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ميتافيرس من الخيال 
العلمي إلى العالم 

الواقعي:ما مدى حقيقة 
ميتافيرس؟

تم تقديم مفهوم ميتافيرس للمرة األولى في رواية الخيال العلمي Snow Crash الصادرة 
في العام 1992 للمؤلف نيل ستيفنسون، والذي ترافق أيًضا مع صور أفاتار. وهنا بدأنا تصّور 

كيفية تفاعل البرمجيات في فضاء افتراضي ثالثي األبعاد.

الواقع ليصبح حقيقة، ليتمّثل بمشهد رقمي  حاليًا، يقترب عالم ميتافيرس االفتراضي إلى 
االفتراضي  والواقع  المعزز  والواقع  االلكترونية  واأللعاب  المجتمع  فئات  مختلف  بين  يجمع 

والعمالت المشفرة ويسمح للمستخدمين بالتفاعل افتراضيًا مع بعضهم.

يدير هذا العالم االفتراضي ماليين المعامالت اإللكترونية التي تجريها أجهزة كمبيوتر ضخمة 
ذات سعة واسعة في السحابة.

على الرغم من أن هذه المساحة االفتراضية تلقى الكثير من االهتمام، إال أن انهيار العمالت 
المشفرة أدى إلى أخذ الحذر وإثارة المخاوف بشأنها، حيث كانت عمليات التشفير واحدة من 

أحد النماذج الرئيسية والناجحة في عالم ميتافيرس.

فعاًل، سيشمل ميتافيرس المزيد من التقنيات التكنولوجية المتمّيزة في المستقبل، ولكن 
هذا ما سيتطّلب اتصاالَ مرنًا – يتمثل بشبكات الجيل السادس على سبيل المثال – وسعة 
كبيرة من السحابة. التحدي اآلخر يكمن في كيفية تحقيق كفاءة الطاقة عند العمل في هذا 
العالم االفتراضي، وذلك على ضوء الدروس المستفادة خصوصًا من المشاكل التي طرحها 

استهالك خوادم التشفير للطاقة بشكل كبير.

يمكنكم قراءة المزيد على 
www.telecomreview.com - www.telecomreviewarabia.com

طوني عيد
الرئيس التنفيذي 

ورئيس التحرير
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التكنولوجيا 
الخضراء ترسم 
مستقبل قطاع 

االتصاالت
تحظى التكنولوجيا الخضراء باهتمام الشركات لدمجها في 

مختلف المجاالت توازيًا مع الواقع الجديد واالنتقال إلى الرقمنة 
الشاملة. وفي وقت يواجه فيه العالم العديد من المشاكل 

التنموية والبيئية، يندفع المستثمرون إلى تطوير الموارد 
النظيفة تلبيًة الحتياجات العمالء وفقًا للمعايير الدولية التي 

تحترم التوازن البيئي للوصول الى صفر انبعاثات كربونية. 

ُتغّير التكنولوجيا الخضراء نمط حياتنا بهدف 
المحافظة على الحلول الصديقة للبيئة، حماية 
وتحسين  الكربونية  االنبعاثات  من  االنسان 
يناسب  بما  االلكترونية  واآلالت  األجهزة  أداء 
المستخدم. يشهد العالم حالة طوارئ مناخية 
من تزايد نسبة االنبعاثات الكربونية الملوثة. 
على ضوء ذلك، ُتضاعف شركات التكنولوجيا 
المناخ  لحماية  جهودهم  والخبراء  والتقنية 
الرقمية  االبتكارات  من  واالستفادة  جهة  من 
لمساعدة البيئة من جهة أخرى. لهذا الهدف، 
الحلول  على  االتصاالت  خدمات  مزودو  يركز 
السامة  الغازات  لمكافحة  يقّدمونها  التي 
استمرارية  لضمان  النظيفة  الطاقة  ونشر 
البقاء. لغاية اآلن، نجحت التكنولوجيا في حل 
الكثير من العقبات في مجاالت الطاقة، النقل، 
العلم، الطب، الصناعة وكل القطاعات األخرى 

لبناء مستقبل واعد. 

وعمالقة  االتصاالت  شركات  أطلقت  بدورها 
التنمية   لتحقيق  حلولها  التكنولوجيا 
من  تهدف  والمجتمع  للبيئة  واالستدامة 
خاللها الى رفع كفاءة الخدمات والعمل على 

قطاع  إلى  والتقنية  االتصاالت  قطاع  تحويل 
صديق للبيئة. فمع استهالك الطاقة أكثر، تبرز 
أهمية التركيز على توفير الطاقة الناتجة عن 
حركة نقل البيانات والمعلومات وتقديم نظام 
دولي مالئم ألعمال شبكات االتصاالت يخفض 
من البصمة الكربونية.  ويتنافس المبتكرون 
للحد  المستقبلية  الحلول  على  والعمالء 
القطاعات  في  خصوصًا  الكربوني  األثر  من 
نسبة  عن  المسؤولة  واالنشائية  الحيوية 
كبيرة من هذه االنبعاثات عبر استخدام الذكاء 

االصطناعي والروبوتات. 

شركات اإلتصاالت تعلن خططها لدعم 
التكنولوجيا الخضراء

تمّكنت شركات  المناخية،  لألزمة  إدراكًا منها 
رؤيتهم  نشر  من  الخدمات  ومزودو  االتصاالت 
الطاقة  استهالك  لتخفيض  المستقبلية 
ببعض  وااللتزام  الكربونية  واالنبعاثات 
التغّيرات االجتماعية لتعزيز االستدامة. ووفقًا 
 0.4 العالمية  الحرارة  درجة  ارتفعت  للدراسات 
وظاهرة  المناخ  تغّير  مع  تزامنًا  مئوية  درجة 

االحتباس الحراري. 
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أعلنت  مؤخرًا،  المتخذة  المبادرات  ضمن 
النظيفة  التنمية  حل  عن  هواوي  شركة 
تحسين  على  االتصاالت  مشغلي  لمساعدة 
في  كفاءتها  ورفع  الطاقة  استخدام 
الجيل  من  االتصاالت  شبكات  تقّدم  ظّل 
والنصف  الخامس  الجيل  إلى  الخامس 
مشروع  عن  القّيمون  أعلن  كما   .5.5G
الشبكات  يعزز  الذي  الصينية  الشركة 
وتدفقها  البيانات  لحركة  مواكبّة  النظيفة 
الكربونية  االنبعاثات  من  والحد  الكبير 
الخامس  الجيل  شبكات  توفر  السامة. 
التحول  لتحقيق  واالستدامة  الطاقة 
على  هواوي  ورّكزت  هذا  الشامل.  الرقمي 
أوالها  االبتكار،  لتعزيز  المعتمدة  المراحل 
التنسيق  المتكاملة،  التصاميم  اعتماد  مع 
الصيانة  وتوفير  والمحطات  الشبكات  بين 

الطاقة.  الدارة  النظيفة 

تسريع  إلى  نوكيا  شركة  دعت  بدورها 
الخضراء  الطاقة  واستيعاب  الرقمنة  عملية 
في   %  100 بنسبة  العتمادها  المتجددة، 
 2025 العام  بحلول  الخاصة  عملياتها 
كربونية.  انبعاثات  صفر  إلى  للوصول 
على  نوكيا  في  المعنية  الجهات  وتشدد 
وزيادة  االلكترونية  النفايات  تخفيض  أهمية 
من  بسلسلة  الشركة  إلتزام  مع  االنتاجية 

اللوجستية.  الخطط 

يشير االتحاد الدولي لالتصاالت أنه يجب الحد 
التقنية  قطاع  في  الكربونية  االنبعاثات  من 
العام  بحلول   %  45 بنسبة  والتكنولوجيا 
2030 مع تزايد الخدمات الرقمية نحو 13 مرة 
استهالك  من  سيرفع  مما   2030 العام  في 

الطاقة بشكل فوري. 

شركائها  مع  االتصاالت  شركات  وتتعاون 
القطاعات  وتمكين  النظيفة  الطاقة  لنشر 

كافة من تحقيق نتائج ترضي الجميع. 

من  مجموعة  وقعت  نفسه،  السياق  في 
التعاون  مجلس  في  االتصاالت  مشغلي 
 e& دو،  )بين  تفاهم  مذكرة  الخليجي 
المعروفة سابقًا بمجموعة اتصاالت وعمانتل( 
المناخي  التحول  بشأن  االجراءات  لتسريع 
والتقليل  النظيفة  الطاقة  على  والحفاظ 
الشركات  ُترّكز  الكربونية.  االنبعاثات  من 
التنمية واالستدامة بما  المذكورة على خطة 
واالجتماعية  االقتصادية  رؤيتها  مع  يتماشى 
ونقل  المناخي  التغير  لمواجهة  والبيئية 
الحياد  مرحلة  إلى  واالتصاالت  الهواتف  قطاع 

الكربوني التام خالل العام 2050. 

ومساهمة   2030 رؤية  أهداف  مع  تماشيًا 
تكنولوجيا  قطاع  تطوير  في  الشركة 
المعلومات واالتصاالت في المملكة، أطلقت 

تتعاون شركات 
االتصاالت مع شركائها 
لنشر الطاقة النظيفة 

وتمكين القطاعات 
كافة من تحقيق نتائج 

ترضي الجميع
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استدامة  استراتيجية  السعودية  زين 
والبيئي  االجتماعي  النمو  لدعم  مؤسسية 
مجّرد  من  أبعد  للتوجه  واسع  نطاق  على 
تمكين العمالء وتحسين تجربتهم التقنية. 

الرقمية  التحتية  والبنية  التكنولوجيا  أما 
وتعزيز  االستدامة  نمو  في  دورها  فتلعب 
كبير  اهتمام  ايالء  مع  الرقمي  االقتصاد 
إلى  والتحول  الرقمي  التحول  ركائز  لبناء 
العمليات  في  الذكية  والحلول  التقنيات 
االتصاالت  شركات  زالت  وما  التشغيلية. 
استهالك  لتوفير  معمقة  دراسة  إلى  بحاجة 
بين  تتفّرع  خدماتها  وأن  خصوصًا  الطاقة 
البيانات  ونقل  والمعلومات  التقنية  قطاع 
بين الهواتف المحمولة واألجهزة الذكية عبر 
يستهلك  كما  والمتنقلة.  الثابتة  الشبكات 
الكهرباء مما  7 % من  نحو  االتصاالت  قطاع 
الغازات  انبعاثات  مجمل  من   %  2 يشّكل 

الناتجة عن النشاطل البشري.  السامة 

تطوير أدوات العمل الصديقة للبيئة
تقنياتها  التكنولوجيا  شركات  ُتطّور 
النظيفة  الطاقة  مصادر  لتستخدم 
شركة  مثل  احتياجاتها،  لكافة  المتجددة 
المرجح  فمن  وغوغل؛  وميتا  مايكروسوفت 
4 شركات  أصل  3 شركات من  أن تستخدم 
العام  بحلول  المتجددة  الطاقة  تقنية 

العمل  نظام  من  العمالء  ليستفيد   2030
المتطور.  االفتراضي  السحابي 

وخدمات  الخامس  الجيل  شبكات  تساهم 
االتصاالت  وشبكات  السحابية  الحوسبة 
تؤثر  ال  التي  النظيفة  الطاقة  باستهالك 
سلبًا على البيئة.و ال تقتصر منافع الرقمنة 
بل  فقط  السريعة  الخدمات  توفير  على 
على  اعتمادًا  القطاعات  تطوير  في  تساهم 
عالية  وجودة  أكبر  لكفاءة  جديدة  أنظمة 
المتغّيرة  العمالء  متطلبات  إلى  استجابًة 
التي  التحديات  من  الرغم  فعلى  باستمرار. 
والتكنولوجيا،  التقنية  شركات  تواجهها 
للبيئة  صديقًا  افتراضيًا  عالمًا  األخيرة  تتيح 

مقوماته.   بكل 

الخدمات  كل  الخضراء  التكنولوجيا  تشمل 
البديلة  الطاقة  اعتماد  تسهل  التي  الذكية 
مميزات  االستدامة.  لتحقيق  ادارتها  وكيفية 
أبرزها  الخضراء  التكنولوجيا  تحملها  عّدة 
عمليات  تشجيع  الهواء،  تلوث  تخفيض 
إنتاج  الخدمات،  جودة  تحسين  التدوير، 
الفرص  أمام  المجاالت  فتح  النظيفة،  الطاقة 

التجارية. 

في  العيوب  بعض  الخبراء  يرى  ذلك،  ومع 
تنفيذها.  يعيق  مما  الخضراء  التكنولوجيا 

تشمل التكنولوجيا 
الخضراء كل الخدمات 
الذكية التي تسهل 

اعتماد الطاقة 
البديلة وكيفية 
ادارتها لتحقيق 

االستدامة
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عمليات  نفقات  ارتفاع  العيوب  هذه   أبرز 
توفر  عدم  والتطوير،  والبحث  التشغيل 
الحلول للمشاكل التقنية خصوصًا في الدول 
قدراتها محدودة نسبيًا في هذا  تزال  ال  التي 
المجال وهي في مراحلها األولى. كما يرتبط 
نجاح مشاريع التكنولوجيا الخضراء بالنفقات 
الكبيرة التي تخصصها الشركات لالنتقال إلى 

الحلول المتطورة مقارنًة بالحلول التقليدية.  

فبينما تعد الكنولوجيا الخضراء من المشاريع 
المطروحة حاليًا على المستوى العالمي إال أن 
تقنيات  الستخدام  جهودها  تبذل  الشركات 
المناسب  باألطار  الخضراء  التكنولوجيا 
باالضافة إلى توفيق البنية التحتية مع الواقع 

الجديد واألمر قد يستغرق وقتًا. 

يرسمه  الذي  المظلم  المحيط  عن  بعيدًا 
التلوث البيئي بكل جوانبه، تنبع حاجتنا إلى 
تطبيق التكنولوجيا الخضراء واعتماد الطاقة 

النظيفة لحماية الطبيعة والبشر في آن. 

تحقيق  على  الخضراء  التكنولوجيا  تركز 
االجتماعية،  بأبعادها  المستدامة  التنمية 
رفع  إلى  أهدافها  فترمي  والتنموية  البيئية 

مع  نوعيته  على  والحفاظ  االقتصاد  قيمة 
ففي  االيكولوجي.  التوازن  باالعتبار  األخذ 
خدمات  سوق  قيمة  وصلت   ،2020 العام 
مليار   11.28 إلى  الخضراء  التكنولوجيا 
20.48 مليار دوالر  إلى  ان تصل  دوالر ويمكن 
بحلول العام 2026. كما من المتوقع أن يرتفع 
التكنولوجيا  تستخدم  التي  الشركات  عدد 

الخضراء عبر تبني خوادم كبيرة السعة. 

قطاع  انبعاثات  من  تحّد   5.5G شبكات 
االتصاالت

يؤكد خبراء االتصاالت ضرورة تطوير الشبكات 
العالمية  االلكترونية  لالستدامة  وفقًا 
فانبعاثات قطاع االتصاالت ستشّكل 1.97 % 
من االنبعاثات الكربونية عالميًا بحلول العام 
الخامس  الجيل  شبكات  تحافظ  كما   .2030
والتنمية  المتجددة  الطاقة  على  والنصف 
لتحسين  القطاعات  كافة  في  المستدامة 
الروبوتات  نطاق  وتوسيع  االنترنت  خدمات 
االقتصاد  دعم  جانب  إلى  الذكية  والتقنيات 

الرقمي. 

من المتوقع أن ُتطلق شبكات الجيل الخامس 
العالمية  المعايير  على  باالعتماد  والنصف 

تحافظ شبكات الجيل 
الخامس والنصف على 

الطاقة المتجددة 
والتنمية المستدامة 

في كافة القطاعات 
لتحسين خدمات 

االنترنت
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الالسلكية  االتصاالت  لتطوير  الموحدة 
الخاص للخدمات  الترددي  النطاق  وتخصيص 
إلى  والوصول  بالكامل  والتقنية  التجارية 
فمن  االيكولوجية.  األنظمة  عبر  الشبكات 
الخامس  الجيل  شبكات  تنتشر  أن  المرجح 
تطوير  مع   2025 العام  بداية  مع  والنصف 
األعمال واالتجاه إلى أهداف التنمية االقتصادية 
واالجتماعية بالتوازي مع خطط التحول الرقمي 

بمساعدة الحلول الخضراء النظيفة. 

ببناء  والحكومات  االتصاالت  وزارات  تلتزم 
والمضي  للبيئة  صديقة  إرسال  محطات 
كمحفز  االتصاالت  قطاع  تطوير  بعمليات 
على  قادر  قوي  باقتصاد  للقيام  أساسي 
مواجهة األزمات، كتلك التي مّر بها العالم مع 
انتشار الوباء، واتخاذ المسار األنسب لتطبيق 

االصالحات في هذا المجال وغيره.

الطويل  للمدى  استثمار  هي  المشاريع  هذه 
والعالم  المنطقة  في  المناطق  كل  لتأهيل 
التي  الخضراء  المدن  قائمة  ضمن  واضافتها 
لتحقيق  المتطّورة  والتقنيات  الحلول  تعتمد 
نتائج جيدة في االتصاالت والتقنية. وفي وقت 
يتطلب  االنتشار  الطاقة  مصادر  فيه  تواصل 
ذلك منا اعادة النظر بأسلوب حياتنا والتفكير 
بأفضل االبتكارات لنضمن مستقباًل مستدامًا 
لألجيال القادمة وذلك من خالل التكنولوجيا 

الخضراء بالدرجة األولى. 

على الرغم من 
التحديات التي 
تواجهها شركات 

التقنية والتكنولوجيا، 
تتيح األخيرة عالمًا 

افتراضيًا صديقًا للبيئة 
بكل مقوماته
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الرئيس  منصب  توليك  على  تهانينا 
نوكيا  والشبكات،  السحابية  للخدمات 
الجديد  دورك  عن  ماذا  األوسط.  الشرق 

في المنطقة؟
منذ  المنطقة  في  متواجد  أنا  جزيًلا،  شكرًا 
حوالى ثالثة أشهر فقط، ومتحمس أكثر مما 
الجديد  المنصب  هذا  تولي  قبل  عليه  كنت 
وأنظر  المنطقة  في  عمالء  اآلن  ألتقي  حيث 
إلى التحديات التي يواجهونها عند انتقالهم 
نمّوهم.  مسيرة  ضمن  أخرى  إلى  مرحلة  من 
انتهى البعض من عملية نشر شبكة الجيل 
إيرادات  إلى مصدر  يتطلعون  وباتوا  الخامس 
يستعد  والبعض   ،5G SA خالل  من  جديد 
للجيل الخامس بينما ال يزال البعض اآلخر يرى 
أن الجيل الرابع  هو المحرك األساسي  لتحقيق 

اإليرادات.

العمالء  فيبحث  واحد.  مشترك  قاسم  هناك 
االتصال،  خدمات  يتجاوز  نمو  تحقيق  عن 
واستكشاف قطاعات جديدة لتحقيق اإليرادات 
أيضًا  أعمال. وهم يبحثون  إلى نماذج  والنظر 
عن طرق لتحسين تجربة العمالء الشخصية 
أثناء تأمين خدمات الشبكة. أنا متحمس جدًا 
لرؤية تجانس استراتيجية الخدمات السحابية 
تطلعات  مع  أعمالها  ومحفظة  والشبكات 
العمالء، ونحن نساعدهم على تحقيق النجاح.

تقنيات  في  رائدة  عالمية  كشركة 
شبكات االتصاالت، بنت نوكيا شبكات 
االتصاالت  خدمات  لمزودي  خاصة 
األوسط  الشرق  منطقة  امتداد  على 
يمكنهم  كيف  حاليًا،  وأفريقيا. 

شبكاتهم؟ قيمة  تعزيز 
الكثير  االتصاالت  خدمات  مزودو  يستثمر 
هذه  واستثماراتهم  شبكاتهم.  لبناء 
مواكبة  نحو  األولى  الدرجة  في  موجهة 
والتغطية  والسعة  التكنولوجي  التطور 
المطلوبة للشبكة. ومع ذلك، يواجه العديد 

مصاعب  االتصاالت  خدمات  مزودي  من 
أكبر الستثماراتهم. من هذه  لتحقيق قيمة 
الناحية، أرى أن الركائز الثالث الرئيسة التي 
االتصاالت  خدمات  مزودي  اهتمام  تتطلب 
هي  شبكاتهم  قيمة  لتعزيز  والمناسبة 

واإلنتاجية. اإليرادات  وتحقيق  السمعة  رفع 

االتصاالت  خدمات  مزودي  سمعة  تتمحور 
وتعزيز  التجارية،  عالماتهم  حماية  حول 
نقاط  صافي  وتحقيق  العمالء  تجربة 
الشبكة  تعقيد  زيادة  مع   .NPS الترويج 

إجتمعت تيليكوم ريفيو مع سمر ميتال، رئيس الخدمات السحابية والشبكات )CNS(، مركز 
األعمال اإلقليمي، نوكيا الشرق األوسط وأفريقيا، للحديث عن منصبه الجديد، ودور الشركة 

في مساعدة مزودي خدمات االتصاالت على إطالق قيمة إضافية لشبكتهم، باإلضافة إلى 
اتجاهات المنطقة وأعمال نوكيا وحلولها المركزية.

ثالث ركائز أساسية 
من نوكيا لتعزيز 

قيمة شبكة مزودي 
خدمات االتصاالت

© 2022 Nokia1
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الحافة، تتطلب مهمة حماية  واتجاهها نحو 
إعادة  االتصاالت  خدمات  مزودي  سمعة 
والتحليالت.  الرقمي  األمن  مجال  في  النظر 
أميركا  األخيرة في أسواق  األحداث  وكشفت 
كامنة،  ضعف  نقاط  عن  وأوروبا  الشمالية 

االهتمام. يستحق  موضوع  وهذا 

مزودو  يواجه  اإليرادات،  ناحية  من  ثانيًا، 
خدمات االتصاالت تحديات مع أعمال االتصال. 
نمو  مع  الركود،  من  يعاني  االتصال  فسوق 
سوق  ينمو  بينما   6% من  أقل  سنوي 
الرقمية  للتطبيقات  االيكولوجي  النظام 
أن  يجب  سنويًا.   %  40 إلى   %  30 بنسبة 
كيفية  االتصاالت  خدمات  مزودو  يكتشف 
بل  االتصال  خدمة  مجرد  يتخطى  بما  النمو 
سلسلة  من  جزًءا  لتكون  الشبكة  بناء 
النمو  فرصة  من  لالستفادة  وذلك  خدمات  
في النظام االيكولوجي للتطبيقات الرقمية. 
جديد.  عمل  نموذج  اعتماد  ذلك  يتطلب 
يعيد مزودو خدمات االتصاالت النظر في هذا 
المجال إلشراك المطورين في زيادة استهالك 
االيكولوجية  األنظمة  عبر  كرمز  الشبكة 
برمجة  واجهات  وستشّكل  النطاق  فائقة 

التطبيقات )API( عملة جديدة!

األتمتة  خالل  من  اإلنتاجية  رفع  وأخيرًا، 
في  البشرية.  القاعدة  دور  يعزز  بشكل 
خدمات  مزودو  فيه  ينسق  الذي  الوقت 
جزءًا  لتصبح  استراتيجيتهم  االتصاالت 
خلق  في  المساهم  الجديد  التحول  من 
بثورة  المدفوع  السوق  في  اضافية  قيمة 
وسلسلة  الرقمي  االيكولوجي  النظام 
في  التفكير  إلى  سيحتاجون  الخدمات، 
كيفية  حول  آخر  مواٍز  نموذجي  تحول 
أن  يجب  وتشغيلها.  شبكاتهم  تصميم 
 Transport و   RAN التحتية  البنية  تكون 
Core لشبكات الجيلين الرابع والخامس  و 
بالواجهة  االتصاالت متصلة  لمزودي خدمات 
عمالء  مع  تتواصل  والتي  الرقمية، 
هاتان  تحتك  والمستهلكين.  المؤسسة 
الطبقتان بشكل كبير وهناك حاجة ألتمتة 

االحتكاك. هذا  عن  لالستغناء  قصوى 

األساسية  األعمال  اتجاهات  هي  ما 
الشرق  سوق  في  الحظتها  التي 

األوسط؟
الشرق  في  أساسية  اتجاهات  ثالثة  أرى 

وأفريقيا: األوسط 

االتصاالت  	 خدمات  مزودي  بين  التقارب 
والتطبيقات.

بعد الجائحة زاد اعتماد المعامالت الالورقية 
دفع  مما  متعددة،  نقاط  إلى  والالتالمسية 
عن  البحث  إلى  االتصاالت  خدمات  بمزودي 

 Nokia CNS حلول مؤاتية. تتيح إستراتيجية
التطبيقات  برمجة  وواجهة  كرمز  للشبكة 
كعملة هذه اإلستراتيجية ويحدد المشغلون 
ذلك  باعتبار  المستقبلي  هيكلهم  اآلن 

هدفهم النهائي.

األعمال  	 االتصال ونموذج  التحول في قيمة 
الجديد

االتصال  أصبح  المجال،  في  لمحللين  وفقًا 
نشهد  النمو.  إمكانات  من  يحد  وبات  سلعة 
من  سلسلة  ظهور  مع  األجيال  في  تحوًلا 
البنية  على  تعتمد  التي  الجديدة  الخدمات 
ُتوّفر  والتطبيقات.  والشبكات  التحتية 
تسديد  ويجري  واحدة،  شركة  عبر  الخدمات 
كبرنامج.  تنزيلها  ويتم  اشتراك،  عبر  المبلغ 
أصبح مزودو خدمات االتصاالت جزءًا من هذه 
االلكترونية واإلعالم هما  السلسلة، فاأللعاب 

خير دليل.

