر مناطق العالم  نتواصالاآلسيوية  الهادئ والمحيط الغربية أوروبامنطقتي  ، إنإقليمي منظور
 .للشبكات الثابت العريض النطاق اتسرع

  المنقول عبر بروتوكول  ويالفيديو من المتوقع أن يشكل المحتوى  –خدمات الفيديو الجديدة والمتقدمة
 رتفاعاوذلك ب، 2019 عامال بحلولالبيانات عبر بروتوكول اإلنترنت  حركة مجمل من المئةب 80 اإلنترنت

التلفزيون فائق  مثل)المتقدمة  الفيديو خدمات رتطوّ  يؤدي أن كذلك المتوقع ومن. 2014 في المئةب 67 من
الخاصة  مركزيةال الفيديو تطبيقاتعالوة على ( درجة 360الفيديو المحيطي أو المعروض بزاوية و الوضوح 
. الخدمة مقدميدى ل جيةتطوير تدرّ  ومتطلبات جديد نطاق عرضإلى تشكيل  ،ذات الترابط المباشرباألجهزة 
 الفيديو خدمات ىعل قوي طلبوالمتنقلة إظهار  والتجاريةالمستخدمون في القطاعات المنزلية ويواصل 
 عوامل سعرالو  والتجربة والمحتوىوالمالءمة  جودةمن ال يجعل ما، واألجهزة الشبكات أنواع جميع في المتقدمة
 .مهمة نجاح

 حركة من المئةب 14 من أكثر الخلوية االتصاالتوف تشكل س، 2019 عامال بحلول – القدرات التنقلية زخم 
الشهرية عبر بروتوكول  من حركة البيانات المئةب 53فإن كذلك ، اً شهريعبر بروتوكول اإلنترنت البيانات 
ُيضفي أهمية أكبر  ما، )واي فاي(اإلنترنت الالسلكية  وصالتتأتي من  سوفالعالم  مستوى علىاإلنترنت 
 مقدمي جميعدى ل الخاصة بخدمات االتصاالت المتنقلة المتباينة ذات المقابل النقدي ستراتيجياتعلى اال
 .الخدمة

 بالنظر إلى أن  ملموساً  نمواً ُتظهر إنترنت كل شيء  – المباشر الترابط ذاتاألجهزة و  شيء كل نمو إنترنت
 المقبلة الخمس السنوات مدى على أضعاف ثالثةسوف تتضاعف بمقدار يفوق األجهزة ذات الترابط المباشر 

http://www.un.org/en/development/desa/population/
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، األعمال قطاعات نممن المرتقب أن تتبنى كثير و (. 2019 بحلول اتمليار  10.5 إلى نموست) المقبلة
 نشرفضاًل عن  إنترنت كل شيء تبنيًا واسعًا، ،والنقل التجزئة وتجارة والتصنيع الصحية والرعاية الزراعةك

(. وغيرها، الحرارةأدوات التحكم باإلنارة و و ، الذكية العداداتو ، يمنكالفيديو األ)التطبيقات المنزلية المتصلة 
نمو في روابط األجهزة ذات  أسرعللتطبيقات الصحية المتصلة  ينالمستهلكمن المنتظر أن تشهد شريحة و 

 .2019و 2014بين ( المئةب 54يبلغ  مركب سنوي نمو معدلب) أضعاف 8.6 بنحووذلك  الترابط المباشر،

  تتوقع سيسكو حدوث زيادة ملحوظة في حركة البيانات الشبكية المتعلقة بتنزيل  –تأثير عالم األلعاب
والزيادة في حركة البيانات نحو  مزيد من سعات التخزين على أجهزة اللعب،إتاحة  ظلّ  فياأللعاب، وذلك 

 السحابة، واالنتشار المتزايد لوصالت األلياف البصرية.

 خدمات اإلنترنت المنزلية  أسرع نترنتاإلمن  الموسيقىاالستماع إلى كون يسوف  – التبني المتقدم للخدمات
 مليار منأعداد المستخدمين  تزايدمع ، 2019و 2014بين  المئةب 7.7 بلغي مركب سنوي نمو، بمعدل نمواً 

أما الخدمات المتنقلة المعتمدة على . 2019 عامال بحلول مستخدممليون  وسبعمئة مليار إلىومئتي مليون 
 مركب سنوي نموالمتنقل المقدمة لألفراد، وذلك بمعدل  الهاتفبين خدمات  نمواً  األسرع كونتسالموقع فتحديد 

 يمليار  من أكثرإلى  2014 في مستخدم مليون 597 منبنمو و ، 2019و 2014بين  المئةب 27.5 بلغي
وفي قطاع األعمال التجارية فإن تطبيقات االجتماعات عبر الفيديو، سواء . 2019 عامال بحلول مستخدم
يصل  مركب سنوي نموك بمعدل وذل ،تجاريةال اإلنترنتبين خدمات  نمواً  األسرع ستكونأو المتنقلة،  يةالمكتب
 220إلى  2014 في اً مليون 76 منأعداد المستخدمين  تزايدمع ، 2019و 2014بين  المئةب 23.5إلى 
  .2019 عامال بحلول مليوناً 

 
 أكثر المرئية للشبكات سيسكو مؤشر أصبح"وقال فادي يونس، مدير إدارة مزودي االتصاالت لدي سيسكو اإلمارات: 

عمومًا  والمجتمعات والشركات مستهلكين، مع ازدياد توّجه الالعاشر مقارنة بالعام األول إلطالقه عامه في اآلن أهمية
، نتطلع وفي هذا اإلطار، فإننا .متزايداً  زخماً  شيء كل إنترنتة التي تواكب اكتساب الرقميالحقبة  نحو المنطقة في

 والتحدياتالتوجهات  هذهالمتخصصة بشأن  ريراتقال تقديم مواصلة إلىمنظومتنا التجارية الكلية، و  عمالئنامن أجل 
 السريعة الزيادةومع ولوجنا حقبة تقنية نشطة، فإن . الكبيرة الكامنة في أفق المستقبل الفرصفضالً عن ، تجلبها التي
 والنفط ،والنقل ،التصنيعتشمل ، القطاعات من واسعة مجموعة على كبيرةمنفعة ب سيعود المتصلة األجهزةأعداد  في

 خفضو  الكفاءة زيادةوذلك لنواحي ، والتعليم، والترفيه والرياضة، الصحية والرعاية، والحكومة، مرافق الخدمةو ، والغاز
 .المواطنين حياة وتحسين التكاليف

 
 

-انتهى  -  



 

 

 :نبذة عن شركة سيسكو
صـة األوراق المالية "ناسداك" تحت تعمل شركة "سيسكو"، الرائدة عالمياً في مجال تقنية المعلومات والمدرجة في بور 

، على مساعدة الشركات في استغالل الفرص المستقبلية من خالل إثبات أن تحقيق NASDAQ: CSCO) الرمز
اإلنجازات المذهلة يكون عبر تمكين االتصال الشبكي لما هو غير متصل. لمتابعة أخبار سيسكو، الرجاء 

 .  http://thenetwork.cisco.comزيارة 
### 

سيسكو وشعار سيسكو هي عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة لمؤسسة سيسكو و/أو الشركات التابعة لها 
 في الواليات المتحدة وبالد أخرى. ويمكن االطالع على قائمة عالمات سيسكو التجارية عبر الموقع 

www.cisco.com/go/trademarks إن كافة العالمات التجارية األخرى المذكورة في هذه الوثيقة هي ملك.
 .ألصحابها. إن استخدام كلمة الشريك ال يتضمن عالقة شراكة بين سيسكو وأي شركة أخرى

 
 لالستفسارات اإلعالمية

 فراس حمزة
 ةواليس لالستشارات التسويقي

 1950 390 4 971+هاتف: 
mc.com-cisco@wallis 
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