ظهور حلول لتجربة جديدة في األحداث 	
في  القدم  لكرة  العالم  كأس  استضافة  مع 
االبتكارات  من  الكثير  سيقودنا  المنطقة، 
استثنائية  تجربة  لتقديم  جديدة  حقبة  إلى 
للعمالء وفرصة جديدة لمنظمي هذه األحداث 
ليحققوا االيرادات. سيشهد هذا المجال تحوالً 

كبيرًا من حيث القيمة.

كيف تساعد حلول نوكيا عمالءها في 
على  وأفريقيا  األوسط  الشرق  منطقة 
تحقيق أهداف أعمالهم بصورة كاملة؟
نبتكر تقنية تساعد على العمل مًعا. تساعد 
االتصاالت  خدمات  مزودي   CNS استراتيجية 
التحوالت  مع  التأقلم  على  والشركات 
الجيل  شبكات  إلدخال  الرئيسية  الصناعية 

الخامس والبرامج السحابية األصلية. 

على  مطالب  التحوالت  هذه  تفرض 
المؤسسات إليجاد طرق جديدة لتحقيق األرباح 
التكاليف،  وتحسين  الرقمية،  األصول  من 
األمنية  المخاطر  وخفض  التعقيدات،  وتجاوز 

لشبكاتها التي تقام عليها المهام الحرجة.

من  الرائد  األساسية  الشبكة  برنامج  يمنح 
المرونة  االتصاالت  خدمات  لمزودي  نوكيا 
خدمات  لتقديم  المطلوبة  واألتمتة  والذكاء 
دون  من  بأمان،  المتقدمة  الخامس  الجيل 
سحابية  أساسية  بنية  أو  حل  بأي  التقّيد 
االتصاالت  خدمات  لمزودي  يمكن  بمزّود.  أو 
 – نشر شبكاتهم كبرنامج على أي سحابة 

سواء كانت خاصة أو عامة أو مختلطة.

مقدمي  األعمال   تطبيقات  محفظة  تساعد 
شبكاتهم  أتمتة  على  االتصاالت  خدمات 
باستخدام  منها  الدخل  وتحقيق  وتأمينها 
اتصاالت  برنامج  يوفر  ما  هذا  بياناتهم. 
إلى   OSS / BSS من  يتراوح  أوسع  بنطاق 
يمكن  الجهاز.  وإدارة  واألمان  التحليالت 
مع  سحابية،  بيئة  أي  على  برامجه  تشغيل 

SaaS متعددة االستخدام. توفر حاالت 

والمعرفية   السحابية  الخدمات  تساهم 
والتكنولوجيا  المعقدة  المشاكل  إدارة  في 
المتطورة  الخبرة  خالل  من  القيمة  وخلق 
بما في ذلك خدمات  العمليات  واألتمتة في 
األداء  وخدمات  المتخصصة  المدارة  األمن 

المزودين. الُمدارة متعددة 

اتصاالً   )NFaaS( كخدمة  الشبكة  تقدم 
البيانات  سوق  وحلول  األشياء  بإنترنت 
)كخدمة(   aaS وضعية  في  للعمالء 
 Nokia Data و   WING توفير  مع 
أو  االشتراك  أساس  على   Marketplace

االستهالك.

نوكيا  من  المؤسسات  حلول  تعمل 
الرابعة  الصناعية  الثورة  تمكين  على 
األصول  ذات  القطاعات  رقمنة  خالل  من 
والشركات  والمدن  والحكومات  المتعددة 
 E2E حلول  باستخدام  الويب  نطاق  على 
من  الحلول  تتكون  الحرجة.  المهام  ذات 
 Nokia MX و  الخاص،  الالسلكي  االتصال 
وأجهزة  والتطبيقات،   ،Industrial Edge

نوكيا.  الصناعية من  المستخدم 

© 2022 Nokia2 Under NDA
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ر باختصا
الخامس  	 بالجيل  االستثمارات  تزال  ال 

الشركات  بين   2022 العام  في  مرتفعة 
الصناعية القطاعات  عبر 

على  	 بقدراتها  تثق  فقط  الشركات  ربع 
بنجاح الخامس  الجيل  شبكات  نشر 

سلم  	 على  االستدامة  مبدأ  تقدم  مع 
على  يجب  الشركات،  أعمال  أولويات 
التأكد  الخامس  الجيل  شبكات  مزودي 
الشبكات  هذه  استخدام  حاالت  أن  من 
االستدامة  مبدأ  تحترم  األشياء  وإنترنت 

أفضل بشكل 

المحددة  المستويات  من  الرغم  على 
التقنيات  من  مجموعة  على  لإلنفاق 
واالهتمام  المستقبل  وفي  حاليًا  الناشئة 
أن  يمكن  التي  االستخدام  بحاالت 

يواجه  الوباء،  فترة  أثناء  المرونة  توفر 
بعض  الصناعي  الخامس  الجيل  عالم 
مدى  حول  التساؤالت  تتمحور  التحديات. 
الخامس  الجيل  بفرصة  الشركات  اقتناع 
 EY Reimagining دراسة  كشفت  حيث 
Industry Futures األخيرة أن 24 % فقط 
قدرة  من  فعاًل  واثقون  المستجيبين  من 
الخامس  الجيل  نشر  على  مؤسساتهم 

بنجاح.

مضى  وقت  أي  من  أكثر  اليوم  المهم  من 
الخامس  الجيل  شبكات  مزودو  يضاعف  أن 
على  المؤسسات  لمساعدة  جهودهم 
شراكات  وإقامة  ضعفها،  نقاط  معالجة 
مالية  نتائج  وتحقيق  االيكولوجي،  النظام 
الخامس  الجيل  شبكة  ونشر  إيجابية 

بثقة. المتصلة  والتقنيات 

تطلعات  فهم  المهم  من  بذلك،  للقيام 
يمّكن  مما  الخامس  الجيل  بشأن  الشركات 
مكانتهم  تحديد  من  الخدمات  مزودي 
األعمال.  في  بهم  موثوق  كشركاء 
 EY عن  الصادرة  األخيرة  الدراسة  وتكشف 
ستة   Reimagining Industry Futures
المزودين  جميع  على  يجب  أساسية  عناصر 

أخذها باالعتبار. 

ولكن  متوفرة  اإلنفاق  في  الرغبة 
اعتماد الجيل الخامس ليس مضمونًا

خالل  الشركات  انفاق  أن  جدًا  الواضح  من 
على  سيتركز  القادمة  الثالث  السنوات 
الناشئة.  والتقنيات  التكنولوجيا  اعتماد 
االستثمارات  أن  نعتقد  أبحاثنا،  بحسب 
الحالية والمخطط لها سترتفع ضمن خمس 
من أصل ثماني فئات تكنولوجيا ناشئة، مع 

يعتبر الجيل الخامس من العناصر األساسية لتحّول القطاعات، مما يحّتم على مزودي شبكة 
الجيل الخامس دعم طموحات عمالئهم من الشركات وتعزيز ثقتهم 

ستة عناصر أساسية 
عليك معرفتها عن الجيل 

الخامس في الشركات
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عامًا  فقط  تشين  والبلوك  األتمتة  انخفاض 
بعد عام. 

للجيل  المحددة  المستقبلية  االنفاقات  إن 
إلى  استجابًة  وذلك  األعلى،  هي  الخامس 
واالجتماعية  المحيطة  البيئية  المخاطر 
تهتم  األولى.  الدرجة  في  والحكومية 
مضى  وقت  أي  من  أكثر  اليوم  المؤسسات 
التي  الخامس  الجيل  استخدام  بحاالت 
االستدامة  أهداف  تحقيق  على  تساعدها 
)68 %) وتساهم في تحسين إدارة سلسلة 

التوريد لديها )65 %).

إال أنه لغاية اآلن، ال يزال اعتماد الجيل الخامس 
مزودي  على  يجب  لذلك  مضمون،  غير 
وتراجع عدد  باإلطمئنان.  أال يشعروا  الشبكة 
لالستثمار  تخطط  التي  اآلسيوية  الشركات 
السنة  عن   %  10 بنسبة  الخامس  بالجيل 
الخامس،  الجيل  انتشار  مع  فحتى  الماضية. 
لفكرة  تقباًل  أقل  الشركات  بعض  تصبح  قد 
يأخذه  أن  يجب  ما  وهذا  الشبكة،  هذه  تبني 

مزودو خدمات التكنولوجيا باالعتبار. 

بالنسبة  الخامس  الجيل  رؤية 
للشركات أصبحت أكثر دفاعية

مفهوم  تجاه  دفاعي  فكر  مؤخًرا  ينتشر 
وهي   – األشياء  وإنترنت  الخامس  الجيل 
فكرة تقوم على تقدير الكفاءة قبل الدخول 
النمو  نحو  والتوجه  المجاورة  األسواق  إلى 
إنترنت  مساهمة  تعتبر  األرباح.  وتحقيق 
بشكل  التشغيلية  الكفاءة  في  األشياء 
ما  وهذا  الشركات،  أولويات  ضمن  متزايد 
مقارنًة  المستجيبين  من  األكبر  العدد  ذكره 

بالعام الماضي.

بالعام  ومقارنًة  النتائج،  لهذه  انعكاسًا 
أن  تعتبر  التي  الشركات  هي  قّلة  الماضي، 
هي  الخدمات  وإنشاء  الجديدة  المنتجات 
أما  األشياء،  إنترنت  على  لإلنفاق  أساسية 
المتطورة  الخامس  الجيل  استخدام  حاالت 

التي تتميز بالواقع االفتراضي أو الواقع المعزز 
فتم تصنيفها على أنها تطبيق رئيسي من 

قبل 28 % فقط من المستجيبين.

نفسها  االعتبارات  ُتترجم  أخرى،  ناحية  من 
والحكومة  والمجتمع  بالبيئة  المتعلقة 
والتي تفرض اهتمامًا أكبر بالجيل الخامس، 
مزودي  على  جديدة  احتياجات  إلى  أيضًا 
تحت  يقعون  الذين  التكنولوجيا،  خدمات 
التحوالت.  هذه  إلى  لالستجابة  كبير  ضغط 
تعتقد  المتزايدة،  االحتياجات  جانب  إلى 
االستخدام  حاالت  أن  الشركات  من   %  47
احتياجات  تلبي  ال  المزودون  يقدمها  التي 

االستدامة كما يجب. 

شبكة  مزودي  على  يجب  ذلك،  ضوء  على 
المواقف  هذه  باالعتبار  األخذ  الخامس  الجيل 
وتقديم رؤية أكثر إقناعًا حول إمكانية الجيل 
حاالت  أن  مع ضمان  النمو  دفع  الخامس في 
احتياجات  تلبي  بهم  الخاصة  االستخدام 

الشركات على المدى القريب. 

الشركات تتلقى أساليب جديدة لطلب 
شبكات الجيل الخامس ونشرها

الخامس  الجيل  حلول  الشركات  تتلقى 
تشير  األعمال.  نماذج  مختلف  عبر  المتوفرة 
تهتم  الشركات  من   %  77 أن  إلى  الدراسة 
باعتماد شبكات خاصة لدعم حاالت استخدام 
إلى  إضافة  األشياء.  وإنترنت  الخامس  الجيل 
أن  المستجيبين  من   %  50 اعتبر  ذلك، 
عملية طلب شبكات خاصة مهمة باعتبارها 
لشبكات  ضرورية  استثمارية  استراتيجية 
ُمعددين  وألعمالهم  الخامس  الجيل 
التحكم  مع  المحققة  الفوائد  من  سلسلة 
موثوقية  من  واالستفادة   )%  68( بالشبكة 

شبكة محسنة )64 %(. 

من   %  71 تبحث  نفسه،  الوقت  في 
خاصة  شبكة  طلب  إمكانية  عن  الشركات 
الشبكة  مشغل  بواسطة  الخامس  بالجيل 

االفتراضية للهاتف المحمول، بينما قد تعتبر 
64 % من الشركات أن الحصول مباشرًة على 

طيف الجيل الخامس هو أمر بالغ األهمية. 

أن  العمالء  إشارات  تبين  الحالتين،  في 
مع  التقليدية  االتصاالت  شركات  عالقات 
وأن   - لضغوط  تتعرض  الشركات  عمالء 
مرونة  أكثر  سوق  إلى  االنتقال  استراتيجيات 
ضرورية في عالم إنترنت األشياء الذي يعمل 

بشبكة الجيل الخامس.

بالتقنيات  الخامس  الجيل  عالقة 
السيطرة  تحت  األخرى  التكنولوجية 
تلقى  السيبرانية  المخاطر  لكن 

اهتمامًا أقل 
الضعيفة  العالقة  إلى  الشركات  تشير 
الناشئة  والتقنيات  الخامس  الجيل  بين 
لها،  األول  الداخلي  التحدي  باعتباره  األخرى 
المرحلة  إلى  ونظرًا  الماضي.  بالعام  مقارنًة 
الجيل  عالقة  استكشاف  فإن  المستقبلية، 
من  أيضًا  هو  التقنيات  بسائر  الخامس 
رغبتها  ذلك  يؤكد  الشركات.  أولويات 
التكنولوجية  التقنيات  مزيج  من  باالستفادة 
األساسية  واالرشادات  التعاليم  ومن  هذه 

المتعلقة بالتقنيات الناشئة.

من  فقط   %  22 أن  بالذكر،  الجدير  من 
الشركات تتبنى مسألة الحد من التهديدات 
أجندة  ضمن  لها  كأولوية  السيبرانية 
تحتل  التي   – بها  الخاصة  األشياء  إنترنت 
الحد  مسألة  تحتل  بينما   – األدنى  المرتبة 
السادسة  المرتبة  اإللكترونية  المخاطر  من 
الخامس.  الجيل  بشبكات  مرتبطة  كأولوية 
بالنظر إلى نطاق عمليات الهجوم المحتملة 
الرابعة، يجب  الثورة الصناعية  الموجودة في 
“األمن  مبادئ  أن  من  التأكد  الشركات  على 
حسب التصميم” تدعم عمليات نشر الجيل 
أن  يمكن  حيث  األشياء،  وإنترنت  الخامس 
مالحظتها  يجب  خطيرة  نقطة  ذلك  يشكل 

في حال تم االستمرار بهذا االتجاه. 
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الثقة  يحصدون  الشبكات  مزودو 
كخبراء التحّول بينما شركات االتصاالت 

بحالة متأرجحة
مزودي  إلى  تلجأ  الشركات  أن  حين  في 
رحلتها  لدعم  واالتصاالت  التكنولوجيا 
على  دراساتنا  تركز  الخامس،  الجيل  مع 
معاييراالختيار التي تعتمدها. تهيمن األسعار 
التي  األولى  السمة  كونها  حاليًا  التنافسية 
تبحث الشركات عنها لدى المزودين، وتتخطى 
المستقبلية،  للمرحلة  أما  التنفيذ.  سرعة 
على  الموردين  قدرة  الشركات  م  فتقيِّ
وتخصيصها  الحلول  إنشاء  في  المشاركة 

على أنها أكثر السمات المرغوبة.

أهمية  على  الضوء  التعاونات  تسّلط 
الشركات  قبل  من  المعتمدة  االستراتيجية 
وليس  التحول،  شركاء  عن  للبحث 
هذا  في  التكنولوجيا.  موردي  عن  فقط 
من  أي  حول  الشركات  آراء  تنقسم  االطار، 
الرقمي.  التحول  في  خبرة  لديه  الموردين 
والمنصات  التطبيقات  مزودو  يتقدم 
بسيط  بفارق  متقدمين   ،%  55 بنسبة 
 ،)%  53( المهنية  الخدمات  شركات  على 

في حين أن مزودي معدات الشبكات )%30( 
يحققون مكاسب على أساس سنوي.

تتأرجح شركات االتصاالت في وقت 19 % من 
الشركات فقط تنظر إليها كخبير في التحول 
الرقمي. على الرغم من حصولها على أعلى 
 ،)%54( األشياء  إنترنت  في  كخبراء  الدرجات 
لتحقيق  الكافية  الثقة  تحصد  لم  أنها  إال 
التحول من خالل أشكال جديدة من االتصال. 
لذلك يجب العمل على تحسين مصداقيتها 

لتحقيق نتائج إيجابية في األعمال.

يأتي  للشركات  االيكولوجي  النظام 
بطموحات أكبر

يبرز التعاون في النظام اإليكولوجي كمسار 
جديدة  ومعارف  مهارات  الكتساب  أساسي 
بين الشركات، هي التي ترغب في االستفادة 
من   %  69 تتعاون  الجديدة.  التقنيات  من 
النظم  ضمن  أخرى  منظمات  مع  الشركات 
)75%( أن  البيئية لألعمال، ويعتقد أكثر من 
ستكون  االيكولوجي  النظام  استراتيجيات 

مركزية لتوقعات النمو لمدة خمس سنوات.
النظام  استراتيجيات  محركات  أصبحت 

التركيز  مع  طموحًا،  أكثر  اإليكولوجي 
المتزايد على األسباب المنطقية مثل تطوير 
الوقت  وتقصير  القطاعات  عبر  الشراكات 

الالزم إليرادات المنتجات والخدمات الجديدة.

وبالتحديد، أشار 73 % من المستجيبين الى 
الذين  للموردين  األولوية  سيعطون  أنهم 
بالنظم  صلة  ذات  عالقات  تقديم  يمكنهم 
الجيل  إمكانيات  من  كجزء  اإليكولوجية 
الخامس الخاصة بهم. نتيجة لذلك، يجب أن 
الخامس قادرين  الجيل  يكون مزودو خدمات 
االيكولوجية  النظم  من  االستفادة  على 
لتوقعات  تلبيًة  التحّول  السريعة  للشركات 

عمالئهم المتغّيرة باستمرار.

ملّخص
تشكل شبكة الجيل الخامس عاماًل أساسيًا 
على  تعمل  وأنها  خصوصًا  الشركات،  بين 
بناء مرونة أكبر في ظل انتشار الوباء. وعلى 
الشركات فرص  تتجاهل  قد  ذلك،  الرغم من 
من  الدعم  من  مزيد  إلى  بحاجة  النمو، وهي 
الثورة  ايجابيات  من  لالستفادة  مورديها 

الصناعية الرابعة قدر االمكان.  
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يقّدم النطاق الترددي العريض اتصاالً عالي الجودة عبر الهواتف المحمولة وشبكات االنترنت 
وبمعدالت أعلى للحصول على خدمة مثالية. ّتحدد معظم دول الشرق األوسط وأفريقيا 

موجات النطاق العريض كمصدر أوسع لبناء الدولة واالنتقال إلى اقتصاد قائم على االتصال 
واالقتصاد الحديث.

ترددات جديدة لنطاق 6 
جيغاهرتز وإعداد شبكات 

الجيل الخامس



17 تقارير وتغطيات اكتوبر 2022

والتكنولوجيا  االتصاالت  شركات  تجتمع 
النطاق  ذي  االنترنت  على  والتقنية 
المستدامة  التنمية  لتحقيق  العريض 
االفتراضية.  العمل  فرص  من  المزيد  وخلق 
توسيع  إلى  الحالية  االستراتيجية  تهدف 
إلى  للوصول  االنترنت  شبكات  نطاق 
المدينة؛  وفي  النائية  المناطق  كل 
تقدم  التحديات  كل  من  الرغم  وعلى 
كيفية  حول  عّدة  اقتراحات  المنطقة  دول 
العريض  النطاق  ونشر  االنترنت  تسريع 
من  ُتطّور  وتدابير  اجراءات  اتخاذ  خالل  من 
واالبتكارات  الخامس  الجيل  خاللها شبكات 
ترى  كما  العالية.  الكفاءة  ذات  الجديدة 
مستقبل  تغّير  ان  االتصاالت  شركات 
والهاتف  الخامس  الجيل  شبكات 
من  الكثير  الختبار  المجال  يفتح  المحمول 
التي  الذكية  والتقنيات  الرقمية  التجارب 
يوفر  المقبلة.  المرحلة  خالل  االقتصاد  تعزز 
الكبيرة  والسعة  التوازن  العريض  النطاق 
متسلسلة.  قنوات  عبر  األداء  لتحسين 
لالنتقال  الشركات  بعض  تخطط  وبينما 
العام  مطلع  مع  و7   6 فاي  واي  تقنية  إلى 
االيجابي  تأثيره  العريض  للنطاق  2024؛ 
المحلي  واالنتاج  واالقتصاد  المجتمع  على 
الذكية  التقنيات  من  بغيره  ُيقارن  فهو 
البشرية  المهارات  تنمية  في  تساهم  التي 

االجتماعي.  التحول  وُتمّكن 

التحتية  البنية  العريض  النطاق  يتيح 
الالسلكية  الشبكات  فيها  بما  الذكية 
إلى  النقل  وأنظمة  الذكية  والعدادات 
التكنولوجية  المشاريع  دعم  جانب 
الشرق  منطقة  دول  وتعتمد  الناشئة. 
لتعزيز  العريض  النطاق  وأفريقيا  األوسط 
على  الصلة.  ذات  واالستراتيجيات  االتصال 
في  االستثمارات  عدد  ارتفع  ذلك،  ضوء 
أصحاب  توجه  مع  العريض  النطاق  سوق 
وصول  لمعدالت  الطريقة  هذه  نحو  األعمال 
والمنطقة  العربية  الدول  نرى  عالية. 
النطاق  هذا  لتبني  األولى  مراحلها  في 
التقليدية  القديمة  الحلول  من  لالنتقال 

المتطّورة. الذكية  الحلول  إلى 

الجيل  لشبكات  جديد  ترددي  نطاق 
الخامس

التوسع  الجديد  الترددي  النطاق  يتيح 
مع  انسجامًا  المبتكرة  بالتقنيات 
للتطبيقات  الداعمة  الحالية  التوجهات 
الصناعية  الثورة  وممارسات  الذكية 
الحكومات  سعي  يمثل  ما  وهذا  الرابعة؛ 
الالسلكية  الشبكات  استخدام  إلى 
انتقال  لتأمين  المختلفة  الترددات  مع 
في  كبيرة.  بسعة  الضخمة  البيانات 
شركات  تطرح  وموثوقة،  مهمة  خطوات 

لتغيير  جيغاهرتز   6 النطاق  االتصاالت 
مع  الخامس  الجيل  شبكات  مستقبل 
ممّيزة  تجربة  وتوفير  استخداماتها  تنوع 
ازدهار  في  والمساهمة  جهة  من  للعمالء 

أخرى.   جهة  من  المستقبلي  االقتصاد 

المعروفة   e& شركة  أعلنت  جهتها  من 
تجربتها  انتهاء  عن  اتصاالت  باسم  سابقًا 
جيغاهرتز   6 الترددي  النطاق  في  األولى 
تترجم  الخامس.  الجيل  لقدرات  استعدادًا 
الثاقبة  الشركة  رؤية  الخطوة  هذه 
على  القائم  التكنولوجيا  ومستقبل 
من  المزيد  توفير  مع  واألمن  السرعة 
دورًا  جيغاهرتز   6 نطاق  ويلعب  السعة. 
الذكية  التطبيقات  استخدام  في  مهمًا 
المحمول  الهاتف  وجود  زيادة  مع  المتنوعة 
دائم  واتصال  الجودة  عالية  تجربة  لتقديم 
المعلومات،  وبحسب  توقف.  دون  من 
لتوفير  شاملة  تغطية  النطاق  هذا  يوفر 
الخامس  الجيل  لشبكات  مثالية  بيئة 
السنوات  خالل  المرتقبة  والتقنيات 
 6 نطاق  يسمح  كما  المقبلة.  الخمس 
أي  من  الشبكة  من  االستفادة  جيغاهرتز 
ظهور  دَعَم  الشبكات.  تكثيف  دون  مكان 
بتحقيق  الحكومات  أهداف  الخامس  الجيل 
كافة  للصناعات  الشامل  الرقمي  التحول 
الحلول  إلى  االتصاالت  شركات  انتقال  مع 
العالم  إلى  تدريجيًا  ودخولها  الذكية 

االفتراضي.

المجتمع  الخامس  الجيل  شبكات  ُتمّكن 
ازدهار  في  يساهم  أن  ُيقّدر  حيث  الرقمي 
دوالر  مليار   700 بقيمة  العالم  اقتصاد 
الجيل  ربط  ويقود   .2030 العام  بحلول 
اتصال  إلى  جيغاهرتز   6 بالنطاق  الخامس 
تقوم  خارقة  بسرعات  والشركات  األفراد 
شركة  تعمل  كما  والكفاءة.  األتمتة  على 
تلبية  على  االتصاالت  بمجال  الرائدة   e&
إلى  باستمرار  المتغّيرة  العمالء  احتياجات 
جانب عدد من المشغلين ومزودي االنترنت 
ُتركز  العالم.  حول  االتصاالت  وخدمات 
توفير  على  المستقبلية  االستراتيجيات 
بالتنمية  واالهتمام  الشاملة  التغطية 

واالستدامة. واالجتماعية  االقتصادية 

للنطاق  التحتية  البنية  تطوير 
الجديد الترددي 

هدفًا  العريض  النطاق  شبكات  ُتمثل 
وأفريقيا  األوسط  الشرق  دول  أمام  كبيرًا 
على  التكامل.  وتحقيق  التوسع  بغية 
استراتيجية  حاليُا  الدول  تعتمد  ذلك،  ضوء 
العريض  النطاق  سوق  لتحفيز  وطنية 
لتطال  التغطية  رقعة  لتوسيع  ومنهجيته 
تستفيد  استثناء.  دون  المناطق  كل 

قطاع  لتطوير  التطور  هذا  من  الحكومات 
بما  واحد،  آن  في  والتقنية  االتصاالت 
تلعب  هنا  الجديد.  الواقع  مع  يتماشى 
والتقنية  المالية  واالمكانيات  المقومات 
مدروسة.  بكلفة  الشبكات  نشر  في  دورها 
تواجدها  يجب  التي  العناصر  أهم  ومن 
المعايير  بنجاح،  االنتشار  عملية  لتحقيق 
استراتيجيةت  إدارة  وجود  التكنولوجية، 
القطاعين  بين  الشراكات  تنوع  نظيمية، 
نشر  تدعم  خطط  بناء  والخاص،  العام 

العريض.  النطاق 

الحلول  استخدام  الى  الدول  وتعمد  هذا 
القديمة  الحلول  عن  بعيدًا  الحديثة 
النماذج  توافق  لضمان  السابقة  واألجيال 
تطور  تواصل  فمع  األسواق.  مع  الحديثة 
النطاق  يعزز  فاي،  واي-  تكنولوجيا 
مزودي  خدمات  لتنشيط  اعتماده  العريض 
هذا  في  الالسلكية.  واالنترنت  االتصاالت 
االتجاهات  إلى  الدراسات  تشير  االطار، 
تتخذها  أن  المفترض  من  التي  الجديدة 
احترام  مع  المستقبلية  التكنولوجيات 
والمجتمع  البيئة  على  الحفاظ  معايير 
فاي  الواي  تكنولوجيا  قيمة  فإن  المحيط. 
تصل  أن  المرجح  من  حيث  سنويًا  ترتفع 
العام  بحلول  دوالر  تريليون   3.47 إلى 

 .2030

شبكات  إلدخال  الشركات  وتتسابق  هذا 
واعتمادها  أعمالها  إلى  الخامس  الجيل 
كل  من  واالستفادة  مبكرة  بمرحلة 
للمشغلين  بالنسبة  خصوصًا  فوائدها 
توفر  فإن  االتصاالت.  خدمات  ومزودي 
الخامس  الجيل  خالل  من  العريض  النطاق 
البالد.  الزدهار  جدًا  مهمة  مسألة  ُيعد 
االصطناعي  الذكاء  تقنيات  جانب  إلى 
أساسية  قاعدة  تعد  التي  األشياء  وانترنت 
يحسن  االندماج  هذا  الرقمي.  للتحول 
إلى  باالضافة  النهائي  المستخدم  تجربة 
هي  التي  الجديدة  واألعمال  التطبيقات 
لالستجابة  الرقمي  الدعم  لهذا  بحاجة 

موثوق.  أداء  وتقديم  عالية  ودقة  بسرعة 

الخامس  الجيل  شبكة  تواجه  قد  أنه  إال 
انتشارها  تعيق  التي  التحديات  من  الكثير 
الوقت  هذا  في  فيها.  االستثمار  من  وتحد 
االعمال  تطور  مع  الشبكات  استهالك  يرتفع 
على  فيبقى  االنترنت،  إلى  وتحولها 
الواقع  إلى  االستجابة  التقنية  الشركات 
مع  المقبلة  للمرحلة  واالستعداد  الجديد 
على  تكون  رئيسية  مكونات  استخدام 
المفروضة  التكنولوجية  السياسات  قدر 
التنظيمة  واالطر  االتصاالت  لتحسين 

واالدارية في القطاعات العامة والخاصة . 
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من  يتجزأ  ال  جزءًا  االتصاالت  تشّكل 
شركات  تسعى  ولذلك  اليومية  نشاطاتنا 
بشكل  طرازاتها  تحديث  الى  التكنولوجيا 
المنافسة  الشركات  سائر  عن  للتمّيز  دوري 

عن  اليوم  الحديث  يكثر  السوق.  في 
للهواتف  يسمح  الخدمات  من  جديد  نوع 
في  الصناعية  باألقمار  الفضائي  باالتصال 
للعمل.  متاحة  الشبكات  تكن  لم  حال 

وفيما ظن الكثيرون أن العقوبات األميركية 
ستؤثر على وجودها، أثبتت هواوي العكس 
الحصرية  وأعمالها  إصداراتها  واصلت  حيث 
وفي  المستويات.  كل  على  فائقة  لتجربة 
عن  الصينية  الشركة  أعلنت  الصدد  هذا 
حيث  الذكية  هواتفها  من  جديدة  مجموعة 
باألقمار  االتصال  يدعم  هاتف  أول  أطلقت 
الصناعية. كذلك طرحت شركة آبل هاتفها 
ميزة  على  باالساس  يعتمد  الذي  الجديد 
مما  الصناعية  االقمار  عبر   SOS طوارئ 
نصية  رسائل  بإرسال  للمستخدم  يسمح 
التغطية  تتوفر  لم  إن  الطارئة  الحاالت  في 
باالنترنت.  لالتصال  أو  للمكالمات  الكافية 
الواليات  في  للعمالء  الخدمة  هذه  ستتوفر 
المقبل  نوفمبر  شهر  خالل  وكندا  المتحدة 

على أن تكون مجانية لمدة عامين.  

االصطناعية  باالقمار  االتصال  تجربة  تختلف 
حيث  من  كان  إن  التقليدي  االتصال  عن 
الشبكة  استقبالها على  أو  الرسائل  إرسال 
خدمة  تقتصر  المحمول.  بالهاتف  الخاصة 
الرسائل  الصناعية على  االقمار  االتصال عبر 
إجراء  تتيح  ال  فهي  المكتوبة  النصية 
على  الميزة  تحميل  قبل  هاتفية.  مكالمات 
األسئلة  بعض  على  االجابة  عليك  هاتفك 
يتم  أن  على  الفعلية  حالتك  لتقييم 
الكشف  مع  معلوماتك  مشاركة  حينها 
أحد  مع  للهاتف  المتبقي  البطارية  عمر  عن 

تقدم الشركات المصّنعة للهواتف المحمولة خدمات جديدة 
وميزات المتناهية تلبيًة لطلبات العمالء حتى في الظروف 

االستثنائية. ومع تراجع عمليات صيانة الشبكات أو الكابالت 
البحرية، يعاني البعض من رداءة االتصاالت في الخطوط 

الهاتفية وضعف في االرسال. 

أقمار اإلتصاالت لحاالت 
الطوارئ ُتشعل 

صناعة الهواتف 
المحمولة 
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موظفي الطوارئ عند اتصالك أو ألحد مراكز 
آبل  األقرب لموقعك. وتعمد شركة  الطوارئ 
لتصل  النصية  الرسائل  حجم  تصغير  الى 

بشكل أسرع من أي مكان.

في  ودورهها  الصناعية  األقمار  عن 
االتصاالت  تفعيل 

الجراء  الصناعية  األقمار  اسُتخدمت  لطالما 
بمزايا  تتمتع  فهي  العالم،  حول  المكالمات 
الهاتفية  المكالمات  عن  فيها  تنفرد  عديدة 
داعي  ال  الصناعية  األقمار  فمع  التقليدية. 
وبما  لصيانتها؛  حتى  وال  الكابالت  إلنشاء 
مؤخرًا  مكثفة  اتصاالت  حركة  نشهد  أننا 
عمليات  على  لالنفاق  أكبر  الحاجة  أصبحت 
لتأمين  الالسلكية  الشبكات  تشغيل 
االتصال  ُيغني  ذلك،  إلى  إضافة  االرسال. 
الباهظة  النفقات  عن  الصناعية  االقمار  عبر 
ورداءة  االتصال  في  الفشل  ومواجهة 
اتصاالً  يوفر  الصناعي  فالقمر  الخطوط 
كما  قليلة.  مادية  بتكاليف  الجودة  عالي 
تفاوت  من  الصناعي  القمر  استخدام  يحد 
تعمل  حيث  الشبكات  تداخل  أو  الترددات 
عالية  ترددات  حيز  في  االتصاالت  أقمار 
تشمل  متكاملة  لخدمة  جدًا  ومرتفعة 
باالنترنت.  االتصاالت  إلى  الفردية  االتصاالت 
تستوعب االقمار الصناعية كمية كبيرة من 
المعدالت  ذات  الرسائل  جانب  إلى  البيانات 
الهائل  التدفق  من  الرغم  على  العالية 

وهي قادرة على مواجهة المشاكل اآلنية. 

األقمار  من  كبيرة  أعداد  اليوم  تحّلق 
مختلف  في  األرض  حول  الصناعية 
االتصاالت  تقوية  األساس  وهدفها  المدارات 
المدنية  الصناعية  األقمار  تتنوع  وتعزيزها. 
على  تشرف  التي  إنتلسات  منظومة  بين 
الدولية  المنظمة  تقدمها  التي  الخدمات 
ألقمار االتصاالت. ويصل عمر القمر الصناعي 
13 عامًا تقريبًا. أما  في هذه السلسلة الى 
المكّونة  إنمارسات  فهي  الثانية  المنظومة 
من مجموعة أقمار صناعية في مدارات ثابتة 
معّينة  منطقة  مجموعة  كل  تغطي  حيث 
االتصاالت  أقمار  منظومة  وهناك  األرض.  من 

والعسكرية.  واألوروبية  الروسية 

األقمار  من  القديمة  األجيال  تستخدم 
إلى  تتسع  التي  االتصاالت  أنظمة  الصناعية 
الحديثة  األقمار  عكس  على  قناة   24 نحو 
ُترسل  الرقمية.  االتصاالت  على  تعتمد  التي 
أرضية  محطات  عبر  المعلومات  األقمار  هذه 
يبعثها  التي  تلك  عن  مختلفة  بترددات 
القمر إلى األرض لمنع التداخل بين البيانات 
األقمار  تستقبل  كما  والمتنقلة.  الصاعدة 
تحميلها  وتعيد  المعلومات  الصناعية 

الرسالها مجددًا إلى األرض.  

األقمار  نحو  سريع  عالمي  إتجاه 
الصناعية

جديدة  مرحلة  الصناعية  األقمار  تطرح 
تدفق  مع  واالتصال  االنترنت  إلى  للوصول 
وتعمل  هذا  أنواعها.  على  البيانات 
حاليًا  والتكنولوجيا  التقنية  الشركات 
األرضية  الكرة  من  كبير  جزء  تغطية  على 
بالرادارات لالستجابة إلى هذا التوسع. يتجه 
العالم إلى األقمار الصناعية نسبًة لكلفتها 
وذلك  باالنترنت  باالتصال  مقارنًة  المنخفضة 
عبر مزودي الخدمات. على ضوء ذلك، تبذل 
جهودها  المعنية  والمنظمات  الحكومات 
تخّولها  التي  التقنية  مسيرتها  لتنظيم 
التحديات  ومواجهة  الجديدة  الخدمات  تبني 
تعمل  بدورها  الصعد.  كافة  على  المترتبة 
أقمار  امتالك  على  العالمية  الشركات 
عمليات  الجراء  استئجارها  أو  صناعية 

العالم.  البيانات حول  االتصاالت ونقل 

على  االنترنت  بخدمات  يتعلق  ما  في  أما 
الهاتف فهي توفر سعة كبيرة والتطبيقات 
الشركات  فيه  تستخدم  وقت  في  الذكية 
بخدمة  العمالء  لتزويد  الصناعية  األقمار 
السرعات  إلى  الخبراء  ويشير  محسنة. 
في  الصناعية  األقمار  توفرها  التي  الفائقة 
أخرى  إلى  شركة  من  تختلف  فهي  االتصال 

حجمها.  بحسب 

من  جديدة  حقبة  الصناعية  األقمار  ترسم 
مرونة،  وأكثر  عملي  التصال  التقني  التطور 
بات  والصور  النصية  المراسالت  فمستقبل 

إمكانات مستحدثة.  واضحًا مع تشغيل 

عالم  في  فعلية  ثورة  المرحلة  هذه  ُتعد 
االتصاالت إذ أنها تمّكنت من تجّنب مشاكل 
منها  تعاني  كانت  ومتفّرعة  كثيرة 
الالسلكية.  االتصاالت  مع  واألفراد  الشركات 
قيمة  الصناعية  األقمار  صناعة  تشكل  كما 
على  كان  إن  المجاالت  كل  في  مضافة 
لدورها  العالم  أو  المنطقة  دول  مستوى 
البارز في نقل المعلومات والبيانات بسرعة 
االتصاالت  بين  وثيقة  عالقة  تكمن  كبيرة. 
إلتقاط  يمكنها  التي  الصناعية  واألقمار 
المطلوب  المكان  إلى  وتوجيهها  االشارات 
الوسيط  دور  فتلعب  المسافات  رغم  على 

األرضية.  الراديو والمحطات  بين موجات 

السلكية  االتصاالت  مشاكل  عن  بعيدًا 
سهولة  الصناعية  األقمار  توفر  والالسلكية، 

الموجات.  وإرسال  الستقبال 

وثغراته بعيوبه  المستقبل  مشروع 
وثغراته  عيوبه  له  الصناعي  بالقمر  االتصال 
سّيما  ال  الشركات  منها  تعاني  التي 

إنشاء  ذلك  يتطلب  حيث  منها  الناشئة 
بالشروط  تتأثر  وقد  محطة فضائية صغيرة 
بدقة  معها  التعامل  يجب  لذلك  المناخية 
توفير  من  بّد  ال  أخرى،  ناحية  من  تامة. 
االتصاالت  الستخدام  المناسبة  التقنيات 

المتنقلة.  

إلى  الصناعية  األقمار  تفتقر  اللحظة  لغاية 
بها  االتصال  استمرارية  تضمن  تكنولوجيا 
خاللها.  من  االتصال  وبجودة  بها  والتحكم 
خط  تغيير  إلى  الخبراء  يسعى  لذلك 
المتصل  فيتمكن  للحالة،  وفقًا  البيانات 
عالية  بدقة  فيديو  ومقاطع  صور  إرسال  من 

كبيرة.  وسرعة 

العربي،  الوطن  في  الصناعية  األقمار  وعن 
هذا  في  قوية  منافسة  المنطقة  تشهد 
ومن  المدارة.  األقمار  عدد  تزايد  مع  المجال 
االقمار  سوق  حجم  يرتفع  أن  المتوقع 
مع  دوالر  تريليون   1.5 إلى  الصناعية 
العربية  الدول  في  خصوصًا  سنوي  نمو 
االيرادات  زيادة  إلى  يؤدي  مما  واألفريقية 

وتحسين االنتاجية في آن واحد.  

يشير الخبراء إلى 
السرعات الفائقة 

التي توفرها األقمار 
الصناعية في االتصال 

فهي تختلف من 
شركة إلى أخرى 

بحسب حجمها
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أشهر قليلة فقط تفصلنا عن قمة تيليكوم ريفيو لقادة قطاع االتصاالت وتكنولوجيا 
المعلومات، والجميع في انتظار ما ستقدمه فعاليات هذا الحدث الضخم في نسخته هذه 

السنة.

إستعدوا لقّمة تيليكوم ريفيو 
بنسختها السادسة عشرة 
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إقليمي،  “عالمي،  الجديد  شعارها  تحت 
ريفيو  تيليكوم  قمة  استجابت  رقمي”، 
القمة  ووسعت  شركائها  لرغبة  العام  هذا 
فندق  في  يومين  لمدة  سُيقام  حدث  إلى 
سيتي،  فستيفال  دبي  إنتركونتيننتال، 
المزيد  الستيعاب  المتحدة،  العربية  اإلمارات 
من المشاركين ورجال األعمال ورواد القطاع 

الجودة. لتقديم محتوى متنوع وعالي 

8 ديسمبر، ستتناول  و   7 يومي  على مدى 
النسخة السادسة عشرة من قمة تيليكوم 
وتكنولوجيا  االتصاالت  قطاع  لقادة  ريفيو 
على  القطاع  توجهات  أحدث  المعلومات 
والتحول  واالبتكار  االتصاالت  مستوى 

النقاش  حلقات  فستتناول  الرقمي 
االتصاالت  رواد  دور  التالية:  المواضبع 
الرقمي،  االقتصاد  تحديد  في  والتكنولوجيا 
السادس،  الجيل  التكنولوجيا:  مستقبل 
الرقائق  من  الجديد  الجيل  ميتافيرس، 
االستدامة  دمج  أهمية  الرقمي،  والشمول 
أبرز  االتصاالت،  شركات  استراتيجيات  في 
لوائح  أهمية  السيبراني،  األمن  أشكال 
دعم  المعتمدة،  والسياسات  البيانات 
بالجملة  البيع  قطاع  دور  الشبكات:  أداء 
التحتية  البنية  نشر  كيفية  والسعة، 
شركات  القطاع،  محتوى  رقمنة  المالئمة، 
دور  الشبكة،  أتمتة  أهمية  تتبنى  االتصاالت 
والتكنولوجيا،  االتصاالت  قطاع  في  المرأة 
المنخفض  المدار  ذات  الصناعية  األقمار  دور 

الرقمي. التحول  في تسريع 

في  والمشاهدون  الحضور  اعتاد  كما 
هجينة  القمة  ستكون  الماضية،  السنوات 
للمتحدثين  سيسمح  مما  السنة  هذه 
من  الحدث  إلى  باالنضمام  والمشاركين 

افتراضيًا. والمشاركة  العالم  أنحاء  كافة 

القمة  تتتيح  النقاش،  حلقات  إلى  باإلضافة 
بشبكة  لاللتقاء  للمشاركين  الفرصة 
عرض  سيتم  كما  المعارف  من  واسعة 
بقادة  مباشرًة  والتواصل  المبتكرة  الحلول 

القطاع. وخبراء 

8 ديسمبر، سُيقام حفل توزيع جوائز  مساء 
التمّيز من تيليكوم ريفيو لتكريم العالمات 
المعلومات  تكنولوجيا  مجال  في  التجارية 
إنجازاتهم  على  القادة  وتقدير  واالتصاالت 

الماضي. العام  خالل 

تواصل  المرموقة،  جوائزها  خالل  من 
مستقلة  لجنة  جانب  إلى  ريفيو،  تيليكوم 
قطاع  تجاه  والتزامها  تفانيها  الحكام،  من 
في  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا 
المؤسسي  واألداء  االبتكارات  أفضل  تكريم 
والمساهمات  الفردية  القدرات  إلى  باإلضافة 

العالم. كالعبين مؤثرين على مستوى 

لقادة  تقديرًا  ريفيو  تيليكوم  جوائز  ُتمنح 
وجهودهم  الفعال  عملهم  على  القطاع 
بها  لتشارك  طريقة  وهي  العام  طوال 

بنجاحهم.  الفائزين  ريفيو  تيليكوم 

اآلن،  حتى  الترشيحات  من  العديد  تلقينا 
عالمتكم  وامنحوا  مواكبتنا  من  تأكدوا  لذا 
االطالع  يمكنكم  لتقديرها!  فرصة  التجارية 
الموقع  عبر  كاملة  الجوائز  قائمة  على 
قطاع  العام  هذا  فئات  تمثل  االلكتروني. 
يتجه  الذي  والمسار  واالتصاالت  التكنولوجيا 

كونوا  لذا  الوباء،  بعد  ما  مرحلة  في  نحوه 
التجارية. عالمتكم  ورّشحوا  أكيدين 

العالمات  تكريم  سيتم  ديسمبر،   8 مساء 
وإنجازاتها  الرائدة  نجاحاتها  على  التجارية 
في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
ضمن حفل عشاء جوائز تيليكوم ريفيو الذي 
فيستيفال  إنتركونتيننتال  فندق  في  ُيقام 
ريفيو  تيليكوم  تلتزم  دبي.  في  سيتي 
قطاع  وتطلعات  توقعات  إلى  باالستجابة 
واالتصاالت من خالل  المعلومات  تكنولوجيا 
المستوى  رفيع  تجّمع  وأكبر  أفضل  عقد 
التنفيذيين  والرؤساء  األعمال  برجال  خاص 

بالقطاع.  خاّصة  لجوائز 

والذين  األعمال  رواد  لكل  الجوائز  ُتمنح 
قبل  من  االتصاالت،  قطاع  ضمن  يعملون 
وآسيا  األميركتين  من  كّل  في  المشاركين 
وأوروبا وأفريقيا والشرق األوسط. تجربة فريدة 

بانتظاركم ال تفوتوا فرصة المشاركة. 

ستتناول النسخة 
السادسة عشرة 

من قمة تيليكوم 
ريفيو لقادة قطاع 

االتصاالت وتكنولوجيا 
المعلومات أحدث 

توجهات القطاع على 
مستوى االتصاالت 
واالبتكار والتحول 

الرقمي
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يتفاعل المستخدمون مع التقنيات والتطبيقات الجديدة في ظّل توسع التكنولوجيا بكل 
أنواعها وتعدد األجهزة االلكترونية. ويمزج الواقع الممتد بين الواقع االفتراضي والمعزز مما 

يسمح للمستخدم بتجربة خدمات عّدة في بيئة افتراضية آمنة. 

الدول الناشئة تعتمد 
الواقع الممتد:

 مستقبل بميزات ال ُتعد
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مع  واقعنا  االفتراضية  التقنيات  توّسع 
كل  على  غامرة  بتجربة  المستخدم  تزويد 
تلك  خصوصًا  المجاالت  وبكافة  المستويات 
تطور  المتطور.  الرقمي  العصر  تحاكي  التي 
 Extented Reality – مفهوم الواقع الممتد
خالل سنوات قليلة ليصبح ركنًا أساسيًا في 
سوق  ينمو  أن  المتوقع  ومن  العمل.  مواقع 
بنسبة  الممتد  والواقع  االفتراضية  التقنيات 
 125.2 إلى  قيمته  تصل  أن  على   %  46.5
هذه  تعود   .2026 العام  بحلول  دوالر  مليار 
وتبّدل  الرقمنة  نحو  العالم  اتجاه  إلى  األرقام 
التجارة  مستوى  على  المستخدم  سلوك 
البنية  رقمنة  والتعليم والصحة مع  والرعاية 
خصوصًا  بقوة  الممتد  الواقع  يدخل  التحتية. 
الجنوبية.  وكوريا  واليابان  الصين  في 
الواقع  سوق  يسجل  أن  الخبراء  يرجح  توازيًا 
دوالر  مليار   393 المعزز  والواقع  االفتراضي 
بحلول العام 2025 مع تزايد عدد الصناعيين 
التقنيين من جهة والمستهلكين من جهة 
أخرى. وكما يقدم الواقع الممتد سلسلة من 
فإنه  كذلك  األعمال  مستوى  على  الخدمات 
القطاعات  لتحسين  الفرص  من  المزيد  يوفر 
الواقع  يسمح  الصحية:  الرعاية  قطاع  أهمها 
بعيدًا  عملهم  بممارسة  لألطباء  الممتد 
المالية  الخسائر  المخاطر وبأقل قدر من  عن 

والبشرية على حد سواء. 

حقائق وخدمات الواقع الممتد
تدخل التحسينات التي يقدمها الواقع المعزز 
ضمن تطبيقات وبرامج وأنظمة االتصال التي 
تدعم تبني التقنيات الذكية. كان من المتوقع 
االفتراضي  الواقع  إنفاق  إجمالي  يصل  أن 
إلى  العالم  أنحاء  جميع  في  المعزز  والواقع 
12 مليار دوالر أميركي في العام 2020 على 
 2024 العام  بحلول  العام  االنفاق  يرتفع  أن 
ليصل إلى 72.8 مليار دوالر أميركي. وفي هذا 
الصدد تحتل شركة كوالكوم المرتبية األولى 
في ملكية براءات اختراع الواقع الممتد حيث 
تعاونت الشركة المذكورة مع 15 من مزودي 
تطوير  بهدف  العالم  حول  االتصاالت  خدمات 
محتوى AR / الواقع المعزز والواقع االفتراضي 
وفقًا  الخامس.  الجيل  شبكة  إلى  المستند 
مستخدم  مليون   100 األخيرة،  لالحصاءات 
أونالين  للتسوق  االفتراضي  الواقع  يعتمدون 
مليار شخص  بينما  االلكترونية،  المواقع  عبر 
حول العالم يستخدم الواقع االفتراضي النجاز 

األعمال. 

امكانيات  الجديد  الجيل  يستكشف 
التكنولوجيا  مع  بالتوازي  الممتد  الواقع 
بعض  تقود  اليومية.  بحياتنا  وانخراطها 
إلى  استنادًا  التسويقية  حمالتها  الشركات 
استجابًة  االفتراضي  والواقع  الممتد  الواقع 
التقنيات  هذه  على  المتزايد  السوق  لطلب 

على  االفتراضي.  المحتوى  من  واالستفادة 
الرغم من كل تداعيات الوباء إال أن تأثيره كان 
ايجابيًا على األعمال االفتراضية التي انتعش 
هذا  في  والحجر.  العام  االغالق  بعد  نشاطها 
والواقعين  الذكية  الحلول  شّكلت  الوقت، 
االفتراضي والممتد وسيلة مناسبة للتواصل 
بين  والتعاون  والخارج  الداخل  مع  واالتصال 
دون  باألعمال  للمضي  واألفراد  الشركات 
انقطاع. كما ساهمت هذه التقنيات بتخطي 
والمطارات  السفر  في  المفروضة  القيود 
التكنولوجيا  اعتماد  نحو  أكثر  االتجاه  لتسّرع 

أوالً وتطبيق التحول الرقمي ثانيًا. 

تشهد  أن  المتوقع  من  ذلك،  ضوء  على 
لتوسيع  كبيرًا  تنافسيًا  مشهدًا  الشركات 
مكانتها  وتثبيت  الممتد  الواقع  خدمات 
على  وجودها  زيادة  عبر  المجال  هذا  في 
الخدمات  وتعزيز  االفتراضية  التطبيقات 

الرقمية النموذجية. 

تعد  فهي  التقنية،  هذه  مستقبل  عن  أما 
تسمح  حيث  والسالسة  المرونة  من  بكثير 
للمستخدم بزيارة الدول واألماكن التي يريدها 
تستغل  كما  افتراضي.  بشكل  العالم  حول 
لترقية  التقنية  هذه  االعالنية  الشركات 
اعالناتها وتحويلها إلى الواقع االفتراضي بدالً 
من الالفتات على المباني والطرقات. تتكامل 
الهواتف  ميزات  مع  الممتد  الواقع  خدمات 
من  المدعومة  االلكترونية  واألجهزة  الذكية 
ومن  االفتراضي.  والواقع  الخامس  الجيل 
الممتد  الواقع  أجهزة  تنتشر  أن  المتوقع 
مختلف  في  لتعتمد  المقبلة  السنوات  خالل 

الصناعات. 

في  الممتد  الواقع  تقنية  استخدام  يبرز 
والتدريب،  االفتراضي  التعليم  تطبيقات 
تمثل  حيث  االلكترونية،  والتجارة  التسويق 
مفهومًا جديدًا لعرض المنتجات أمام العمالء 
جانب  إلى  بينها،  لالختيار  الفرصة  واتاحة 
تطبيقات الترفيه واأللعاب االفتراضية، العمل 
مشابهة  مناسبة  بيئة  وتأمين  المنزل  من 
للمكاتب فتتيح هذه التقنية انجاز األعمال من 

المنزل بسهولة. 

وكيفية  االفتراضية  التقنية  تحديات 
التعامل معها

الجديدة  التقنيات  تبني  تعيق  عّدة  تحديات 
القدرات  توفر  عدم  حول  يتمحور  ما  منها 
المالية، وهو التحدي األبرز مما يجبر الشركات 
قد  تقليدية.  حلول  اعتماد  على  والحكومات 
ينعكس هذا الواقع على تراجع نسب مبيعات 
المستثمرين  اقبال  من  ويخفف  الشركات 
على استثمار أموالهم في العالم االفتراضي. 
ضرورية  التخزينية  السعة  تعتبر  كذلك 

وأجهزة  عّدة  تكنولوجيات  الستخدام  نظرًا 
لتحّمل  كبيرة  سعة  وجود  تتطلب  متنوعة 
على  قادرة  البيانات  تدفق  من  كبيرة  كمية 

معالجتها بمرونة وسرعة. 

يكمن التحدي األكبر في قدرة الشركات على 
تقنية  عبر  المتشاركة  المعلومات  حماية 
رقمية  بيئة  وإنشاء  والمعزز  الممتد  الواقع 

آمنة تستجيب إلى متطلبات العمالء. 

االفتراضي  الواقع  مستخدمي  نسبة  تتفاوت 
والمعزز والممتد بين دولة وأخرى وفقًا لقدراتها 
الدراسات  بحسب  التحتية.  وبنيتها  التقنية 
غيرها  على  النامية  األوروبية  الدول  تتفوق 
والتقنيات  ميتافيرس  بعالم  انخراطها  في 
المتحدة،  الواليات  فرنسا،  مثاُل  الجديدة، 
األساسيون  الالعبون  يقوم  هولندا.  بلجيكا، 
في  خدماتهم  بتوسيع  المجال  هذا  في 
افتراضي  نظام  إنشاء  عبر  العالمية  األسواق 

أساسي يعزز المشاريع الناشئة. 

التكنولوجية  الشركات  تعلن  جهتها  من 
خصوصًا  االفتراضية  التقنيات  اعتماد  أهمية 
العمالت  أسهم  وارتفاع  الوباء  مرحلة  بعد 
الممتد  الواقع  تقنيات  تتيح  كما  الرقمية. 
البيئة  في  أكثر  االنغماس  للمستخدمين 
عبر  أكبر  بشكل  والتفاعل  االفتراضية 
التقنيات الذكية، والتي ال تتطلب ال الوقت وال 
الجهد. لقد أدى كوفيد - 19 الى تقييد حركة 
التام. ومع ذلك، مع  االغالق  البشر بعد فرض 
بدأ  الالسلكية،  والشبكات  باالنترنت  االتصال 
الناس تبني الواقع الممتد بشكل أو بآخر. إلى 
جانب التحديات التقنية، فرض الوباء سلسلة 
بشكل  أّثر  مما  اللوجستية  التحديات  من 

مباشر على السوق المحلي والعالمي. 

العالمي  التنافسي للسوق  المشهد  يوضح 
بارزة  استراتيجيات  تبني  إلى  الشركات  ميل 
ترتكز على الواقع االفتراضي أكثر من العالم 

الحقيقي للتأقلم مع الواقع الجديد. 

على  األمل  من  الكثير  الممتد  الواقع  يحمل 
حيث  والعملية  اليومية  الحياة  مستوى 
لتتبع  مستشعرات  على  أجهزته  تعمل 
بيئة  في  المستخدم  مع  والتفاعل  الحركة 
رقمية خاصة. ففي وقت يمثل الواقع الممتد 
قد  أنه  إال  التكنولوجيا  عالم  نوعية في  نقلة 
من  حداثة  مجّرد  للبعض  بالنسبة  يزال  ال 
ظاهرة العصر الرقمي تعلم على دمج الواقع 
الرهان  يبقى  ذلك  من  الرغم  على  بالخيال. 
لمساعدة  الممتد  الواقع  أجهزة  عل  كبيرًا 
النشاطات  لمحاكاة  الخاصة  االحتياجات  ذوي 
الواقع  مع  أفضل  بشكل  واالندماج  اليومية 

الحقيقي. 
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يبدو أمامنا المشهد بعيد المنال بمجّرد التفكير برؤية 2030 
والسنوات التي تفصلنا عنها لكن في الحقيقة أن 2030 

على ُبعد ثماني سنوات فقط. فمن التكنولوجيا، الى األعمال 
واالستثمارات والمشاريع الناشئة، كّلها ما زالت قيد التغيير 
مع ظهور برمجيات جديدة بشكل مستمر... لكن ماذا بعد 

2030 وما هي الرؤية المطروحة للسنوات المقبلة؟ 

التنظيمية  البيئية،  المشاكل  بين 
باتجاهات  التكنولوجيا  تأتي  والتقنية 
والحياة.  األعمال  نمط  لتسّهل  جديدة 
أن  الخبراء  يتوقع  التحوالت،  هذه  ظّل  في 
 2050 العام  بحلول  كليًا  حياتنا  تتغّير 
واالعتماد  حولنا  التقنيات  تطّور  نتيجة 
الذكية  االلكترونية  األجهزة  على  أكثر 
بأكملها:  االنسان  مهام  تتبنى  بدأت  التي 
افتراضيًا  والعالج  ُبعد  عن  التعليم  مثل 
االنترنت  عبر  والتسوق  المنزل  من  والعمل 
مختلف  في  الخدمات  من  الكثير  وغيرها 
الناحية  جانب  إلى  والصناعات.  المجاالت 
فرصة  االفترضي  العالم  يوفر  الخدماتية 
كالذكاء  الجديدة  التقنيات  الختبار  أكبر 
والحوسبة  األشياء  وإنترنت  االصطناعي 
الشركات  على  أثرها  تترك  التي  السحابية 
يعتمدونها.  الذين  واألفراد  والمؤسسات 
التكنولوجيا  أهمية  على  الخبراء  ويؤكد 
سترتكز  التي  والمقومات  المستقبلية 
2030 وما بعد.  عليها من اآلن لغاية العام 
التي  المدن  كذلك  االلكترونية  األجهزة  كما 

سيتغّير نمط العيش فيها مع تحولها إلى 
باالستشعارات  مليئة  بشوارع  ذكية  مدن 
ذاتية  السيارات  حركة  لمراقبة  والكاميرات 
 ،2050 العام  ففي  والروبوتات.  القيادة 
لتعم  أكبر  مكانة  الروبوتات  ستأخذ 
بالهواتف  ايصالها  ويتم  والشوارع  المنازل 
التسّوق  مفهوم  كذلك سيتغّير  المحمولة. 
التجزئة  شركات  مع  افتراضيًا  والتعامل 
2050 للوصول إلى أكبر عدد  بحلول العام 
أوسع  الحلول  فتكون  العمالء  من  ممكن 

نطاقًا وأكثر شموالً. 

العربية نقلة نوعية  الدول  بدورها ستشهد 
تسعى  التي  هي   ،2050 العام  حلول  مع 
التطورات  بكل   2030 رؤية  تحقيق  إلى 
بين  االختالفات  تكون  لن  التكنولوجية. 
فاالتجاه  قليلة  و2050   2030 العامين 
على  ترتكز  بامتياز  رقمية  بيئة  نحو  مؤكد 
الصناعية  األقمار  الالسلكية،  الشبكات 
التي  الذكية  باألنظمة  عالقة  له  ما  وكل 

االفتراضية بكل محاورها.  الحياة  تضم 

من رؤية 2030 إلى 
إستراتيجية 2050: 
شروط أفضل لحياة 

أكثر ذكاًء
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بحّلة  العالم   2050 العام  بحلول 
جديدة 

بحسب الدراسات األخيرة بحلول العام 2050 
بـ95 %  ستتواجد تكنولوجيا إنترنت األشياء 
ضمن  سُتدمج  كما  االلكتروينة  األجهزة  من 
أن  المتوقع  من  المنتجات.  مختلف  تصاميم 
حينها  الذكية  واألجهزة  الهواتف  كل  تكون 
يتخوف  وبينما  والسحابة.  باالنترنت  متصلة 
االصطناعي  الذكاء  هيمنة  من  الكثيرون 
لن  التكنولوجيا  هذه  أن  إال  حياتنا  على 
بترقية  لالنسان بل ستساهم  البديل  تكون 
األعمال  إلى  إضافة  الحلول.  اليجاد  مهامه 
في  التكنولوجيا  ستتواجد  واالستثمارات، 
قطاع الفضاء بحلول العام 2050 لتسهيل 
عمليات السفر إلى العالم الخارجي. وتواصل 
صناعة  اليوم  لتطال  توّسعها  التكنولوجيا 
السائق  تحمي  التي  القيادة،  ذاتية  السيارات 
من الحوادث الفجائية وتساعده على سلوك 

الطرقات اآلمنة. 

تتغّير  ومعه  بسرعة،  العالم  يتغّير 
التي  والمنظمات  المؤسسات  استراتيجيات 
قوة  على  ترتكز  جديدة  لثقافة  وفقًا  تعمل 
عصر  في  المحوري  ودورها  التكنولوجيا 
بعض  تجاوب  تباطؤ  من  بالرغم  الرقمنة. 

تعمل  التكنولوجية،  التطورات  مع  الدول 
واالستقرار  الرفاهية  تأمين  على  الحكومات 
السريعة  الخدمات  خالل  من  الناس  لحياة 
أنه  المتوقع  ومن  االفتراضي.  والتواصل 
بحلول العام 2050، ستحل التقنيات الذكية 
من  كبيرًا  قسمًا  االصطناعي  الذكاء  سّيما 
مختلف  من  وغيرها  المهنية  المشاكل 

المجاالت.

تتصدر االمارات العربية المتحدة  قائمة الدول 
األكثر تقدمًا تكنولوجيًا في المنطقة العربية 
إال  التحوالت  كل  لمواكبتها  األوسط  والشرق 
إلى  الوظائف  من  الكثير  يعّرض  قد  ذلك  أن 
خطر الزوال منها الوظائف الحكومية أو تلك 
التي ال تتوافق شروطها مع المعايير الجديدة. 
من  كبير  قسم  في  الروبوتات  ستحل  كما 
مما  والمستشفيات  والمؤسسات  المكاتب 

يقلل األخطاء البشرية ويزيد الكفاءة. 

التقني،  المجال  في  العمل  فرص  زيادة  مع 
الطلب  زيادة  من  الدول  بعض  تعاني  قد 
البرمجيات؛  ومطوري  الرقمية  المهارات  على 
وإنشاء  تدريب  مراكز  تجهيز  يتوجب  مما 
واتجاهات  الداتا  ثقافة  تنشر  عمل  ورش 

التكنولوجيا. 

تحقيق  أجل  من  الشركات  كل  تتعاون 
 2050 سنة  ففي  وسهل،  رقمي  مستقبل 
السيارات  تتبنى  ذكية  المدن  كل  ستصبح 
الطيران  حركة  القيادة. كذلك سترتفع  ذاتية 
ستنّظم  حيث  طائرة  سيارات  تصنيع  مع 
بكل  بالطيران  لها  للسماح  الترتيبات  كل 
االتجاهات وبسرعة كبيرة ليصبح السفر بلمح 
ستحملها  التي  التكنولوجيات  ومن  البصر. 
2050 سيارات على شكل القطارات السريعة، 
ترتفع عن األرض خمسة أمتار، كلفتها األولية 
1200 كلم  إلى  وتصل  دوالر  مليارات   5 نحو 
المدن  في  االزدحام  مشكلة  لحل  بالساعة 
شركات  ُتصّرح  االطار،  هذا  وفي  المكتظة. 
المستقبلية  التقنيات  أن  التكنولوجيا 
من  كما  تحّركاتها  عن  مسؤولة  ستكون 
المرتقب أن يتم تسريع االنترنت 50 ضعفًا عن 
السرعة الحالية األمر الذي يتطّلب كلفة مالية 
كبيرة. أما في سنة 2030 وبمساعدة انترنت 
األشياء، الذكاء االصطناعي، الواقع االفتراضي 
والمعزز ستكون األجهزة االلكترونية بخدمتنا 
استمر  حال  في  أما  المستويات.  كل  على 
هذا التطور فقد نشهد تحوالت ملموسة مع 
لهذه  العالم  يستعد  لذا   2035 العام  بداية 
الطباعة  تفعيل  خالل  من  اآلن  من  المرحلة 
يجمع  الذي  الميتافيرس  األبعاد وعالم  ثالثية 
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في العام 2050، 
سيعاد تصميم 

مفهوم الحياة الرقمية 
لتصبح منازلنا وكل 

محيطنا مزوداً تمامًا 
بالذكاء االصطناعي 

والواقع االفتراضي وفق 
مفهوم المدن الذكية

مساحة  ضمن  واألشخاص  المنازل  المتاجر، 
افتراضية من خارج العالم الواقعي. 

 
الطاقة المتجددة والحلول الذكية في 

ظل التطّور المتسارع
أفضل  صورة   2050 عام  استراتيجية  تقدم 
فيه  سيزيد  كوكب  في  اليومية  الحياة  عن 
نسمة  مليارات  تسعة  عن  السكان  عدد 
والمنظمات خططها  الحكومات  تضع  وأكثر. 
لتحقيق التنمية المستدامة إال أن هذا التحول 
يمثل فرصًا كبيرة في مختلف المجاالت على 
اتساع  المتمثلة:  التحديات  كل  من  الرغم 
توافق  السكان، عدم  احتياجات  وزيادة  المدن 
والتغيرات  الحالية  االستراتيجيات  مع  األعمال 
تمويل  على  القدرة  عدم  االيكولوجية، 
هذه  كل  إلى  لالستجابة  الناشئة  المشاريع 

التحوالت. 

تقدم الدول مشاريعها لتطوير البنية التحتية 
النمو  فيه  يواصل  وقت  في  أجزائها  بكل 
في  تغيرًا  يتطلب  مما  تصاعده  االقتصادي 

الطريقة التي تنجز فيها الشركات أعمالها. 

تعتبر شركات التكنولوجيا أن خالل السنوات 
المقبلة سيكون لدينا عدد أكبر من المهارات 

كان  إن  المجتمع  إليه  يحتاج  ما  الستكمال 
المجتمع.  او  األعمال  تطور  مستوى  على 
لتجاهل المشاكل الممكنة، تقوم الحكومات 
والعديد من الشركات بالتنسيق معًا للقيام 
األهداف،  تحديد  أبرزها  المطلوبة  باالجراءات 
كافة  على  ذكاًء  وأكثر  استدامة  أكثر  لحياة 
واستخدام  البيئي  النظام  تغير  المستويات، 
االلكترونية  التجارة  دعم  المتجددة،  الطاقة 
العالمية، حماية البيانات ونقلها عبر الحلول 
الخدمات  تحسين  الذكية،  والتطبيقات 
اليومية من التعليم واالتصال واالقتصاد بما 
يتوافق مع النماذج االبداعية الذكية. تعكس 
لألعمال  ملموسًا  تقدمًا  الجديدة  التدابير 
المدى  على  المستدامة  التنمية  لتحقيق 
 2050 استراتيجية  توفر  كذلك  الطويل. 
الكربونية  االنبعاثات  النخفاض  خضراء  حلوالً 
واستبادل الكهرباء بحلول الطاقة المتجددة، 
للطاقة  الجديدة  المباني  استهالك  فيصبح 

بنسبة صفر. 

الذكية  اآلالت  تكتسب  قد  للخبراء  وفقًا 
العام  بحلول  الوعي  الكمبيوتر  وأجهزة 
كما  االنسان.  قدرات  حتى  لتخترق   2050
ستحل العديد من األجهزة الصناعية الحلول 
الزمن  االنتقال عبر  لتتيح لالنسان  التقليدية 

مهارات  الستكشاف  فرصة  الناس  وإعطاء 
جديدة ستغّير عالمنا. 

تقدمه  ما  وكل  المعطيات  هذه  على  بناًء 
العالم  تصور  يمكن  يوميًا،  التكنولوجيا 
التقنيات  كل  يتبنى  الذي  المستقبل  في 
2050، سيعاد تصميم  العام  السريعة. في 
منازلنا وكل  لتصبح  الرقمية  الحياة  مفهوم 
االصطناعي  بالذكاء  تمامًا  مزودًا  محيطنا 
والواقع االفتراضي وفق مفهوم المدن الذكية. 
كما ستتمّكن من التحكم بكل ما حولك عبر 
النظارات والروبوتات الذكية المزودة بتقنيات 

افتراضية متصلة بقواعد وبياناتك الخاصة. 

فرصة  لالنسان  المتطورة  التقنيات  ستوفر 
للتركيز على المهام اليومية بمجّرد االتصال 
ذلك  كل  تطبيق  يمكن  ال  وطبعًا  باالنترنت. 
التكنولوجيا  قطاع  في  االستثمار  دون  من 
االفتراضي  الواقع  خالل  من  األشياء  ودمج 
عالم  إلى  الحقيقي  العالم  من  لالنتقال 
حاليًا  ينتشر  بدأ  الذي  العصر  “ميتافيرس” 
ليتحول  دقائق  خالل  ببعضه  العالم  ليربط 
تدريجيًا الى واقع افتراضي معزز من الحلول 
تتالءم  النظيقة  الكهربائية  والطاقة  الذكية 

مع الحياة العصرية. 
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يتوقع الخبراء نمو سوق التسوق االلكتروني 
إلى  التقليدية  المتاجر  أغلب  انتقال  مع 
االجتماعي.  التواصل  االنترنت ومواقع  شبكة 
التجزئة  ومحالت  أمازون  متاجر  اليوم  ُتمّثل 
أهمية  مؤكدًة  األبرز  المثال  العالمية 
التجارة  انعاش  في  ودورها  التكنولوجيا 
الرقمية على الصعيدين المحلي واالقليمي. 
تحويل  كان  الوباء،  بعد  االستمرارية  لضمان 
من  إلكترونية  تجارة  إلى  التقليدي  التسوق 
الجميع  اهتمام  استحوذت  التي  العوامل 

ارتفعت  للدراسات،  ووفقًا  واسع.  نطاق  على 
الجائحة  بعد  االنترنت  على  المبيعات  نسبة 
جراء  بالتنقل  صعوبة  العمالء  واجه  إن  ما 
والتسوق  التجارة  قطاع  استفاد  الوباء.وقد 
فقط  ليس  الصحية  األزمة  من  االلكتروني 
لألنظمة  بل  المتوفرة  التكنولوجيا  لخدمات 
وبيانات  معلومات  على  تحافظ  التي  اآلمنة 
المستخدم وتمنع اختراق حساباته للتسوق 
التحتية  البنية  تلعب  كذلك  ومرونة.  بأمان 
الرقمية اتصاالت جّيدة ُتسّهل عملية الشراء 

تشهد  كما  االلكترونية.  المواقع  وتصّفح 
مبيعات  بحجم  نموًا  والعالم  العربية  الدول 
خالل  المليارات  لتحقق  االلكترونية  التجارة 
الرقمية  المنصات  تطوير  عبر  الحالي  العام 
اإللكترونية  التجارة  تشريعات  وتسهيل 
بين  العالقة  تنظيم  إلى  تهدف  التي 
األحجام.  كل  من  والشركات  المستهلكين 
العالمية  األسواق  اتجاه  سيكون  فكيف 
االلكترونية  التجارة  مسار  وما  الجائحة  بعد 

المقبلة؟ للسنوات 

يتقّدم نموذج التجارة االلكترونية على التسوق التقليدي ليوفر للمستهلكين فرصة اختيار 
المنتجات عبر االنترنت من المتاجر االلكترونية المباشرة. ُيشكل التسوق الرقمي تجربة 
تفاعلية مختلفة ال تزال الدول النامية تعمل على إنجاحها على الرغم من كل التحديات. 

مبيعات التجارة اإللكترونية تسّجل 
نتائجها الذهبية خالل العام 2022
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التجارة  معايير  تّغّير  الجائحة 
االلكترونية إلى األبد

تحّولت التدابير الوقائية إلى عادات يعتمدها 
كورونا  بعد  فما  يومي  بشكل  المستخدم 
العادات  هذه  أبرز  ومن  قبلها.  كما  ليس 
تفضيل التسوق الرقمي عبر االنترنت؛ حيث 
جذب  إلى  الكبرى  التجارية  العالمات  عمدت 
الخدمات  تحسين  خالل  من  إليها  العمالء 
العوامل  التمويل لتأمين  االلكترونية ودعم 

المطلوبة. اللوجستية 

فيها  والتجارة  العربية  المنطقة  ازدهرت 
متأثرة بالتحول الرقمي على كل المستويات 
التجارة  إلى نمو سوق  الدراسات تشير  أن  إذ 
االلكترونية في الدول العربية التي أصبحت 
استمرار  مع  والبيع  لالنتاج  أساسيًا  محورًا 
من  واالستفادة  االلكترونية  المواقع  زيارة 

الفريدة.  والمنتجات  الخاصة  التخفيضات 

من  بعض  في  االلكترونية  التجارة  عن  أما 
غير  بشكل  حجمها  فقفز  العربية،  الدول 
ليسجل  السعودي  السوق  في  مسبوق 
هذه  وُتترجم  الجائحة.  بعد  دوالر  مليار   20
واهتماماته  السعودي  المزاج  تحّول  النتائج 
منافسة  الرقمية  المتاجر  أصبحت  بعدما 
المملكة  اليوم  تمتلك  التقليدية.  لألسواق 
العربية السعودية امكانات واسعة في هذا 
الخدمات  قطاع  في  تتصدر  تجعلها  المجال 
االمارات  شهدت  توازيًا  والتجارة.  اللوجستية 
التجارة  مبيعات  ارتفاع  بعد  كبيرة  تحوالت 
 50 إلى  الجاري  العام  خالل  االلكترونية 
التسوق  على  االنفاق  يعتبر  دوالر.  مليار 
االمارات مقارنًة بدول  الرقمي هو األعلى في 
الواحد  المتسوق  إنفاق  ليسّجل  المنطقة 
1648 دوالرًا. يبحث المتسوقون في الشرق 
اآلمنة  المنصات  على  وأفريقيا  األوسط 
للتسوق عليها في وقت أصبح فيه االنترنت 
من أولويات الحياة والتجربة السلسة ترتبط 
الخصوصية  شروط  تحترم  رقمية  بمواقع 

السيبرانية.  السالمة  ومعايير 

ملموسًا  تطورًا  سّجلت  فقد  مصر  كذلك 
جاءت  حيث  الرقمي  التسوق  مجال  في 
وقيمة  حجم  حيث  من  الثانية  المرتبة  في 
دول  مستوى  على  اإللكترونية  التجارة 
شمال أفريقيا والشرق األوسط. في السياق، 
نحو  مصر  في  اإللكترونية  التجارة  حجم  بلغ 
فيما   2021 العام  دوالرخالل  مليارات   4.9
 3.6 وصل حجم تداول السلع إلكترونيًا إلى 
وتعتبر  الوباء.  انتشار  قبل  دوالر  مليارات 
القطاعات  أكبر  ثالث  االلكترونية  التجارة 
معدالتها  في  نموًا  شهدت  التي  مصر  في 
االتصاالت  قطاع  بعد  وذلك  السنوية 

والتكنولوجيا.  

من  قريبة  االتصاالت  شركات  بقيت  بدورها 
من  فاستفادت  التجزئة  صناعات  مشهد 
باقات  وتقّدم  تطبيقاتها  لُتطور  التحول 
حركة  ارتفاع  مع  الرقمي.  للتسوق  فريدة 
وعدد  المبيعات  نسبة  ارتفعت  البيانات 
المعامالت الرقمية فاتخذت شركات االتصاالت 
اجراءات خاصة للحفاظ على األمن السيبراني 
مع  العالم  أنحاء  جميع  في  العمالء  وحماية 
األخرى  التحديثات  ومتابعة  البرامج  تحديث 
الرقمية،  التحتية  البنية  تعزيز  ومع  بدقة. 
تمّكنت الدول النامية وبالتعاون مع شركات 
تجربة  في  التمّيز  من  والتقنية  التكنولوجيا 

التسوق الرقمي على الهواتف المحمولة. 

عوامل تعيق رحلة التجارة اإللكترونية 
في الشرق األوسط 

التقنية  والقدرات  المقومات  اختالف  بين 
بيئة  إنشاء  من  الدول  تمّكنت  والمالية 
تبني  على  قادرة  المعالم  واضحة  إلكترونية 
التطورات الجديدة، توظيف المهارات التجارية 
االلكتروني  للتسوق  فعال  نموذج  وتقديم 
مع  تكّيفت  قد  الشركات  كانت  الناجح. 
السريع  انتقالها  خالل  من  األخيرة  التغييرات 
الرقمية.  والحلول  الذكية  األدوات  إلى 
تعاون  لوال  االنجازات  هذه  حصلت  ولما 
المفاهيم  لتغيير  والخاص  العام  القطاعين 
إلى  المنتجات  بيع  عملية  في  التقليدية 
لتحقيق  المستمر  االبتكار  تعزيز  جانب 
نتيجة عمل  الرقمية  المدفوعات  ُتعد  الريادة. 
والتكنولوجيا  االتصاالت  بين شركات  مشترك 
التحول  هذا  فيجسد  والمتوسطة،  الصغيرة 
االستراتيجية المستقبلية لمواجهة التحديات 

والظروف االقتصادية الصعبة.

االلكترونية  التجارة  نجاح  نسبة  تتفاوت 
هذا  حول  التوعية  حسب  وأخرى  دولة  بين 
االنتقال  على  الحكومات  وقدرة  المفهوم، 
األنظمة  إلى  التقليدية  األنظمة  من  السلس 
الدفع  أسلوب  يزال  فال  الحديثة.  المتطورة 
الشرق  دول  معظم  بين  مسيطرًا  النقدي 
من  كبير  جزء  نشاط  يزال  ال  بينما  األوسط 
االنترنت.  على  ضعيفًا  والبائعين  التجار 
تشجع الحكومات المستهلكين على اعتماد 
البطاقات المصرفية اآلنية للدفع عبر االنترنت 
إلى  باالضافة  والوقت  الجهد  وتوفير  بسرعة 
تحميل تطبيقات الدفع االلكتروني لتسهيل 
العملية خصوصًا لشراء المنتجات من دولة 
إلى أخرى. كما تالحظ الدراسات أن نحو 15 % 
االنترنت مما  من الشركات هي نشطة على 

يجعل الخيارات ّضيقة أمام المستهلكين. 

نسبة  تزال  ال  العقبات،  هذه  من  بالرغم 
العربية  الدول  في  ترتفع  الرقمي  التسوق 
فبفضل  الحار  الطقس  حيث  خاصة  بصورة 

يتصفحون  الذين  المستهلكين  من  العديد 
مراكز التسوق على االنترنت بدالً من التجّول 
في االماكن العامة المزدحمة؛ تواصل التجارة 

االلكترونية ازدهارها في المنطقة.

في  اإللكتروني  التسوق  يبدو  كيف 
المستقبًل؟

هواتفهم  استخدام  إلى  المتسوقون  يتوجه 
المنصات  وتنوع  تطورها  مع  أكثر  الذكية 
الدراسات،  فبحسب  عليها،  والتطبيقات 
على  سيطرت  الهاتفية  االعالنات  من   %  63
ومثل   .2018 العام  في  االعالنات  سوق 
االلكتروني  التسويق  أخذ  القطاعات،  غالبية 
من   %  30 يتألف  أصبح  حيث  جديدًا  وجهًا 
قصيرة  جمل  مع  مصّور  فيديو  محتوى 
أن  التحليالت  تعتبر  السريع.  العصر  تحاكي 
أركان  من  ركنًا  سيكون  االصطناعي  الذكاء 
المقبلة  الفترة  خالل  االلكتروني  التسويق 
ونقلها  البيانات  تحليل  على  قادر  فهو 
المستهلك  مزاج  لفهم  االعالنات  لشركات 
التقنية  هذه  تساهم  كما  وتطلعاته. 
بتحسين تجربة البحث على االنترنت ليصبح 
الشركات  ناحية  من  أما  تفاعليًا.  التسّوق 
فلمست زيادة في انتاجيتها مع التحول إلى 
الذكاء  على  األولى  بالدرجة  تعتمد  خطط 

االصطناعي. 

االغالق  بعد  المستهلك  سلوك  تطّور 
من  مليارات  عن  تتحدث  والتخمينات  العام 
الرقمي  التسوق  عالم  في  االستثمارات 
فريدة  تجربة  لتقديم  واالتصاالت  واالنترنت 
هذه  نجاح  فإن  التوقعات.  قدر  على  تكون 
واالتصال  التواصل  طريقة  سيغّير  الخطط 
بين الشركات والمستهلكين لبيع المنتجات 

بطريقة حديثة وأكثر ذكاًء. 

االلكترونية  المواقع  من  الخبراء  يحّذر  توازيًا، 
المزّيفة واالعالنات الخبيثة ومخاطر استخدام 
االنترنت غير اآلمن في ظل موجة واسعة من 
المنطقة  تطال  التي  السيبرانية  الهجمات 
والمنظمات  الجهات  تحرص  لذلك  والعالم. 
كيفية  حول  الوعي  زيادة  على  المعنية 
وعدم  آمن  بشكل  االنترنت  على  التسوق 
الرسمية  غير  المواقع  أو  المنصات  تصّفح 
سرقة  لتجّنب  الروابط  مصدر  من  والتأكد 

األموال والبيانات في حال الدخول إليها. 

بازدهار  أسهمت  التي  العوامل  أبرز  من 
االقتصادي  النمو  عامل  الرقمي  التسوق 
على  االعمال  لدعم  المتخذة  واالجراءات 
وما  الناشئة  المشاريع  عن  فضاًل  االنترنت 
رافقها من مواقع إلكترونية خاصة بالتسوق 
أونالين عززت ثقة العمالء والعودة سريعًا إلى 

مراكز البيع الرقمي. 
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تتبنى المشاريع الناشئة استراتيجية محدثة 
الكربونية  االنبعاثات  تخفيض  إلى  تهدف 
وتحديد المجاالت التي يمكن أن تساهم بها 
الطاقة  استهالك  من  الحد  في  التكنولوجيا 
الخبراء  الذكية. يحدد  بالتقنيات  واستبدالها 
مفصليًا  دورًا  تلعب  أن  يمكن  قطاعات  عّدة 
الرعاية  النقل،  قطاع  النظيفة:  الطاقة  النتاج 
هذا  وفي  واألبنية.  واالدارة  الخدمات  الصحية، 
إنترنت  التقنيات ومنها  ُتشّكل بعض  االطار 

االصطناعي  الذكاء  الخامس،  الجيل  األشياء، 
في  بارزًا  عنصرًا  الالسلكية،  والشبكات 
ظهور مالمح الثورة الصناعية الرابعة. كما أن 
فهي  الواقع  تغيير  على  قدرة  للتكنولوجيا 
تدعم القوة العاملة البشرية لحل المشاكل 
حاليًا  نواجهها  كالتي  والكبيرة  التقنية 
والتي تتمحور حول التغّير المناخي. إن توفير 
الحلول  نطاق  يوّسع  الرقمية  االمكانات  كل 
الدول  أو  المحلي  المجتمع  مستوى  على 

ارتفاع  مع  المتكاثرة  المخاطر  لتجّنب  عالميًا 
نشاط األعمال البشرية. 

تحد التقنيات الرقمية من اصدارات الطاقة غير 
المستخدم  ترشيد  خالل  من  وذلك  النظيفة 
على طريقة استهالك الطاقة خصوصًا ضمن 
المنازل والمكاتب الذكية. إلى جانب ذلك تبرز 
محطات الطاقة االفتراضية للحد من انبعاثات 
إلى  التقليدية  الشبكات  وتحويل  الكربون 

شبكات ذكية تتوافق مع المعايير الدولية. 
 

مكافحة الطاقة الملّوثة عبر التقنيات 
الذكية 

من  الكبرى  والهيئات  المجالس  تتخّوف 
األرض  كوكب  على  المناخي  التغّير  تأثيرات 
ابتكار  الى  التكنولوجيا  شركات  تسارع  لذا 
تخفيض  شأنها  من  التي  الذكية  الحلول 
التلوث للوصول إلى صفر انبعاثات كربونية 
بحلول العام 2050. تتطّلب مسيرة التحول 
المنازل،  تزويد  أهمها  خطوات  عّدة  هذه 
الذكية  بالبرامج  أجهزتنا  وكل  السيارات 
أقل  واستهالك  النظيفة  للطاقة  المحّفزة 

للطاقة. 

المستقبلية  الشبكات  تكون  أن  المهم  من 
بصورة  باالنترنت  لالتصال  ذكية  المعتمدة 
والطلب  العرض  بين  توزان  لخلق  مستمرة  
للمستخدم  الحلول  تتيح هذه  الطاقة.  على 
موثوقية  األكثر  الشبكات  الختبار  فرصة 
مع  التأقلم  في  وسالسة  مرونة  واألكثر 
العالم  يراهن  بسيطة،  بخطوات  التغّيرات. 
السنوات  خالل  التكنولوجيا  أهمية  على 
الكربوني  الحياد  لتحقيق  المقبلة  العشر 
مع  االمكان  قدر  المضرة  االنبعاثات  وخفض 
الدراسات  تحدد  البيئية.  المبادرات  تكثيف 
ُتخّفض  أن  للتكنولوجيا  يمكن  التي  الطرق 
بتحليل  تنحصر  وهي  الطاقة  خاللها  من 
وفي  المجاالت.  الكبيرة في مختلف  البيانات 
دمج  يمكن  إنه  الخبراء  يقول  الخصوص  هذا 
الطاقة  بإلكترونيات  التكنولوجيا  تقنيات 
االنبعاثات  منخفضة  حلول  على  للحصول 

وآمنة في الوقت عينه. 

نحو  العالم  يتجه  نفسه،  الخط  على 
األشياء  وانترنت  االصطناعي  الذكاء  تقنيات 
العمليات  لتنفيذ  السحابية  والحوسبة 
أكبر.  وكفاءة  ومرونة  بسرعة  التشغيلية 
الجيل  اعتماد  ان  الى  األعال  رجال  يشير 
بنسبة  الذكية يساهم  والشبكات  الخامس 
الطاقة  توفير  الشركة على  قدرة  كبيرة في 
لن  أقل.  بكلفة  الذكية  والرقمية  النظيفة 
أو  المنازل  على  التكنولوجيا  دخول  يقتصر 
الطاقة  في  سُيدمج  بل  المركبات  صناعة 

الكهرومائية، الزراعة، والنفايات الصلبة.

تتداول المنظمات العالمية وشركات التكنولوجيا مسألة 
االحتباس الحراري والتلّوث على أنها مشكلة تتفاقم مع 

ظهور المزيد من االبتكارات. وفقًا للدراسات، من الممكن أن 
تساهم الطاقة “الذكية” والحلول الرقمية بخفض نحو 15 % 

من االنبعاثات السامة والحد منها. 

سيناريوات بسيطة 
لمعالجة التغّير 

المناخي 
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المنصات  إقامة  الناشئة  الشركات  تعتزم 
البلوك تشين  التي تعتمد على  االلكترونية 
التشغيل  عملية  مع  خاللها  من  والتعامل 
التقنية  هذه  تتيح  افتراضيًا.  والصناعة 
دون  من  والوثائق  البيانات  من  مجموعة 
االنبعاثات  ُيخفض  ما  وهذا  األوراق  استخدام 

الكربونية بنحو 129.6 مليار طن سنويًا. 

من منظور آخر، تشّكل الطاقة عنصرًا أساسيًا 
في نجاح الثورة الصناعية الرابعة التي ترتكز 
االستشعار  وأجهزة  الضخمة  البيانات  على 
المتصلة عبر الذكاء االصطناعي التي تحلل 
تعزز  رقمية  معلومات  إلى  لتحولها  البيانات 
قدرات البشر. تماشيًا مع الرؤية المستقبلية 
ُتكّثف دول المنطقة جهودها العتماد الطاقة 
طويل  برنامج  ضمن  والمتجددة  النظيفة 
في  والتجدد  والتخطيط  الصيانة  يشمل 
الصديقة  الجديدة  التقنيات  استخدام  كيفية 

للبيئة.

الشرق  منطقة  في  “خضراء”  مبادرات 
األوسط

خضراء  مبادرات  األوسط  الشرق  يتبنى 
خالل  من  الكربونية  االنبعاثات  لتخفيض 
تتمّثل  والنظيفة.  الذكية  الطاقة  مشاريع 
التي   2030 المملكة  برؤية  المشاريع  هذه 
نحو  والشركات  القيادات  توجيه  إلى  تهدف 
للتكنولوجيا.  الداعمة  المتجددة  الطاقة 
السعودية  العربية  المملكة  تقدم  كذلك 
مبادرة “السعودية الخضراء” لمكافحة التغّير 
المناخي والحد من االنبعاثات الكربونية فيما 
لهذه  الدوالرات  مليارات  المملكة  تستثمر 

الغاية. 

من  سلسلة  االمارات  تترأس  بدورها، 
البالد  في  الطاقة  لمجالس  االجتماعات 
الكربونية  االنبعاثات  تخفيض  إلى  الهادفة 
السياق،  هذا  وفي   .2050 العام  بحلول 
الذكية  اآلليات  المعنية  الجهات  ُتناقش 
تستخدم  التي  النظيفة  الطاقة  وبرامج 
ويعتبر  الصناعية.  واالقمار  الرقمية  الحلول 
المعنيون أن الدول العربية ومنطقة الخليج 
خطط  في  فريدًا  نموذجًا  تقدم  بالعموم 
على  الضوء  تسّلط  التي  الخضراء”  “البيئة 
خصوصًا  النظيفة  والطاقة  االستدامة  أهمية 
وأننا نواجه أزمة بيئية مناخية سببها البشر 

بامتياز. 

أهمية  أن  المعنيون  يؤكد  الخصوص،  بهذا 
المتجددة  بالتقنيات  تكمن  المشاريع  هذه 
مدروسة  بكلفة  الطاقة  توّلد  التي  والحديثة 
جانب  فإلى  التقليدية.  بالطاقة  مقارنًة 
تحقق  المناخ،  على  االيجابية  االنعكاسات 
توفير  خالل  من  االستدامة  النظيفة  الطاقة 

واألعمال  المجتمع  لتنمية  إضافية  فرص 
واالقتصاد. 

للبيئة  الوطنية  استراتيجيتها  قطر  تحدد 
خالل  تطبيقها  يتم  أن  على  المناخ  وتغّير 
إلى  والهادفة  المقبلة  العشر  السنوات 
البالد.  في  الكربونية  االنبعاثات  تخفيض 
تشمل هذه االستراتيجية أكثر من 35 مبادرة 
يتماشى  مما  والتشغيلية  التنفيذية  منها 
مع رؤية قطر 2030. وتشير الحكومة القطرية 
على  ستقوم  المستقبلية  أعمالها  أن  الى 
بالمناخ  المضرة  االنبعاثات  من  الحد  أساس 
وتخفيض المنشآت الكربونية بنسبة 25 % 

بحلول العام 2030. 

يدخل العالم مرحلة جديدة مع اعتماد الطاقة 
التقارير  تؤكد  حيث  أشكالها  بكل  الرقمية 
الرقمية  الطاقة  عصر  البشرية  دخول  األخيرة 
في العقد المقبل. ومع دعم مسيرة التحول 
الرقمي والحلول الذكية، من المرجح أن توفر 
للكهرباء  جديدة  مصادر  النظيفة  الطاقة 
والماء والصناعة بحلول العام 2030. انطالقًا 
الخليج،  دول  النامية،  الدول  تلتزم  ذلك،  من 
الحلول  بتسخير  وأفريقيا  أوسطية  الشرق 
االداء  لرفع  المجاالت  كافة  في  التكنولولجية 
وزيادة الكفاءة والمضي نحو مرحلة مختلفة.  

إجراءات ضرورية للمرحلة المقبلة
لن يكون انخفاض االنبعاثات الكربونية بهذه 
الكثير  تتطلب  العملية  فهذه  السهولة، 
تحقيق  مع  المتزامنة  التقنية  االجراءات  من 
التطبيقات  اعتماد  تشمل  التحول،  هذا 
والبرمجيات الخضراء، تعزيز الكفاءة وتسريع 

عملية إزالة الكربون من المنتجات. 

وفي إطار العمل التعاوني، تتشارك الهيئات 
شبكاتها في القطاعين العام والخاص لربط 
العمالء بطريقة ذكية مما يتيح الوصول إلى 
االنترنت؛  طريق  عن  والبيانات  المعلومالت 
التقنيات  أحدث  الحكومات  تتبنى  لذلك 
النظام  مع  يتوافق  أخضر  مستقبل  لبناء 
االخضر  االقتصاد  أهمية  ويرّسخ  االيكولوجي 
المستدامة.  التنمية  تحقيق  خلف  والنتائج 
لكن ماذا عن الكربون الذي سيتم التخّلص 
النفايات  من  الخبراء  بعض  ُيحّذر  منه؟ 
طرق  الدول  تتجاهل  التي  االلكترونية 
االلكترونية  النفايات  فتتراكم  معالجتها 
لذلك،  نتيجة  سامة.  نفايات  إلى  لتتحول 
تصميم  على  التكنولوجيا  شركات  تعمل 
لتقليل  العمر  طويلة  الجديدة  األجهزة 
النفايات  تراكم  وتجّنب  عنها  الناتج  التلوث 

االلكترونية. 

الضخمة  البيانات  جمع  إلى  الحاجة  تبرز 
لمكافحة  منها  واالستفادة  المتنوعة 
للدراسات،  وفقًا  الكربونية.  االنبعاثات 
الدول  أكبر  المتحدة  والواليات  الصين  ُتعد 
سنويًا  كربونية  انبعاثات  تسبب  التي 
قيمتها  ُقدرت  والتي  العالم  مستوى  على 
عامي  بين  ما  دوالر  تريليون   1.8 بنحو 
تحميل  أن  الباحثون  يجد  و2014.   1990
المسؤولية يقع على عاتق األفراد والشركات 
عملية  لُتسّهل  التكنولوجيا  تأتي  لذا  معًا 
التغير  ظاهرة  ومحاربة  الرقمي  االندماج 
المناخي؛ قّلة هي الدول التي تنجح في إدارة 
المطلوب  بالشكل  بها  والتحكم  انبعاثاتها 
للحد  األنسب  هي  الرقمية  الحلول  لكن 
واالقتصاد  البيئة  مستوى  على  الخسائر 

األخضر. 



اكتوبر 2022تقارير وتغطيات34

تطوير  على  الدوالرات  مليارات  الدول  ُتنفق 
فمن  التحتية  بنيتها  وتحسين  مدنها 
تطوير  مشاريع  نفقات  تصل  أن  المتوقع 
 41 نحو  إلى  العالمية  الذكية  المدن 
من  الممتدة  الفترة  خالل  دوالر  تريليون 
ترتبط   .2036 العام  لغاية   2016 العام 
األشياء  انترنت  تقنية  عبر  الحديثة  المدن 
الشوارع،  من  إنطالقًا  االصطناعي  والذكاء 
الذكية.  والمجّمعات  القيادة  ذاتية  السيارات 
محدد من شأنه  بيئي  بنظام  األخيرة  تلتزم 
باعتبار  الكربونية  االنبعاثات  تخفيض 
من   %  65 من  أكثر  تستهلك  المدن  أن 

يشّكل  ما  أي  العالم،  مستوى  على  الطاقة 
يتمحور جوهر  االنبعاثات.  األكبر من  النسبة 
التقنيات  حول  فقط  ليس  الذكية  المدن 
المباني  حول  بل  الحديثة  التكنولوجية 
تختلف  المتطورة.  المعمارية  والهندسة 
الحقبتين  بين  المعمارية  التصاميم 
أكثر  ببناء  تتمّيز  فهي  والحالية  السابقة 
حداثة وذكاًء وتفاعاًل مع السكان لالستجابة 
الحديثة  الهندسة  ترتكز  متطلباتهم.  إلى 
تعزيز  مع  الخارجية  البصرية  المقومات  على 
المتطّورة  الداخلية  االختراعات  في  االبتكار 
نفسه.  الوقت  في  المستقبلية  والمشاريع 

في  المستقبلية  البناء  مشاريع 
األولى خطواتها 

صناعية  ثورة  المعمارية  الهندسة  تشهد 
مدن  إلى  التقليدية  المدن  تحّول  جديدة 
والحلول  التقنيات  كل  فيها  تتواجد  ذكية 
المدن  هذه  تصميم  ويهدف  التكنولوجية. 
من  تتكّون  فهي  الطبيعة  حماية  إلى 
استثنائيًا  أسلوبًا  توفر  متقدمة  مجتمعات 
الحاليون  المهندسون  ينسجم  لسكانها. 
مدن  لبناء  المستقبلية  التخطيطات  مع 
فوائدها  وللتكنولوجيا  متكاملة.  افتراضية 
التي تتيح للعمالء والسكان امكانية تقّبل 

تتوالى انجازات التكنولوجيا لتطال كل جوانب حياتنا، ومع الممارسات الجديدة اجتازت 
التقنيات مرحلة متقدمة غّيرت كل معالم الواقع. وإذا بالمدن تشهد تطورًا غير مسبوق 

مدفوعًا بالموجات الالسلكية وشبكات االتصاالت والجيل الخامس. 

الهندسة المعمارية الذكية 
بين الحداثة واالبتكار والتطّور
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التصاميم ثالثية األبعاد باالضافة إلى النظر 
فرص  ُتحّسن  التي  االفتراضية  بالبيئة 

المهارات. األعمال وتعزز 

نموذجًا  السعودية  العربية  المملكة  ُتمثل 
عن المدن الحديثة المقبلة حيث بدأت ببناء 
مشارف  على  الواقع   NEOM نيوم  مشروع 
البحر األحمر، “ذا الين” الذي تتوسع مجتمعاته 
فيه  التنقل  للسكان  تتيح  أبعاد  ثالثة  على 
بسرعة خيالية ال تتجاوز الخمس دقائق بين 
نقطتين  أبعد  بين  دقيقة  وعشرين  األحياء 
من  المعلومات،  وبحسب  المشروع.  من 
من  األولى  المرحلة  من  االنتهاء  المتوقع 
هذه  تتمّيز   .2025 العام  بحلول  المشروع 
تتراوح  التي  الفريدة  بمساحتها  المدينة 
عرضًا  ومتر   200 ارتفاعًا  متر   500 بين 
الواجهات  من  فقط  كلم   170 امتداد  على 
مدينة  تتّمز  المرايا.  من  المؤلفة  الزجاجية 
نقطة  لتكون  الساحر  بموقعها  الين”  “ذا 
سنتشط  حيث  العالمية  للتجارة  التقاء 
مع  توازيًا  أنواعها  على  والصناعات  األعمال 
رؤية  المشروع  هذا  ُيجّسد  االقتصاد.  ازدهار 
استخدام  إلى  تهدف  التي   2030 المملكة 
األشياء  إنترنت  االصطناعي،  الذكاء 
خالية  ستكون  وهي  التقنيات،  وسائر 
فيها  تكثر  فيما  الكربونية  االنبعاثات  من 
كما  للبيئة؛  الصديقة  الكهربائية  السيارات 

والصناعية  السكنية  المنطقة  ستقوم 
بنسبة  المتجددة  النظيفة  الطاقة  على 
البحر األحمر ستحوي  100 %. على سواحل 
مدينة “ذا الين” أكبر مجمع صناعي عائم في 
فُيقّدر  المدينة  هذه  تكلفة  عن  أما  العالم، 
دوالر.  مليار   500 قيمة  تبلغ  أن  القّيمون 
ستكون  الحديثة،  التكنولوجيا  جانب  إلى 
العالم  في  أمانًا  األكثر  المدن  من  نيوم 
والتطور  للنمو  عّدة  فرصًا  ستوفر  أنها  كما 
المشروع  هذا  يدمج  الوظائف.  مختلف  في 
بين  الحضارية  والثقافة  الرقمية  الحلول 
وتجذب  والعمرانية.  الطبيعية  المساحات 
العالمية  الشركات  من  االستثمارات  نيوم 
نوعية على مستوى  نقلة  لتحقق  والمحلية 
العالم  المشروع  سكان  سيواكب  البالد. 
مع  للعيش  جديد  نمط  اعتماد  مع  الرقمي 
والزراعة  الطب  في  التكنولوجيا  استخدام 
الصناعية  واألقمار  والصناعة  والنقل 

الخدمات.  وغيرها من 

االفتراضي  الواقع  المهندسون  يستخدم 
حتى  البناء  ومساحات  المشاريع  لعرض 
تقنية  تتيح  األولى.  بمراحلها  كانت  لو 
الواقع  نماذج  الشعور بكل  اللمس للعمالء 
وغيرها  لألسطح  األثاث  من  االفتراضي 
مشاريع  في  المهمة  العناصر  من  الكثير 
الهندسة  شركات  اليوم  تستخدم  البناء. 
مراحل  من  بدءًا  التكنولوجيا  المعمارية 
التصميم إلى مراحل االنشاء ضمن مشاريع 
الصناعية  الثورة  ظل  في  للتطوير  قابلة 

الرابعة. 

االفتراضية المساحات  ميتافيرس في 
العمالت  ميتافيرس  عوالم  تتخطى 
المعمارية  الشركات  إلى  لتصل  المشفرة 
بمساعدة  التصميم  تطوير مجال  يتم  حيث 
الخبراء  ويعتقد  المتخصصة.  المراكز 
هي  الناشئة  المعمارية  الهندسة  أن 
العالم  في  الذكية  المدن  تتناول  التي 
بكيفية  البحث  مع  والحقيقي  االفتراضي 
التقليدية  الحياة  وتحويل  التقنيات  دمج 
الجديدة  المدن  تحترم  معاصرة.  حياة  إلى 
الذي  المتطّور  البناء  خالل  من  البيئة 
الطبيعة  تحترم  جمالية  بتصاميم  يتمّيز 
مساحة  ميتافيرس  يوفر  وكما  الخضراء. 
العقارات  ُيبرز  كذلك  االفترضية،  للتداوالت 

في عالم واسع المعالم. 

لمتطلبات  استجابًة  الخدمات  ترقية 
السكان 

على  االنفاق  في  المستثمرون  يهتم 
للنمو  نظرًا  الذكية  المدن  وتطوير  إنشاء 
وعلى  المقبلة.  السنوات  خالل  السكاني 
أهم  من  الذكية  المدن  تعتبر  ذلك،  ضوء 

تدعم  عّدة.  ترقيات  تقدم  حيث  االبتكارات 
التنمية  المدن  لهذه  التحتية  البنية 
على  القائمة  واالقتصادية  االجتماعية 
ويشير  االحتياجات.  وتعدد  السريع  النمو 
جيل  تطوير  إلى  االطار  هذا  في  الخبراء 
على  ترّكز  التي  الذكية  المدن  من  جديد 
ترقية  جانب  إلى  أيضًا  البشرية  العوامل 
المباني  تساهم  كما  اللوجستية.  الخدمات 
لتكون  الناجحة  االستثمارات  بزيادة  الذكية 
المدن  مباني  تتصل  وفعالية.  ذكاًء  أكثر 
يؤثر  مما  الالسلكية  بالشبكات  الذكية 
ويعزز  الكفاءات  ُيحّسن  االنتاجية،  على 
المتناهية  إمكانات  إلى  للوصول  المهارات 
الذكية  المدن  تعتمد  مدروسة.  بكلفة 
تقوم  حيث  األتمتة  على  أساسي  بشكل 
بطريقة  البيانات  تحليل  على  التقنية  هذه 
رقمية  تحتية  بنية  إنشاء  خالل  من  سهلة 
الفرصة  المستقبل  مدن  تتيح  مجّهزة. 
القادرة  البناء  أنظمة  بين  التوازن  لتحقيق 
االتجاهات  وتحديد  البيانات  تحليل  على 
بين  تجمع  التي  المقبلة  للمرحلة  الرئيسة 
القدرات  تفعيل  وأهمية  التطبيق  سهولة 
األشياء  إنترنت  تقنية  تلعب  التشغيلية. 
وتحليلها  البيانات  تجميع  خالل  من  دورها 

الحياة.  لرفع جودة  إليها  واالستجابة 

بعض  الحكومات  تواجه  قد  ذلك،  مقابل 
المدن  في  االستثمار  بخصوص  التحديات 
وتحليلها  البيانات  جمع  يكفي  فال  الذكية، 
القدرات  توفر  باالعتبار  األخذ  يجب  بل 
فهم  على  القادرة  العاملة  واليد  البشرية 
األنظمة  في  والتغييرات  الرقمية  التحوالت 
على  العمل  يتم  لذا  االفتراضية.  والبيئة 
التنمية  لتحقيق  المبتكرة  الحلول  توفير 
الذكية  المباني  في  واالستثمار  المستدامة 
الناشئة  بالمشاريع  والتوسع  أكبر  بشكل 

بها. والتحكم  إدارتها  وكيفية 

استخدام  ضرورة  التكنولوجيا  ُتثبت 
التقنيات والروبوتات حتى في عملية البناء 
التطور،  على  قائم  فريد  لبناء  والهندسة 
مع  المهندسون  ينسجم  واالبتكار.  الحداثة 
خرائط  على  تترجم  التي  التحوالت  هذه 
وفقًا  المباني  الكتمال  البناء  واستراتيجيات 

دوليًا.  عليها  المتعارف  للشروط 

الجديدة مسارات  المعمارية  الهندسة  تواجه 
بالتقنيات  الغنية  الجديدة  الوظائف 
الخبرات  إلى  باالضافة  المبتكرة  والحلول 
والبناء  التصميم  مجال  في  المتطورة 
فيستفيد  العمل  سوق  أما  والتطبيق. 
اليوم من التعلم اآللي والذكاء االصطناعي 
التكنولوجيا  لتوظيف  األشياء  وإنترنت 

بكل أشكالها وتغذية التقنيات الجديدة. 
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يواجه القطاع الصناعي الكثير من التحديات مما يحّتم على 
أصحاب المجال التعامل مع التكاليف المرتفعة والتغّيرات 

الحالية. منحت التكنولوجيا والحلول الرقمية إلى جانب 
تقنيات إنترنت األشياء والذكاء االصطناعي والتعلم اآللي 

الشركات الصناعية القدرة على رفع الكفاءة والعمل بشكل 
أكثر ذكاًء.

الشركات الصناعية 
ُتنّفذ التحّول 

الرقمي بعيدًا عن 
الخطط التقليدية

ومنها  وأفريقيا  األوسط  الشرق  دول  ُتركز 
ومصر  السعودية  العربية  المملكة  االمارات، 
الصناعية.  المجاالت  في  النمو  تحقيق  على 
ايرادات  تبلغ  المتحدة  العربية  االمارات  ففي 
300 مليار دوالر، وهي  القطاع الصناعي نحو 
استراتيجية حكومية تهدف إلى زيادة مساهمة 
القطاع الصناعي في الناتج المحلي اإلجمالي 
من حوالي 36 مليار دوالر إلى 81 مليار دوالر 
العربية  العام 2031. كذلك المملكة  بحلول 
الضرورية  الشروط  توّفر كل  التي  السعودية 
بأحدث  وتزويده  الصناعي  القطاع  لنمو 
المملكة  تعمل  المجال،  هذا  وفي  التقنيات. 
صناعية  مدن  لبناء  مبادراتها  توسيع  على 
تخدم البالد وتساهم في تنميتها على المدى 

البعيد. 

مصر  في  الصناعي  القطاع  يشّكل  أفريقيًا، 
من  األبحاث،  فبحسب  لألرباح.  كبيرًا  مصدرًا 
في  الصناعي  اإلنتاج  يتجاوز  أن  المتوقع 
الجمهورية المصرية النمو االقتصادي في عام 
إلتزام  مع   ،%  5.1 بنسبة  ارتفع  حيث   ،2022
الصناعي،  القطاع  تطوير  بخطة  الحكومة 
على أن تزيد هذه النسبة عن الـ7 %. بدورهم، 
يسعى الصناعيون الى أن تتوافق خططهم 

توقعات  مع  المستقبلية  واستراتيجياتهم 
تنوع  من  الرغم  على  العمالء،  واحتياجات 
المنطقة. على ضوء  الشركات وتعددها في 
نحو  الصناعي  القطاع  يتجه  األخيرة،  التحوالت 
برحلة  واعدًا  الرقمي  التحول  شروط  تطبيق 

مليئة بخدمات طال انتظارها. 

للتحّول  تستعد  الصناعية  الشركات 
الرقمي

احتياجات  إلى  الصناعية  الشركات  تستجيب 
العمالء وتدعمهم بعّدة طرق في وقت تختلف 
فيه ثقافاتهم مع نمو مشاريع التحول الرقمي 
من حولهم. ُتعد إدارة التغيير التنظيمي ركنًا 
أن  يجب  حيث  الناشئة  للصناعات  أساسيًا 
تهدف المنظمات إلى ثقافة شاملة يشعر بها 
العمالء أنهم مساهمون أساسيون في نجاح 
الشركة وازدهارها في خطواتها المستقبلية، 
إن كان على صعيد التطوير واالبتكار أو االنتاج. 

التحول  إلى  للوصول  المسيرة  تطول  قد 
عوامل  لعّدة  يعود  وذلك  الشامل  الرقمي 
غيابها:  أو  المتوفرة  التقنية  المقومات  أبرزها 
شبكات  كبيرة،  سعة  مناسبة،  تحتية  بنية 
الغاية  لهذه  االنترنت.  في  وسرعة  السلكية 
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والوقت  الجهد  الكثيرمن  المؤسسات  تبذل 
تمامًا  للوصول  التقنية  مجال  في  وتستثمر 
إلى مبتغى العمالء مع األخذ باالعتبار األسباب 
التي تقود إلى هذا التحول والنتائج خلف اتخاذ 

هذه الخطوة. 

أهدافها  المؤسسات  تحدد  الخط،  هذا  على 
إما بالتحول إلى التقنيات الذكية وفرض طرق 
جديدة للتواصل واالتصال مع العمالء أو االتجاه 
تقوم  السوق  في  حديثة  منتجات  طرح  إلى 
االيرادات واألرباح في  التكنولوجيا وترفع  على 

الوقت نفسه. 

أما من ناحية العاملين في المصانع، فُتكّثف 
االدارات ورش العمل حول كيفية تطبيق حلول 
الكفاءة  إلى  النظر  عند  العمل.  في  الرقمنة 
كان  إذا  عما  الشركات  تتساءل  التشغيلية، 
بها  تعمل  التي  الطريقة  تبسيط  بإمكانها 
تستخدم  كانت  إذا  وما  التجارية  وخططها 
التكنولوجيا لتحقيق الكفاءة في عملياتها، 
والتنبؤ بالمشكالت المرتقبة، واعتماد الحلول 

األنسب وفقًا للحالة. 

الرقمي،  التحول  مشروع  في  البدء  فقبل 
مع  المؤسسة  أنظمة  تتوافق  أن  يجب 
للغاية.  مرنة  وتكون  الرقمية  األنظمة 
بها  خاصًا  نظامًا  المؤسسات  تمتلك 
عملهم  إلى  الوصول  من  األشخاص  ُيمّكن 
أي  في  حواجز،  دون  وعملياتهم  وبياناتهم 
ما  غالبًا  العالم.  حول  مكان  أي  ومن  وقت 
تكون السحابة هي الحل األبرز للحفاظ على 

للمضي قدمًا.  وأفضل طريقة  البيانات 

حلول  من  المؤسسات  تطبيقات  تتكّون 
آلخر  وفقًا  معّدلة  وهي  لها  مخصصة 
األشياء  كإنترنت  المتكاملة  التحديثات 
وحركة  اآللي  والتعلم  االصطناعي  والذكاء 

وتحليلها. الضخمة  البيانات 

الصناعة  وتطوير  االقتصادية  التنمية 
الصناعة  تطوير  في  دورها  للتكنولوجيا 
أغلب  في  تدخل  فهي  واالنتاج  والبرمجة 
تساعد  والعالمية.  المحلية  المنتجات 
بشكل  األعمال  توسيع  على  التقنيات 
على  االستخدامات  واستيعاب  أسهل 

تستجيب الشركات 
الصناعية إلى احتياجات 

العمالء وتدعمهم بعّدة 
طرق في وقت تختلف 

فيه ثقافاتهم مع نمو 
مشاريع التحول الرقمي 

من حولهم
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التي  الطفرة  حالة  الخبراء  ويوضح  أنواعها. 
تتفاقم  والتي  الصناعة واالقتصاد  تعيشها 
التقنيات  ساعدت  حيث  السنوات،  مّر  على 
االنتاجية  ورفع  الكفاءة  زيادة  في  الحديثة 

األرباح.  وبالتالي مضاعفة 

المستفيد  وحده  الصناعي  القطاع  يكن  لم 
التجاري  القطاع  شهد  بل  التنمية  هذه  من 
تحسنًا  خصوصًا  االلكترونية  والتجارة 
ملحوظًا إضافة إلى القطاع الصحي والزراعة 
االقتصادية سلسلة  التنمية  والنقل. خلقت 
من  حّد  مما  الجديدة  والوظائف  األعمال  من 
نسب البطالة في العالم ال سّيما في الدول 
أساسية  بصورة  التكنولوجيا  اعتمدت  التي 

المجاالت.  لنموها في كافة 

وأوروبا  األوسط  الشرق  منطقة  تهتم 
تنافسية  قدرة  لتحقيق  الصناعي  بالنشاط 
أطلقت  الصدد،  وبهذا  المحلي.  السوق  في 
المملكة  االمارات،  أبرزها  الخليج  دول 
من  مجموعة  وقطر  السعودية  العربية 
الصناعية  والثورة  الصناعة  لدعم  المبادرات 

وترسيخ  االستدامة  رفع  بهدف  الرابعة 
االقتصادية  الرؤية  ضمن  الدولة  مكانة 
أكثر  الدولة  أركان  ولجعل  المستقبلية 
ذلك،  ضوء  على  الصناعة.  في  تقدمًا 
من  حزمة  الصناعية  المؤسسات  تشهد 
داخليًا.  الرقمي  التحول  لدعم  االستثمارات 
االستثمارات  يجذب  المشاريع  من  النوع  هذا 
المحلية  واألجنبية لتحويل الدول إلى مركز 

كافة.  للصناعات  عالمي 

مقابل  التقليدية  الشركات  عدد  تراجع 
اختلطت  فيما  المتطّورة،  الشركات 
الصناعية  بالشركات  التكنولوجيا  شركات 
والعكس صحيح. وفي هذا الخصوص يؤكد 
االبتكارات  أمام  المجال  افساح  على  الخبراء 
الشركات  مع  التقليديلة  الشركات  وتعاون 
قطاع  في  تحّول  نقطة  الحداث  الجديدة 
استطاعت  وقد  والتكنولوجيا.  الصناعة 
الدول تجاوز أزمة الوباء من خالل رؤية ثاقبة 
استثمارات  لبناء  الدائم  االتصال  تعكس 
العام  القطاعين  مستوى  على  ناجحة 

والخاص. 

للتكنولوجيا دورها في 
تطوير الصناعة والبرمجة 
واالنتاج فهي تدخل في 
أغلب المنتجات المحلية 

والعالمية
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مجموعة &e تنضم إلى سباق جائزة االتحاد للطيران الكبرى 
للفورموال 1 - أبو ظبي كشريك مؤسس

تواصل Ooredoo ُعمان توسيع قدراتها في مجال تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت

باسم  )المعروفة سابقًا   e& أعلنت مجموعة 
عالمية  مجموعة  وهي  اتصاالت(،  مجموعة 
عن  التكنولوجي،  االستثمار  مجال  في  رائدة 
مع  سنوات  متعددة  استراتيجية  شراكة 
شركة أبوظبي إلدارة رياضة السيارات، لتصبح 
االتحاد  جائزة  لسباق  مؤسسًا  شريكًا  بذلك 
أبوظبي،  في   1 للفورموال  الكبرى  للطيران 
والذي يعد الحدث الرياضي األكبر في منطقة 
الخبرات  أفضل  معه  جالبًا  األوسط  الشرق 
والمقيمين  للمواطنين  والرقمية  الترفيهيه 

وخاصًة محبي رياضات السيارات.

المميز،  المؤسس للحدث  الشريك  بصفتها 
إلدارة  أبوظبي  شركة  مع   e& ستعمل 
سباق  على  والقائمين  السيارات  رياضة 
العمالء  مشاركة  تعزيز  على   1 الفورموال 

الرقمية. التجارب  أحدث  عبر  وتفاعلهم 

عالمية  مجموعة  إلى  تحولها  ومنذ 
التكنولوجي  االستثمار  مجال  في  رائدة 
 e& استطاعت  العام،  هذا  مطلع  في 
الحلول  خلق  في  ملحوظًا  تقدمًا  إحراز 
باستخدام  المبتكرة  التكنولوجيه 
من  يمكنها  ما  وهو  الحديثة  التقنيات 
على  قائمة  محدودة  غير  فرص  إيجاد 
أعمالها  ركائز  وعبر  والشراكات.  االتصال 
المجموعة  تواصل  والمتخصصة،  المتنوعة 
والمتعة  والحرية  القوة  من  المزيد  تقديم 
تلبي  تقنية  حلول  توفير  عبر  لعمالئها 
التي  المنصات  وتمكين  احتياجاتهم  كافة 

والتجارب  الذكي  التواصل  على  تعمل 
نوعها. من  الفريدة  والرقمية  الترفيهية 

الرئيس  دويدار،  حاتم  قال  اإلطار  هذا  وفي 
مثيرة  أوقات  “إنها   :e& لمجموعة  التنفيذي 
بهذه  نعتز  حيث  لنا  بالنسبة  للحماس 
للطيران  االتحاد  جائزة  سباق  مع  الشراكة 
أبوظبي، وهو حدث  1 في  للفورموال  الكبرى 
يجلب  والذي  عالميًا  األشهر  السيارات  رياضة 
رياضة  في  سواء  العالمية  التجارب  أفضل 
اإلمارات. وتوفر  إلى دولة  الترفيه  أو  السيارات 
السنوات  متعددة  اإلستراتيجية  شراكتنا  لنا 
المتميزة  العالمية  التجارية  العالمة  هذه  مع 
الرياضة فرصًا متعددة ليس فقط  في عالم 
العمالء  تجارب  وتعزيز  جديدة  عالقات  لبناء 
كمجموعة  مكانتنا  لترسيخ  أيًضا  ولكن 
عالمية رائدة في مجال االستثمار التكنولوجي 

تعمل على تمكين المجتمعات رقميًا”.

مجال  في  قدراتها  وتوسيع  لتعزيز 
واالتصاالت،  المعلومات  تكنولوجيا 
استراتيجية  شراكة   Ooredoo وقعت 
حلول  لتوزيع   Starlink  - ستارلينك  مع 
ذات  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا 
جميع  في  المشتركة  التجارية  العالمات 

أنحاء سلطنة ُعمان.

الطرفان  سيتعاون  الشراكة،  هذه  وبموجب 
التكنولوجيا  حلول  من  مجموعة  لتوفير 
واألجهزة  االتصال  ذلك  في  بما  الذكية 
المدارة لعمالء  والخدمات  والتنفيذ  والبرامج 

قطاع األعمال في ُعمان.

أبرمتها  التي  األحدث  الشراكة  هذه  تعتبر 
Ooredoo، حيث تسعى إلى تسخير االبتكار 
التكنولوجي وتحويل األعمال مع المساهمة 

في التنمية الرقمية في سلطنة ُعمان.

وبهذه المناسبة قال سلطان أحمد الوهيبي، 
التجارية  األعمال  لوحدة  التنفيذي  الرئيس 
“تماشيًا   :Ooredoo في  الجملة  ومبيعات 
بكثافة  نستثمر  فإننا  استراتيجيتنا،  مع 
مجال  في  رائدة  كشركة   Ooredoo لوضع 
وبناء  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا 
المرونة عبر األفراد والعمليات والتكنولوجيا. 
من خالل شراكتنا مع Starlink، فإننا نستفيد 
العديد من  عبر  الواسعة  الطرفين  من خبرة 
ذات  وخدمات  حلوًلا  نقدم  مًعا،  المجاالت. 
مستوى عالمي لتمكين المؤسسات - مهما 
كان حجمها وقطاعها - لدفع تحولها الرقمي 
وإطالق العنان لكفاءات جديدة وعروض قّيمة، 

كل ذلك من خالل تجربة العمالء الممتازة”.

وأضافت منيرة الدوسري، الرئيسة التنفيذية 
في  األحدث  “باعتبارها  ستارلينك:  لشركة 
عبر  تمتد  التي  الشراكات  من  واسعة  قائمة 
Ooredoo بداية  المنطقة، يمثل تعاوننا مع 
آفاق  فتح  على  قادرة  استراتيجية  لمواءمة 
سلطنة  في  التكنولوجيا  لقطاع  جديدة 
تكنولوجيا  مجال  في  خبرتنا  وبفضل  ُعمان. 
Ooredoo في  المعلومات واالتصاالت وريادة 
قطاع االتصاالت، سنكون قادرين على تقديم 
تمكن  مضافة  قيمة  وذات  مبتكرة  حلول 

أعمالهم وتسريع  أهداف  العمالء من تحقيق 
التحول الرقمي”. 

شركات  مجموعة  من  جزءًا  ستالينك  تعتبر 
 .2006 عام  في  تأسست  التي   ،Ooredoo
للهواتف  تجزئة  بائع  أول  كونها  من  وبداية 
منذ  تفرعت  فقد  واإلكسسوارات،  المحمولة 
مزودي  أكبر  من  واحدة  لتصبح  الحين  ذلك 
مجاالت  في  الخارج  من  المدارة  الخدمات 
المعلومات  تكنولوجيا  مثل  متعددة 
االتصال.  ومراكز  والصيانة  والتركيبات 
تجربة  مجال  في  رائدة  شركة  وكونها 
حلول  تقديم   Ooredoo تواصل  البيانات، 
التحتية  البنية  لتحسين  للشركات  ذكية 
مع  بها  الخاصة  المعلومات  لتكنولوجيا 
باالستفادة  يوم.  إبقائها متصلة وتعمل كل 
من شبكتها السلسة ونهجها المرتكز على 
العمالء، تشمل منتجاتها المبتكرة الخدمات 
السحابية ومؤتمرات الفيديو ومجموعة تعاون 
البريد اإللكتروني والتخزين السحابي وحلول 
عبر  العمالء  خدمة  خالل  ومن  االتصال.  مركز 
العديد من القطاعات االقتصادية ، تم تصميم 
لتحويل  خصيًصا  المصممة  الشركة  حلول 
األعمال من جميع األحجام لمساعدتهم على 

تحقيق النمو والمساهمة في تنمية ُعمان.
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“دو” تدعم نظام الحماية من الحرائق في االمارات بواسطة 
إنترنت األشياء

دو ونوكيا تحققان أعلى معدل سرعات لموجات شبكة 
الجيل الخامس بعد نجاح تجربة تقنية “تجميع النواقل”

العربية  اإلمارات  لجعل  منها  محاولة  في 
المتحدة الدولة األكثر أماًنا في العالم، اختارت 
لالتصاالت  اإلمارات  شركة  من  جزء  وهي  دو، 
 Software AG's منصة   ،)EITC( المتكاملة 
Cumulocity IoT لتكون جزءًا خاصًا بنظام 
لوزارة  التابع  “حصنتك”  الحريق  من  الحماية 
االمارات لتسريع وقت االستجابة  الداخلية في 
من  السالمة  معايير  أعلى  على  والحفاظ 

الحرائق.

25000 مبنى بنقطة  المتطّور  النظام  يربط 
للسالمة والحماية من الحريق مع مركز تلقي 

إرسال  تجهيزات  عبر  “حصنتك”  في  االنذارات 
خالل  من  المباني.  كافة  في  المثّبتة  االنذار 
هذه المنصة ستتم مراقبة المباني للكشف 
عن تسّرب الدخان وهذه الخطوة تتماشى مع 
مبادرة المدن الذكية في االمارات والتي تشمل 
تحقيق السالمة العامة وحماية المباني لتعزيز 

جودة حياة االنسان.

وبهذه المناسبة قال أيمن السبيعي، المدير 
العام لشركة “حصنتك”: ُتعد حصنتك من بين 
خدمات السالمة العامة وانقاذ األرواح والحماية 
النقاذ  العالم، وهي مصممة  في  الحريق  من 
األرواح والممتلكات باالضافة إلى ضمان أعلى 
السالمة.  وأنظمة  المباني  صيانة  مستويات 
استجابة  وقت  أسرع  النظام  يضمن  كما 
الطالق التنبيهات من خالل إنذار حريق متصل 
على مدار الساعة. وفي إطار عملنا لتحسين 
قدرات االستجابة للطوارئ، يسّرنا التعاون مع 
مزود حلول التكنولوجيا المتقدمة “دو” حيث 
تجمعنا رؤية مشتركة لتوفير أعلى مستويات 

الطوارئ  حاالت  إلى  لالستجابة  الوقاية  من 
أفضل  مع  وتماشيًا  الدولة  أنحاء  جميع  في 
المعايير والممارسات الدولية، لتكون االمارات 

من أكثر الدول أمانًا في العالم”.

التنفيذي  الرئيس  تار،  مارتن  أشار  بدوره 
لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في دو الى 
ان دو كانت في طليعة الشركات التي تعمل 
الرقمي  التحول  وقيادة  التقدم  تسريع  على 
انترنت  تعمل  حيث  الصناعية،  للقطاعات 
األشياء على تمكين التطورات الهامة لألمان 
من  ذلك  في  بما  الصناعي  المستوى  على 
الحرائق وهذا ما تقوم به منصة “سوفت وير 
إيه جي” النترنت األشياء حيث ترتقي بالحماية 
المنتجات  خالل  ومن  أعلى.  مستوى  إلى 
تعمل  المتطورة،  والتكنولوجيا  المتقدمة 
بدعم  المستدام  التزامها  إظهار  على  “دو” 
القطاع العام لحماية الناس والمساهمة في 
التقدم التكنولوجي في قطاع صناعة الحماية 

والسالمة من الحرائق في االمارات.

اإلمارات  لشركة  التابعة  دو،  من  كلُّ  أعلنت 
تك”،  و”ميديا  ونوكيا  المتكاملة،  لالتصاالت 
بـ  يعرف  ما  تقنية  تجربة  في  نجاحها  عن 
الجيل  شبكة  لموجات  النواقل”  “تجميع 
الذي  الطيف  بين  الجمع  خالل  من  الخامس 
المزدوج  لإلرسال  نواقل  ثالثة  تستخدمه 

.)TDD( بتقسيم الوقت

تسجيلها  تم  التي  البيانات  سرعة  ووصلت 
خالل التجربة إلى 4.520 جيغابت في الثانية، 
ما يعني توفير أداء وطاقة استيعابية معززة 
عندما يتم تطبيق الحلول على نطاق واسع 
في الشبكة. وستمّكن هذه الحلول الجديدة 
السرعة  عالي  إنترنت  اتصال  توفير  من  دو 
المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  لسكان 
وخدماتها  منتجاتها  من  العديد  خالل  من 

مثل  الخامس  الجيل  بتقنية  المدعومة 
وتعاونت  وغيرها.  المنزلي  االتصال  خدمات 
دو في إجراء هذه التجربة مع نوكيا، الشركة 
تجميع  وأنظمة  تقنيات  تطوير  في  الرائدة 
الخامس  الجيل  شبكة  لموجات  النواقل 

ضمن الطيف الفرعي 6 جيغا هرتز.

الجديدة باستخدام مجموعة  التجربة  وُأجريت 
باإلضافة  نوكيا،  شركة  منتجات  أحدث  من 
إلى البرمجيات التجارية السابقة التي تعمل 
“ميديا  شركة  وفرت  كما  دو.  شبكة  على 
المحمولة  باألجهزة  الخاصة  منصتها  تك” 
والمدعومة بتقنية الجيل الخامس. وتمكنت 
تجميع  اختبار  خالل  من  الثالث  الشركات 
النطاق  من  ميغاهرتز   200  - نطاقين 
النطاق  من  ميغاهرتز  و100   N78 الترددي 
من  عالي  نطاق  عرض  مع   -  N41 الترددي 
الموجات  طيف  لسرعة  معدل  أعلى  تحقيق 
الراديوية لشبكة الجيل الخامس في العالم.

التنفيذي  الرئيس  البلوشي،  سليم  قال 
الجيل  شبكة  “عززت  دو:  في  للتكنولوجيا 
وسرعات  إمكانات  من  توفره  وما  الخامس 

فائقة مستوى الترابط بين عمالئنا والتقنيات 
للغاية  سعداء  ونحن  والمتقدمة.  الحديثة 
بنجاح هذه التجربة وتحقيق أعلى معدل على 
اإلطالق لسرعة الطيف الحامل لموجات شبكة 
التقنيات  هذه  باستخدام  الخامس  الجيل 
المتقدمة وذلك بفضل تعاوننا مع  والحلول 
نوكيا و”ميديا تك”. وسيمكننا هذا اإلنجاز من 
التخطيط لتطوير المزيد من الخدمات الجديدة 
والمحّسنة وتقديمها لعمالئنا باالعتماد على 
شبكتنا المتطورة من الجيل الخامس، فضاًل 
عن تسليط الضوء على قدراتنا التجارية في 
مجال الخدمات والحلول المستندة إلى تقنية 
التجربة  هذه  لنا  وستتيح  الخامس.  الجيل 
وتوفيرها  وتسويقها  جديدة  خدمات  ابتكار 
لعمالئنا مع ضمان سرعات وطاقة استيعابية 

أعلى إضافة إلى تغطية أفضل للشبكة”.

األعلى  الرئيس  نائب  الفانتي،  ميكو  وأشار 
المحمول في شركة نوكيا  الهاتف  لشبكات 
تجميع  “يسمح  وأفريقيا:  األوسط  الشرق 
النواقل بإطالق العنان لإلنتاجية العالية في 
نطاقات الطيف الترددي 6 جيغاهرتز ، والتي 

توفر أيًضا تغطية رائعة”.
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محركات البحث
األخطر  بين أيديكم
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أي  “الفيروسية”  البحث  محركات  تنتشر 
من  لتنال  بكثرة  المستخدم  تخدع  التي 
بينما  االنترنت.  على  ومعلوماته  بياناته 
توفر لنا محركات البحث العديد من الشروط 
لضمان خصوصيتنا، وال تزال صفحات غوغل 
المواقع  أخطر  من  تعتبر  و”بينغ”  و”ياهو” 
على  بالتجسس  متهمة  وهي  إطالقًا 
معلوماتهم  على  واالستيالء  المستخدمين 
تعمل  المادي.  لالبتزاز  أو  تسويقية  ألهداف 
تحسين  على  العالمية  البحث  محركات 
بعدما  االنترنت  استخدام  تزايد  مع  أدائها 
الخارجي.  بالعالم  لالتصال  وسيلة  أصبحت 
المستخدم،  أسئلة  عن  البحث  ُمحّرك  ُيجيب 
الذكاء  تطبيقات  حجم  فإن  أبحاثه،  ويؤكد 
ُتدمج  التي  اآللي  والتعلم  االصطناعي 
ُتحصى  وال  ُتعد  ال  مثاًل  غوغل  بحث  بمحّرك 
وهي قادرة على جعل هذا الموقع يدرك كل 

األمور وينشرها. 

المنطقة  في  البحث  محّرك  خدمات  تطّورت 
اعتماد  بعد  كبير  بشكل  والعالم 
األعمال  النجاز  كوسيلة  التكنولوجيا 
والتواصل االفتراضي في كافة أنحاء العالم. 
المستخدم  مع  البحث  محّركات  وتتجاوب 
أن  إال  المقّدم.  المحتوى  خالل  من  وطلباته 
لم  البحث  محّرك  مفهوم  لنجاح  التحديات 
اللغات  تتنوع  أن  يجب  حيث  قليلة،  تكن 
واألجنبية  العربية  الدول  إلى  لالستجابة  فيه 
باالنترنت  االتصال  مشاكل  إلى  باالضافة 
ضوء  على  المنطقة.  في  الشبكات  ووضع 
سلسلة  المعنية  الشركات  أطلقت  ذلك، 
والمساهمة  المحتوى  إلثراء  المبادرات  من 
عصر  ظّل  في  البحث  محرك  مستوى  برفع 

رقمي متطّور باستمرار. 

والذكاء  اآللي  التعلم  أنظمة 
االصطناعي... دورها وأهميتها

وفيرة  معلومات  البحث  محركات  ُتقّدم 

تتعّدد الهجمات السيبرانية 
وتختلف المواقع إال ان 

خطورتها تتفاوت وفقًا 
للمحتوى. لذلك يعمد 

المتسللون الى إنشاء مواقع 
إلكترونية مزّيفة تتضمن 

مجموعة من الكلمات 
الشائعة المليئة بالثغرات. 
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محّركاتها  التكنولوجيا  شركات  فُتطّور 
االصطناعي.  الذكاء  أنظمة  على  باالعتماد 
متنوعة  تحديثات  غوغل  تقدم  كما 
لتجربة  جديدة  بأسماء  منها  للمستخدم 
المحّرك  يقدم  حيث  وُمحّسنة،  أفضل 
محتوى أوسع دون االنحصار بموضوع معّين 
على  اليوم  تركيزنا  يصب  محددة.  لغة  أو 
نشره  وكيفية  الرقمي  المحتوى  صناعة 
السبل  عن  االلكترونية  المواقع  تبحث  لذا 
وقبل  البحث.  محركات  على  أكثر  للظهور 
سالمة  من  التأكد  يتم  المحركات،  تحسين 
محتوى  ليقدم  تقنيًا  االلكتروني  الموقع 

عالية.  بجودة وكفاءة  للمستخدم  مميزًا 

لمراقبة  فريقًا  غوغل  شركة  تخصص 
إدخالها  يتم  التي  البحث  ونتائج  المحتوى 
ومن  اآللي.  التعلم  أنظمة  خوارزميات  في 
تراقب  البحث  خالل عملية تحسين محركات 
الشركة الروابط الخارجية الواردة من مواقع 
الذي   SEO دور  يبرز  هنا  أخرى.  إلكترونية 
الموقع  إلى  للوصول  المحتوى  ُيحسن 
التحسين  مراحل  تتفّرع  بأمان.  االلكتروني 
تصّفح  وكيفية  الموقع  ببنية  االهتمام  بين 
وتأثيرها  السرعة  توفر  جانب  إلى  الويب 
تكون  سلسة  لتجربة  البحث  نتائج  على 

بالنسبة  أما  المستخدم.  توقعات  قدر  على 
مع  التواصل  فيتم  الخارجية،  للروابط 
والمحتوى  االلكترونية  المواقع  أصحاب 
مع  شاملة  تغطية  لتأمين  فيها  الموجود 

البيانات.  الكثير من  وجود 

العنصر  هو  المحتوى  على  التركيز 
بينما  االلكتروني  الموقع  لنجاح  األساس 
الـ لتحسين  تستخدم  الخلفية  الروابط 

التفاعل  يزيد  الجّيد  المحتوى  فإن   .SEO
الذي  االلكتروني  والموقع  المستخدم  بين 
ويتنوع  المتطلبات.  كل  إلى  يستجيب 
الفيديو،  مقاطع  الصور،  بين  المحتوى 
في  والتحليالت  البيانات  ومشاركة  المقاالت 
البحث  محركات  تحسين  مع  نفسه.  الوقت 
في  للظهور  فائقة  خدمات  الموقع  يأخذ 

البحث.   محركات  نتائج 

الويب وعيوبها البحث على  محركات 
المخاطر  تتكاثر  الويب  صفحات  تعدد  مع 
عرضة  المستخدم  يجعل  مما  السيبرانية 
االبتزاز  أو  السرقة  الهجمات منها  لكثير من 
المعروفة  الضارة  البرامج  تحاول  الرقمي. 
بياناتك،  تشفير  الفدية  برامج  باسم  أحياًنا 
بالفدية  المطالبة  عمليات  ُتقام  فهكذا 

تميل محركات البحث 
مع الهجمات إلى 

التباطؤ مما يتسبب 
بتراجع الخدمة ويترك 
المستخدمين عرضة 

لسرقة المعلومات
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السترجاع البيانات الشخصية. يتسبب هجوم 
تهدد  قد  كبيرة  بأضرار  االحتيالي  التصيد 
األعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة. ففي 
العام 2013، تسببت إحدى هجمات التصيد 
مليار   12 تزيد عن  تجارية  بخسائر  االحتيالي 
من   %  90 االحتيالي  التصيد  يمثل  دوالر. 
تواجهها مؤسسات  التي  االنتهاكات  مجمل 
بنسبة  زادت  فقد  والخاص،  العام  القطاعين 
أكثر  تمثل  الماضي، وهي  العام  في   % 65
جيل  االنتهاكات.  مجموع  من   %  65 من 
جديد من الهجمات اإللكترونية تنتشر بكثرة 
والتعّرض  االصطناعي  الذكاء  باستخدام 
الذكاء  خدمات  ُتعتمد  فبينما  للسحابة. 
األداء،  وتحسين  الرؤية  لتطوير  االصطناعي 
منها  أخرى  ألهداف  التقنية  هذه  ُتستخدم 
إلى  المقرصنون  يعمد  واالحتيال.  القرصنة 
أجل  من  المعروفة  البحث  محركات  انتهاك 
إلحاق الضرر بمحتوى مواقع الويب الرسمية. 
الضارة  البرامج  الحاالت، تستهدف  في بعض 
األكثر  الهجمات  تطبيقات معينة، وهذه من 
شيوعًا. هذا باالضافة إلى هجمات تستهدف 
كلمات مرور الحسابات الشخصية والتعّرض 
تأثيرها  العمليات  لهذه  أن  كما  لبياناتها. 
الذي يوّزع برامج  البحث  على تحسين محرك 
ما  وهذا  االلكترونية  المواقع  على  ضارة 

ينعكس على مستخدم االنترنت الفردي أوالً 
ثانيًا؛ فغالبًا ما تتعّرض  وعمليات الشبكات 
في  االختراق  خطر  إلى  الشركات  معلومات 

مثل هذه الحاالت.

محركات البحث السلبية 
إلى  الهجمات  مع  البحث  محركات  تميل 
ويترك  الخدمة  بتراجع  يتسبب  مما  التباطؤ 
المعلومات.  لسرقة  عرضة  المستخدمين 
وتحديثاتها  البحث  محركات  أصبحت  فيما 
تحدد  كما  الشروط،  من  الكثير  تتطلب 
التي  االستباقية  االستراتيجيات  الشركات 
المواقع  وتراقب  الهجمات  بواسطتها  تمنع 
الخلفية  بالروابط  مرافقة  وتفاصيلها 
عن  الحياد  من  تتمّكن  كي  منتظم  بشكل 

الهجمات. 

على  الهجمات  اكتشاف  السهل  من  ليس 
على  تحتوي  فقد  السلبية  البحث  محركات 
يسبب  ما  وهذا  مدارة  غير  خلفية  روابط 
إلى  باالضافة  البيانات  مرور  حركة  تخفيض 

مشاكل تقنية في السحابة. 

لذلك  المزّيفة  الروابط  تجاهل  يمكن  ال 
ارتباط  تعريف  بملف  االحتفاظ  المهم  من 

والتدقيق  البحث  لمحّرك  خاص  خلفي 
يمكن  ثانية  خطوة  بانتظام.  الروابط  بهذه 
المتكرر  المحتوى  اكتشاف  وهي  اتخاذها 
في  تنبيه  أدوات  واعتماد  الموقع  على 
لتحديد  البحث  األمان على محّرك  حال خرق 

والفيروسات.  الروابط 

السلبية  برامجهم  المقرصنون  يستخدم 
إال  استباقيًا  البحث  محركات  الستهداف 
العقبات  يدرك  أن  المستخدم  على  أن 
بمجّرد  معرفته  دون  تواجهه  قد  التي 
هائل  كم  لوجود  نظرًا  باالنترنت.  اتصاله 
محركات  تمّثل  أونالين  المحتوى  من 
مواقع  لتقديم  األفضل  المكان  البحث 
وغيرها  تثقيفية  تسويقية،  إلكترونية 
يمكن  حديثة،  تقارير  فبحسب   العديد. 
هجمات  إلى  التعّرض  احتمال  يرتفع  أن 
من  أكثر  البحث  محّرك  على  سيبرانية 
تهم  التي  فاألخبار  االنترنت.  شبكة  اعتماد 
هي  لتصفحها  اعجابه  وتلقى  المستخدم 
برامج  كبيرة  بنسبة  تحمل  أن  ممكن  التي 
المؤسسات  ُتحذر  لذلك  الرابط.  في  خبيثة 
على  يظهر  الذي  الخبيث  المحتوى  من 
مصدرًا  تشّكل  والتي  األشهر  المحركات 

للخطورة. 
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هواوي تتجه نحو العالم الذكي  

نوكيا تعزز دور الذكاء اإلصطناعي في برامجها

الرقمنة هي مجرد البداية إذا نظرنا إلى التقدم 
العالمي. ستصبح تطبيقات بيانات تكنولوجيا 
المعلومات أكثر تنوًعا، مما يعني أن الحاجة إلى 

تخزين بيانات موثوق بها أصبحت أكثر أهمية.

التمهيدي  التعريفي  المستند  يقدم  لذلك، 
Striding نحو العالم الذكي - تخزين البيانات 
نظرة هواوي لتطور التخزين في مراكز بيانات 
لعمالء  وتوفر  مواضيع،   9 تغطي  المؤسسة. 
البنية  تطوير  بشأن  توصيات  المؤسسات 
التحتية للبيانات لتعزيز صناعة تخزين البيانات 

بشكل مشترك. أوالً مع البيانات غير المهيكلة

من  أكثر  المهيكلة  غير  البيانات  تمثل  حيث 
80 % من بيانات المؤسسة الجديدة وهي ذات 
أهمية متزايدة لإلنتاج واتخاذ القرار. من الضروري 
المؤسسة  في  المعلومات  تكنولوجيا  لفرق 
تحويل قدراتها المركزة على البيانات المهيكلة 
لتصميم وتخطيط وإدارة البيانات غير المهيكلة 

الجماعية.

تزدهر تطبيقات  المتنوعة،  البيانات  تطبيقات 
البيانات المتنوعة مثل قواعد البيانات الموزعة 
وتحليالت البيانات الضخمة والذكاء االصطناعي. 
يتم تشجيع المؤسسات على استخدام بنية 
تطبيقات  لخدمة  المنفصلة  التخزين  حوسبة 
أعلى.  موثوقية  لتحقيق  الناشئة  البيانات 
باإلضافة إلى ذلك ، يمكن إنشاء محركات تسريع 
لتطبيقات البيانات المتنوعة لتنفيذ معالجة 

قريبة من البيانات توفر كفاءة أعلى.

لجميع  شامل  طرح  حول  الثالث  الموضوع 
السيناريوات فيما تمثل وحدات تخزين الفالش 
التخزين  سوق  من   %  50 من  أكثر  بالكامل 
الفالش  التخزين  عصر  ويقترب  األساسي، 
الشامل. توصي هواوي الشركات باغتنام فرص 
لتسريع  ونشرها  التخزين  وحدات  استبدال 

اعتماد تخزين فالش بالكامل.

رابعًا، الحماية من برامج الفدية في وقت أصبحت 
هجمات برامج الفدية أكبر تهديد للمؤسسات. 
ُينصح فرق التخزين الخاصة بهم بإنشاء نظام 
تخزين  حل  وإنشاء  شموالً  أكثر  بيانات  حماية 
شامل لحماية برامج الفدية لتقوية خط الدفاع 
الخامس  الموضوع  البيانات.  لحماية  األخير 
البيانات أصبحت  أن  الرقمية؛ بما  المرونة  حول 
ركنًا أساس للمؤسسات، تعد المرونة الرقمية 

مقياًسا رئيسًيا ألي إطار عمل لمرونة المؤسسة. 
البيانات  حماية  تعزيز  الشركات  على  يجب 
لضمان عدم تسرب البيانات، والعبث ، والخسارة 
، والخدمات المستمرة، والوصول المتوافق دائًما، 
وبالتالي تعزيز المرونة الرقمية. سادسًا التخزين 

المدعوم بالذكاء االصطناعي

الذكاء  يدعم  المنتجات،  إلى  اإلدارة  من 
دورة  طوال  الذاتية  القيادة  تخزين  االصطناعي 
الشركات  تقوم  بأن  يوصى  البيانات.  حياة 
بشكل استباقي بتطوير معايير تقييم لبرامج 
إدارة الذكاء االصطناعي للتخزين، وأن تقوم فرق 
للتخزين.  التقنية  الحزم  بترقية  التخزين  إدارة 
سابعًا، بنية السحابة المتعددة كون الوسائط 
المتعددة السحابية أصبحت أمًرا طبيعًيا جديًدا، 
فإن الممارسة الموصى بها هي ترحيل الخدمات 
المبتكرة التي بها شكوك وخدمات ناشئة مثل 
مع  العامة،  السحابات  إلى  المفتوح  الوصول 
االحتفاظ بالخدمات األساسية في مراكز البيانات 
المحلية الخاصة بهم. في اإلنشاءات السحابية 
المتعددة، ُينصح المؤسسات باستخدام بنية 
البيانات  تخزن  التي  المعلومات  تكنولوجيا 
التطبيقات  وتنشر  مركزي  بشكل  وتشاركها 
في سحابة متعددة، وتخطط لمنصة إدارة بيانات 
موحدة عبر السحابة لزيادة مشاركة البيانات إلى 

أقصى حد.

مجاالت  في  برامجها  مجموعة  نوكيا  تعزز 
وجود  مع  الدخل،  وتحقيق  واألتمتة  األمن 
الذكاء االصطناعي في صلب عملها “لتلبية 
وتوسيع  أفضل  بشكل  عمالئها  احتياجات 

وجودها في السوق القابل للتغّير”.

نوكيا  في  البرمجيات  أعمال  تطور  يعتمد 
على نجاح إعادة تصميم تطبيقاتها لجعلها 
للنشر  وقابلة  السحابة  بالكامل في  أصلية 
في أي بيئة سحابية، أو حافة، عامة أو خاصة؛ 
خدمات  من  العديد  إطالق  إلى  باإلضافة  هذا 
مقدمي  لتزويد   )SaaS( كخدمة  البرمجيات 
والشركات  السحابية  الحوسبة  خدمات 

شبكات  تشغيل  في  للقيمة  أسرع  بوقت 
االتصاالت الخاصة بهم.

و   OSS و  األمان  برمجيات  تطبيقات  تندرج 
التجارية  نوكيا  عالمة  تحت  نوكيا  من   BSS
والتي  والتحليالت(،  والتصور  )األتمتة   AVA
مكان”  كل  في  “الذكاء  توفير  إلى  تهدف 
اآللي  والتعلم  االصطناعي  الذكاء  خالل  من 
برمجة  واجهات  وفتح  الكود  تكوين  وعدم 
المتعددة  السحابة  مع  والتزامن  التطبيقات 

والنظم البيئية الرقمية.

عمل  إطار  تقديم  في  نوكيا  هدف  يتمثل 
مساعدة  في   AVA Open Analytics
تسريع  على  االتصاالت  خدمات  مزودي 
مشاريع الذكاء االصطناعي، جزئيًا عن طريق 
تبسيط كيفية تخزين البيانات واستخدامها 
من خالل نقل العمالء من “بحيرات” البيانات 
شبكة  بنية  إلى  والمركزية  المتجانسة 
يمكن  للتقديرات،  وفًقا  مختلطة.  بيانات 
من   %  40 حوالى  قضاء  البيانات  لعلماء 

والمهام  البيانات  مشاحنات  في  وقتهم 
نوكيا  تتوقع  أتمتتها.  يمكن  التي  المتكررة 
بالكامل  تجارًيا  متاًحا  العمل  إطار  يكون  أن 

في عام 2023.

النظام  أيًضا  على الخط نفسه، تقدم نوكيا 
البيئي الرقمي IGNITE للجمع بين العمالء 
االبتكار  وتسويق  لتسريع  التطبيق  وشركاء 

في حلول األمان واألتمتة وتحقيق الدخل

البيئي  النظام  تمكين  منصة  باستخدام 
www.open-ecosystem.( نوكيا  من 
خالل  من  التعاون   IGNITE تسهل   ،)org
بما  المطلوبة،  الموارد  إلى  اآلمن  الوصول 
الطلب  عند  المنتج  رمل  صناديق  ذلك  في 
 20 من  أكثر  هناك  والتكامل.  للتجريب 
العمالء  مع  بالفعل  التنفيذ  قيد  مشروًعا 
تطوير  ذلك  في  بما   ، التطبيقات  ومقدمي 
نماذج جديدة للتعلم اآللي، وحاالت استخدام 
السيبراني  األمن  حوادث  واكتشاف  األتمتة 

واالستجابة لها.
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الرقمنة  مجال  في  الصين  برزت  لطالما 
فيعتمد  المركز  هذا  أما  والتكنولوجيا، 
بشكل  االصطناعي  الذكاء  تقنية  على 
لبناء  بها  التحكم  يمكن  والتي  كامل 
االصطناعي  للذكاء  خاصة  محلية  منصة 
شاملة  حاسوبية  طاقة  توفير  على  تعمل 
والمؤسسات  والشركات  الحكومية  لإلدارات 
تطوير  جانب  إلى  العلمي،  البحث  ومراكز 
المنطقة  في  االصطناعي  الذكاء  قطاع 

بأكملها وفي دول اآلسيان.

االصطناعي  الذكاء  حوسبة  مركز  يضم 
الصين  بين  المعلومات  من  ضخمة  قاعدة 

على  المركز  هذا  سيعمل  كما  واآلسيان، 
على  والتركيز  المشترك  االبتكار  تعزيز 
التقنية  المجاالت  المتكاملة في  التطبيقات 
والخوارزميات  الحوسبة  قوة  مثل  الرئيسية 
بالغ  دعم  تقديم  بهدف  وذلك  والبيانات، 
الصين  بين  والتعاون  للتبادالت  األهمية 

ودول اآلسيان في مجال االقتصاد الرقمي.

الذكاء  بتقنية  ريادتها  الصين  أثبتت 
في  التفوق  لها  سمح  مما  االصطناعي 
الكثير من معاركها بوجه الواليات المتحدة. 
التكنولوجي  التقدم  من  الصين  تستفيد 
تعتمد  حيث  األصعدة،  كافة  على  لتتفوق 

الحلول  على  القائمة  الذكية  الحرب  مبدأ 
بشكل  االصطناعي  والذكاء  الرقمية 
الصين  توّظف  ذلك،  خالل  من  أساسي. 
تطوير  عبر  االصطناعي  الذكاء  وشركاتها 
والطائرات  والسيارات  الرقمية  المنصات 

القيادة.   ذاتية 

تكنولوجيًا  بتقدّمها  الصين  سعي  يتمّثل 
في  والتمركز  الدول  سائر  على  بتمّيزها 
على  الرقمنة.  مؤشرات  في  األولى  المراتب 
قدراتها في  الصين  اليوم  ُتطّور  ذلك،  ضوء 
العالم  على  سيطرتها  لفرض  المجال  هذا 
التقليدية  الحلول  عن  واالبتعاد  جهة  من 

من جهة أخرى.

األوسط  الشرق  منطقة  صعيد  على  أما 
في  االستثمار  ُيشّكل  العربية،  والدول 
الرقمية  الحلول  في  االصطناعي  الذكاء 
ظّل  في  المحلي  الناتج  لرفع  ضرورية  حاجة 
التقنيات  تساهم  كما  بها.  نمّر  التي  األزمة 
التكاليف  وتخفيض  الكفاءة  برفع  الذكية 
الذكاء  شّكل  األخرى.  بالعمليات  مقارنًة 
المستوى  على  ايجابيًا  انفجارًا  االصطناعي 
المتناهية  فرصًا  وجوه  أتاح  حيث  المحلي 
في  الناشئة  والمشاريع  األعمال  من 

مختلفة. تخصصات 

وتطوير  دعم  بكيفية  اليوم  الخبراء  يبحث 
لمواجهة  االصطناعي  والذكاء  السحابة 
وتعزيز  خاللها  من  المستقبلية  التحديات 
والتكنولوجيا  االتصاالت  قطاع  في  االبتكار 
التطّور  هذا  يترافق  توازيًا،  والمعلومات. 
والبنية  الخامس  الجيل  شبكات  بنمو 
الثورة  مالمح  يرسم  مما  التقنية  التحتية 
إليه  ستقودنا  ما  وإلى  الرابعة  الصناعية 

المقبل. العقد  خالل 

الذكاء  استخدام  تأثير  عن  الحديث  وفي 
هذه  تساهم  المنطقة،  في  االصطناعي 
القتصاد  دوالر  مليار   320 بتحقيق  التقنية 
أما   .2030 العام  بحلول  العربية  المنطقة 
الذكاء  على مستوى كل دولة، فقد يضيف 
المملكة  القتصاد  مليار   135.2 االصطناعي 
 %  12.4 يعادل  ما  أي  السعودية  العربية 
للمملكة.  االجمالي  المحلي  الناتج  من 
مليار   96 المستقبل  تقنية  ستضيف  بينما 
المتحدة  العربية  االمارات  اقتصاد  دوالر على 
المحلي  الناتج  من   %  13.6 مايعادل 
وسلطنة  البحرين  قطر،  كذلل  االجمالي. 
45.9 مليار دوالر  ُعمان التي ستستفيد من 
8.2 % من الناتج  على اقتصادها ما يعادل 
 42.7 مع  مصر  تليها  االجمالي.  المحلي 
الناتج  من   %  7.7 يعادل  أيما  دوالر  مليار 

االجمالي.  المحلي 

يتوّسع اعتماد الذكاء االصطناعي إلى كافة أنحاء العالم 
لتقوم على أساسه األعمال والشراكات والتعاونات والمبادرات. 
وفي حلبة المنافسة بين الدول وسعيها لدمج التكنولوجيا 
ضمن مجتمعها، تقوم مدينة ناننينغ الصينية باالستثمارات 

الالزمة لبناء مركز حوسبة الذكاء االصطناعي بين الصين 
ودول اآلسيان – أي دول جنوب شرق آسيا. سيتم إنشاء 

المركز على مرحلتين.

الذكاء االصطناعي 
ُيغني اقتصاد 

المنطقة والعالم
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تراجع أسهم
الرقائق مع تباطؤ 

الطلب عليها
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مؤشر  تراجع  التغّيرات،  هذه  ظل  وفي 
“فيالدلفيا” ألشباه الموصالت 11 % خالل الفترة 
يمر  الذي  السلبي  بالواقع  ُينذر  مما  الماضية، 
بدورهم، يشير صانعو شرائح  القطاع.  به هذا 
الذاكرة إلى تباطؤ الطلبات مما قد يؤثر على 

صناعة أشباه الموصالت باالجمال.

تراجع  القطاع مع  خوف ملموس يختبره أهل 
الموصالت  أشباه  على  المستمر  الطلب 
وهذا ما يدل على الوضع االقتصادي الصعب 
والتكنولوجيا.  التقنية  مجال  على  وتأثيره 
الرقائق تتجه  وبحسب التوقعات فإن صناعة 
العام  من  الثاني  للنصف  غامض  مسار  إلى 
العام  بحلول  االفق  في  يلوح  انتعاش  فال 
على  القدرة  لعدم  المخاوف  وتزيد   .2023
في  نقص  مع  األسواق  في  الرقائق  ايجاد 

عملية التوريد والصناعة وضعف المبيعات.

المصنعة  الشركات  احدى  خسرت  وباألرقام، 
ومراكز  الكمبيوتر  أجهزة  رسومات  لمعالجات 
السوقية  قيمتها  نصف  من  أكثر  البيانات 
األسهم.  تراجع  مع  تزامنًا  الجاري  العام  خالل 
أشباه  بشأن  المستثمرين  ثقة  وتراجعت 
عكس  على  نموها  انخفاض  مع  الموصالت 
قطاع التكنولوجيا الذي تتوسع أرباحه تدريجيًا.

تحديات أشباه الموصالت... تابع
متنوعة  صعوبات  الموصالت  صناعة  تشهد 
خصوصًا بعد تفشي الوباء، وبحسب التوقعات 
المستقبلية من المرجح أن تتزايد التحديات لدى 
المخزونات.  ارتفاع  مع  الرقائق  صناعة  شركات 
ويأخذ المستثمرون كل هذه التبديالت باالعتبار 
مما يسمح بشراء الرقائق بقيمة منخفضة. فقد 
لألرباح  ضعفًا  بـ15  الرقائق  مؤشر  تسعير  تم 
يكن  لم  القادمة.  الـ12 شهرًا  خالل  المتوقعة 
هذا التراجع مفاجئًا فنحن نمّر في مرحلةمماثلة 
 2011 العام  في  القطاع  بها  مّر  التي  لتلك 
نقطة  الموصالت  أشباه  و2012 حيث شّكلت 
حذر لكل المعنيين في القطاع. مقابل ذلك من 
في  االلكترونية  الرقائق  أسهم  ثبات  المتوقع 
المبيعات  في  طفيف  ارتفاع  مع   2023 العام 

عالميًا.

ما  فعلية  أزمة  من  العالم  اقتصاد  يعاني 
الرقائق  قطاع  على  مباشرًة  سينعكس 

واألسعار في التجارة المحلية والعالمية.  وفقًا 
العالمية”  الرقائق  تجارة  “إحصائيات  لتوقعات 
العام،  إلى 13.9 % هذا  سنشهد نموًا يصل 
 ،2023 العام  مقابل 16.3 % سابقًا. وبحلول 
ستشهد مبيعات الرقائق ارتفاعًا بـ4.6 % فقط، 
وهي أضعف وتيرة منذ العام 2019. كما من 
للرقائق  السوقية  القيمة  تتجاوز  أن  المرجح 
هذا  ليكون  العام  هذا  خالل  دوالر  مليار   600
النمو للعام المقبل هو األضعف منذ انخفاض 
المبيعات بنسبة 12 % في ظّل الحرب التجارية 

القائمة بين الواليات المتحدة والصين.

هذا وتعتبر تجارة الرقائق االكترونية عنصرًا بارزًا 
تستخدم  فهي  العالمي  االقتصاد  النتعاش 
على  والخدمات  والشركات  الفردية  لألعمال 
الواليات  من  كل  يتسابق  وبينما  االنترنت. 
الرقائق،  تصنيع  على  والصين  المتحدة 
ستشهد اليابان نموًا في العام المقبل بنسبة 
5 % تليها األميركتان بـ4.8 %، ومنطقة آسيا 
والمحيط الهادئ بـ4.7 %. أما أوروبا فستتوسع 
بشكل خجول ُيقّدر بنحو 3.2 % مع تأثير الحرب 

األوكرانية الروسية. 

وسط سلسلة من المخاوف، تراجع الطلب على أشباه 
الموصالت بعد تحذيرات عّدة من قبل الشركات التكنولوجية 

بشأن صناعة هذه الرقائق واستخدامها في العديد من 
األجهزة االلكترونية الذكية: الهواتف المحمولة، السيارات 

الذكية، الكمبيوتر وغيرها.

يعاني اقتصاد العالم 
من أزمة فعلية ما 

سينعكس مباشرًة على 
قطاع الرقائق واألسعار 
في التجارة المحلية 

والعالمية
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دبي ُتطلق برنامج البحث والتطوير 
دعمًا لخططها المستقبلية

هيئة تنظيم االتصاالت والحكومة 
الرقمية تقدم مبادرتها لمجتمع الرقمي

المملكة العربية 
السعودية تدعم 

االتحاد الدولي 
لالتصاالت في تطوير 

إطار عمل دولي 
للذكاء االصطناعي

آل  راشد  بن  محمد  بن  حمدان  الشيخ  أطلق 
المجلس  رئيس  دبي  عهد  ولي  مكتوم، 
التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي 
والتطوير”  للبحث  دبي  “برنامج  للمستقبل، 
االقتصادية  القطاعات  نمو  دعم  بهدف 
الرئيسية، وفتح آفاق جديدة للنمو االقتصادي 
في دبي عبر وضع إطار شامل ألنشطة البحث 
إدارة  وكيفية  اإلمارة،  في  واالبتكار  والتطوير 
مشاريعها ومبادراتها وتشريعاتها واالستثمار 
وتعزيز  عليها،  المحلي  اإلنفاق  وزيادة  فيها، 
مشاركة القطاع الخاص في إطالقها وتمويلها.

على  والتطوير”  للبحث  دبي  “برنامج  سيركز 
4 أولويات رئيسية تتمثل في قطاعات الصحة 
البيئية،  التكنولوجيا  وقطاع  الحياة،  وجودة 
والقطاع  الذكية،  التحتية  البنية  وقطاع 

الفضائي والذكاء المعزز بين اإلنسان واآللة.

التقنيات  من  العديد  توظيف  وسيتم 
في  بما  األولويات  هذه  لتحقيق  المتقدمة 

الضخمة  والبيانات  االصطناعي  الذكاء  ذلك 
والروبوتات  تشين  والبلوك  األشياء  وإنترنت 
والطائرات بدون طيار والطباعة ثالثية األبعاد 

وغيرها.

بن  حمدان  الشيخ  قال  المناسبة،  هذه  وفي 
القطاع  محمد بن راشد آل مكتوم: “مشاركة 
عامل  والتطوير  البحث  مجال  في  الخاص 
في  المستقبلية  أهدافنا  لتحقيق  رئيسي 
دبي.. وسندعم كل األفكار والمشاريع البحثية 
وتسريع  المستقبلية  التطبيقات  لتطوير 

مسيرة التطوير العلمي والتكنولوجي.”

كما أشار الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل 
مكتوم إلى أهمية توظيف الفرص الواعدة في 
دبي لتعزيز مكانتها الرائدة من خالل تشجيع 
الشركات العالمية على البحث والتطوير في 
المبتكرة،  والمنهجيات  األفكار  وتبني  اإلمارة، 
على  والتركيز  المقبلة،  الفرص  واستشراف 

االقتصاد المعرفي والتقنيات المتقدمة.

والحكومة  االتصاالت  تنظيم  هيئة  أطلقت 
الرقمية مبادرة المجتمع الرقمي التي تتضمن 
توعوية  ميدانية  أنشطة  سلسلة  تقديم 
المجتمع  مع  المباشر  التواصل  سياق  في 
لتشجيعه على االستفادة من الفرص المتاحة 
الحياة  جودة  لتحسين  الرقمي  العالم  في 

الرقمية لمختلف الشرائح المجتمعية.

للمبادرات  الترويج  المبادرة  هذه  يندرج ضمن 
الرقمية للمجتمع مع  الحكومة  التي تقدمها 
منها،  االستفادة  كيفية  على  واقعية  أمثلة 
اليومية  الحياة  لتسهيل  تأمينها  وسبل 
في  يسهم  بما  المجتمع  شرائح  لمختلف 

تسريع وتيرة التحول الرقمي في الدولة.

رفع  إلى  الرقمي  المجتمع  مبادرة  تهدف 
وخدماتها  الرقمية  الحكومة  بمبادرات  الوعي 
والجهود التي تبذلها في سبيل تعزيز جودة 
دولة  مجتمع  أبناء  لمختلف  الرقمية  الحياة 
الحكومة  المتعاملين في  اإلمارات وزيادة ثقة 
وتشجيع  تطلقها،  التي  والمبادرات  الرقمية 
الرقمية  الممكنات  تبني  على  الدولة  سكان 

واالستفادة من الخدمات الرقمية.

وحول هذه المبادرة قال سعادة المهندس 
عام  مدير  نائب  الزرعوني  إبراهيم  محمد 
والحكومة  المعلومات  لقطاع  الهيئة 
قفزات  من  الدولة  حققته  ما  “إن  الرقمية: 
يجسد  الرقمي،  التحول  مجال  في  نوعية 
الحكومة  تبذلها  التي  الكبيرة  الجهود 
شركائها  مع  بالتعاون  الدولة  في  الرقمية 
الجهود  هذه  نجاح  أن  إال  االستراتيجيين، 
إقبال  مدى  على  باألساس  يعتمد 
معها،  والتفاعل  تبنيها  على  المجتمع 
وعي  مستوى  على  يعتمد  بدوره  وهذا 
الرقمية  الخدمات  تلك  بأهمية  الجمهور 
يأتي  هنا  من  الصلة...  ذات  والحلول 
أحد  باعتباره  الرقمي”  “المجتمع  برنامج 
قطاع  ضمن  المجتمعي  العمل  مسارات 
من  ونأمل  بالهيئة...  الرقمية  الحكومة 
الوعي والثقة  زيادة  المبادرة في  خالل هذه 
زيادة  وبالتالي  الرقمية،  الحكومة  بخدمات 
متقدمة  مرحلة  وفي  والتبني  االستخدام 
والحلول  التطبيقات  مع  التفاعل  زيادة 
المتعاملين  مشاركة  خالل  من  الرقمية 
والمالحظات  االقتراحات  تقديم  في 

التطويرية”.

وقع االتحاد الدولي لالتصاالت )ITU( والهيئة 
االصطناعي  والذكاء  للبيانات  السعودية 
)SDAIA( اتفاقية لتطوير إطار عمل عالمي 
من  االصطناعي  الذكاء  جاهزية  لقياس 
شأنه مساعدة دول العالم على مشاركة 
وتبني أفضل ممارسات الذكاء االصطناعي، 
المؤسسية  التنظيمية واإلصالحات  واألطر 
الذكاء  إمكانيات  لتسخير  للبلدان  الالزمة 
االصطناعي كافة من أجل خدمة البشرية. 
تم تطوير هذه األطر من قبل االتحاد الدولي 
الهيئة  من  تمويلي  بدعم  لالتصاالت 
االصطناعي،  والذكاء  للبيانات  السعودية 
استخدام  كيفية  فهم  في  يساهم  ما 
فاعلية  أكثر  بشكل  االصطناعي  الذكاء 
اقتصادها  بناء  على  دولة  أي  ومساعدة 
بالذكاء االصطناعي. تعليقًا على  الخاص 
ذلك، قال سعادة الدكتور عبد اهلل بن شرف 
الغامدي، رئيس الهيئة السعودية للبيانات 
والذكاء االصطناعي: “نعتقد أنه يجب على 
الدول التعاون وتبادل أكبر قدر ممكن من 
مجال  في  الممارسات  وأفضل  المعرفة 
الذكاء االصطناعي لتحقيق أقصى قدر من 

كفاءة وفعالية الجهود الوطنية”.

التقنية  التركيز  مجموعات  إلى  استنادًا 
االصطناعي،  الذكاء  على  به  الخاصة 
من  لالتصاالت  الدولي  االتحاد  سيستفيد 
لتحديد  االصطناعي  الذكاء  خبراء  مجتمع 
لتطوير  الدراسة  وإجراء  خاصة  منهجية 
مجموعة “أطر االستعداد العالمية للذكاء 
العام  األمين  قال  بدوره،  االصطناعي”. 
جاو:  هولين  لالتصاالت،  الدولي  لالتحاد 
“ستكون هناك حاجة إلى ابتكار مستمر في 
الذكاء االصطناعي لتحقيق أهداف التنمية 
مجموعة  ستساعد   .)SDGs( المستدامة 
األطر على تكافؤ الفرص، مما يسمح لمزيد 
العالم  أنحاء  جميع  في  الحكومات  من 
بتعلم أفضل الممارسات الستخدام الذكاء 
االصطناعي ليكون أكثر فاعلية مع مواردها 
االقتصادي  النمو  تعزيز  في  وللمساعدة 
من خالل دعم الشركات الناشئة في مجال 

الذكاء االصطناعي داخل حدودها.
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إنتخاب دورين بوجدان-مارتن لقيادة 
االتحاد الدولي لالتصاالت

لبنان يتقّدم في سرعات االنترنت 
وتحّسن الخدمات في قطاع االتصاالت

المغرب يضاعف 
قدرته اإلنتاجية 

للسيارات 
الكهربائية

الدولي  االتحاد  في  األعضاء  الدول  إنتخبت 
لالتصاالت دورين بوجدان- مارتن من الواليات 
العامة  األمينة  لتكون  األميركية  المتحدة 

التالية للمنظمة.

بوجدان-  حصدت  تاريخية،  انتخابات  وسط 
مارتن على أغلبية أصوات دول األعضاء، حيث 
تعهدت بتوفير االتصال كهدف أساسي لها. 
ومع هذا الفوز، ستكون دورين السّيدة األولى 
تابعة  متخصصة  وكالة  قيادة  تتولى  التي 

لألمم المتحدة منذ 157 عامًا.

مؤتمر  خالل  االنتخابات  عملية  أجريت 
)PP-22( في  لالتحاد  المفوضين  المندوبين 
الدول  بوخارست، رومانيا، حيث صوت ممثلو 
األعضاء خالل اجتماعهم الصباحي. هذا وقد 
أصل  139 صوتًا من  بـ  مارتن  بوجدان-  فازت 

172 صوتًا.

“علينا  السيدة دورين:  قالت  المناسبة  بهذه 
قاعدة  القادمة  واألجيال  اليوم  لجيل  نوفر  أن 
وأضافت:  النمو.”  لتحقيق  وقوية  مستقرة 
التحديات  من  سلسلة  العالم  “يواجه 
المناخي  التغّير  أزمة  منها  والصعوبات 
جانب  إلى  الجنسين  بين  المساواة  وانعدام 

أعتقد  شخص.  مليار   2.7 عن  االنترنت  غياب 
أن لالتحاد الدولي لالتصاالت وأعضائنا، فرصة 
واالبتكارات  التقنيات  أما  التحول.  لتحقيق 
األساس  المفتاح  هي  ستكون  المستمرة 
المشاكل  لكل  األسهل  الحل  إليجاد 

المذكورة”.

ترايس  لشركة  التنفيذي  الرئيس  هّنأ  بدوره 
غروب،  ريفيو  تيليكوم  ومؤسس  ميديا 
“أهنئ  قائاًل:  دورين  السّيدة  عيد،  طوني 
األمينة  منصب  باستحواذها  دورين  السّيدة 
يؤكد  لالتصاالت.  الدولي  لالتحاد  العامة 
االتصاالت  قطاع  في  المرأة  دور  الفوز  هذا 
تحقيق  إلى  حاجتنا  وُيظهر  والتكنولوجيا 
أنا  المجاالت.  كل  في  الجنسين  بين  العدالة 
ستقوم  مارتن  بوجدان-  السيدة  بأن  واثق 

بتغييرات ملحوظة في عصرنا اليوم”.

مناصب  مارتن   - بوجدان  السيدة  شغلت 
الدولية  االتصاالت  سياسة  رسم  في  قيادية 
ألكثر من عقدين. كما توسطت طوال حياتها 
المهنية، في العديد من الشراكات المبتكرة 
والمجتمع  الخاص  القطاع  مع  الرؤية  وذات 
المدني وسائر وكاالت األمم المتحدة لتسريع 

الشمول الرقمي وتعزيز االتصال. 

كشف وزير االتصاالت في حكومة تصريف األعمال 
جوني القرم أن لبنان قفز 27 مركزًا على مؤشر 
Ookla العالمي لقياس سرعة االنترنت، فبات 
المرتبة 76 من أصل 140  اليوم  لبنان يحتل 
بلدًا بمعدل سرعة يبلغ 25.35 ميغابايت في 
الثانية بعد أن كان المعدل 17.16 ميغابايت 
في الثانية، والهدف هو الوصول الى معدل 28 
ميغابايت في الثانية مع تطبيق خطة االتصاالت.

على  لالطالع  اجتماعًا  القرم  عقد  وقد  هذا 
المستجدات األخيرة التي تطال الشبكات بعد 
أسابيع من تعديل التعرفة والبحث بالمشاكل 
التي ما زالت عالقة. في هذا السياق، شدد الوزير 
على أهمية المضي بمراحل التضامن والتعاون 

النجاح الخطة.

وألفا”،  “تاتش”  شركتي  من  كل  وأوردت 
المشاكل  لبنان،  في  لالتصاالت  المزودتين 
التقنية التي تعاني منها الشبكة بسبب عدم 

األكبر  الجزء  أصبح  وقت  في  الكهرباء،  توفر 
منها خارج عن سيطرة فريق العمل.  وعن توافر 
الشبكة صّرح رئيس مجلس اإلدارة المدير العام 
عيتاني:  سالم  المهندس  “تاتش”،  لشركة 
المباشرة  “حققت تقدمًا نسبته 4,11 % منذ 
بنسبة  متوافرة  الشبكة  أصبحت  أي  بالخطة، 
“أن هدف الشركة بلوغ  87,50 % حاليًا، علما 
لإلسراع في  الجهود  وتبذل كل   % 95 نسبة 

تحقيق هذا الرقم”.

أما عن شركة ألفا فعرض رئيس مجلس إدارة 
الشركة ومديرها العام جاد ناصيف نسبة توفر 
الشبكة على كافة األراضي اللبنانية الفتًا إلى 
توفر  بنسبة  تتمتع  المناطق  من   %  60“ أن 
وتصل   %  90 عن  تزيد  جدًا  عالية  للشبكة 
الغربي  والبقاع  96 % كجبيل وكسروان  الى 
مثال، فيما تنخفض هذه النسبة الى أقل من 
بيروت  كالعاصمة  أخرى  مناطق  في   %  80

ومرجعيون”. 

يضاعف المغرب قدرته االنتاجية للسيارات 
الكهربائية بنسبة 100 % خالل عامين إلى 
ثالثة، ولهذا الهدف تعمل الجهات المعنية 
على زيادة عدد محطات الشحن الكهربائي 
في المملكة. وفي التفاصيل، من المقرر أن 
تقوم المصانع بإنتاج نحو 100 ألف سيارة 
سنويًا من خالل تعزيز االمكانيات الصناعية.

السيارات في  مبيعات قطاع  قيمة  بلغت 
يتم  أن  على  دوالر  مليارات   5.6 المملكة 
المزيد  لتصدير  العمل  استراتيجية  تطوير 
من السيارات إلى الخارج. تتجه النسبة األكبر 
إلى  المغرب  في  المصنعة  السيارات  من 
االتحاد األوروبي. أما الهدف حاليًا فهو أن تبلغ 
القدرة االنتاجية للسيارات في المغرب نحو 
مليون سيارة خالل الفترة المقبلة على أن 

يتم التركيز على السيارات الكهربائية.

االنتقال  إلى  المغرب  الغاية، يسعى  لهذه 
كليًا للسيارات الكهربائية بدالً من السيارات 
بطاريات  توريد  يتطّلب  مما  التقليدية 
أساسية لصناعة هذا النوع من السيارات. 
في هذا الصدد سبق أن أعلن وزير الصناعة 
المغرب  يجريها  مفاوضات  عن  والتجارة 
السيارات  لبطاريات  مصّنعة  شركات  مع 
الكهربائية إلنشاء مصنع قبل نهاية العام 
كبيرة  خطوة  المصنع  هذا  يعتبر  الحالي. 
في  السيارات  صناعة  مجال  في  ومهمة 
للسيارات  التام  التحول  ليدعم  المملكة 
على  عليها  الطلب  تزاد  مع  الكهربائية 

المستويين المحلي والعالمي.

تتجه الدول نحو تخفيف انبعاثات الكربون، إال 
ان السيارات الكهربائية تعتبر جزءًا أساسيًا 
من تحقيق هذا الهدف على اعتبار أن النقل 
العام والخاص هو من الوسائل األكثر تلويثًا 
عدد  أكبر  تأمين  المغرب  يعتزم  للبيئة. 
للسيارات  المالئمة  البطاريات  من  ممكن 
الكهربائية باالضافة إلى الرقائق االلكترونية 
التي تدخل ضمن عملية الصناعة. مقابل 
أن  إلى  المجال  في  الخبراء  يشير  ذلك 
في  زالت  ما  الكهربائية  السيارات  صناعة 
غير  المغرب  في  تحتية  فالبنية  البداية 
مؤهلة الستقبال السيارات الكهربائية على 

الطرقات فضاًل عن ضعف شبكات الشحن.
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 Telecom Review
 Leaders’ Summit 2022

تجمع النسخة السادسة عشرة من قّمة تيليكوم ريفيو 
لقادة قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات لعام 2022 

رواد القطاع ورجال األعمال من مختلف الشركات العربية 
والعالمية المتخصصة في المجال لطرح األفكار ومناقشة 

أهم المواضيع في عالم التقنية والتكنولوجيا من خالل 
حلقات حوار حضوريًا وافتراضيًا..

Intercontinental Dubai Festival City, UAE :المكان

Leap 2023
تجمع النسخة هذه السنة نخبة منكبار المستثمرين 

وأكثر من رئيس تنفيذي لعرض أهم التطورات في قطاع 
التقنية والتكنولوجيا. كما يفتح هذا الحدث الفرصة لطرح 

المشاريع الناشئة على مستوى المملكة والمنطقة.

Riyadh Front Expo Centre, Saudi Arabia :المكان

GITEX x Global DevSlam
يعتبر جيتكس غلوبال من أهم المعارض في مجال التكنولوجيا 

والتقنية على مستوى العالم. يجمع هذه السنة نخبة من 
المبدعين والخبراء وصناع القرار لمناقشة األفكار الجديدة وتحديد 

الفرص المستقبلية التي في انتظارنا.

Dubai World Trade Centre :المكان
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