
 

الحياة بعد
كوفيد- 19

ا�جاهات المستقبل

االتصاالت 



قد يمثل فرصًة جيدة لتحديد مدى 
حاجة البنية التحتية القائمة حالًيا 
إلى التطو�ر، لتل�ية الطلب على 

معدالت االستخدام األعلى 
لشبكة اإل�ترنت. 

قد �ؤدي ذلك إلى ت�اكم ضغٍط 
هائل على خدمات االتصاالت 
الخاصة باألعمال؛ سواًء على 

صعيد التكلفة والكفاءة، وهو 
ما سيفاقم األعباء على 

الشركات التي تواجه أصًال 
انخفاًضا في الطلب. 

002

تخضع الشبكات الخاصة االفت�اضية 
(VPN) حالًيا الختبار مدى فعاليتها 

في االستيعاب الس��ع لألعداد 
المت�ايدة من الموظفين الذ�ن 

تحولوا إلى العمل عن بعد، عقب 
تط�يق الشركات في جميع أنحاء 

العالم سياسات العمل من المن�ل، 
واستخدام المنصات الرقمية 

لمواصلة نشاطها في ظل 
إج�اءات حظر التجمعات والتجول 

ب  للحد من تفشي الفي�وس الُمسبِّ
لمرض كوفيد-19.

الملخـــص
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عقب تط�يق الشركات في جميع أنحاء العالم سياسات العمل عن بعد، 
واستخدام المنصات الرقمية لمواصلة نشاطها في ظل إج�اءات حظر 

ب لمرض كوفيد-19،  التجمعات والتجول للحد من تفشي الفي�وس الُمسبِّ
تخضع الشبكات الخاصة االفت�اضية (VPN) للشركات الختبار مفاجئ 

لمستوى كفاءتها في استيعاب األعداد المت�ايدة من القوى العاملة عن 
بعد.  وترى شركة جار�نر لألبحاث واالستشا�ات أن هذا االرتفاع المفاجئ 

في االستخدام قد يحمل الشبكات الخاصة االفت�اضية (VPN) فوق طاقتها 
في دوٍل عدة. وتخضع خدمات النطاق الع��ض لالختبار أيًضا، ألن 

استخدامها ال يقتصر على الوصول إلى الشبكات الخاصة االفت�اضية أو 
اإل�ترنت من أجل النشاطات التجا��ة فحسب، بل يشمل أيًضا إقبال الناس 

على الخدمات الترفيهية. وحذر مفوض االتحاد األو�وبي للسوق والخدمات 
الداخلية، من أن خدمات البث عبر اإل�ترنت؛ مثل �وتيوب و�تفلكس، قد 

�تسبب بضغط ك�ير على البنية التحتية لخدمات النطاق الع��ض في أو�وبا 
�تيجة تحول مال�ين األو�و��ين إلى العمل من المن�ل الت�اًما �إج�اءات الحد 
من تفشي في�وس كوفيد-19، ما يعني أن تقنين حجم ال�يانات المسموح 

بها قد يصبح وارًدا في المستقبل. 

الوضع
ال�اهن
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قد تواجه الشركات التي تستخدم شبكات خاصة افت�اضية تعمل على 
شبكة اإل�ترنت العامة مشكالٍت عديدة، ألن ضغط االتصاالت عليها من 

مختلف أماكن العالم سيؤدي إلى تباطؤ تلك الخدمات وانخفاض 
جودتها. و�رى دا��ل بالمر، مد�ر قسم األبحاث في شركة جار�نر، أن 

"الشركات التي لم تستعد لهذه اللحظة ستضطر إلى تطو�ر معدا�ها 
لتخفيف الضغط على شبكة اإل�ترنت."

ونظً�ا ألن استخدام الشبكات الخاصة االفت�اضية ليس مسموًحا في 
الش�ق األوسط وشمال إف��قيا، فإن الشركات قد ال �تمكن من 

استخدامها لمواصلة ا�صاالتها الدولية عبر شبكة اإل�ترنت. وقد �ؤدي 
اضط�ار الموظفين إلى العمل من المن�ل وتعليق الرحالت الدولية، إلى 

ت�اكم ضغٍط هائل على ا�صاالت الشركات، من ناحية ارتفاع التكلفة 
وانخفاض الكفاءة، وهو ما قد يفاقم من أعباء الشركات التي تواجه 

أصًال انخفاًضا في الطلب.
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1 https://www.samenacouncil.org/samena_trends/files/SAMENA_Trends_March_2019.pdf
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قد يمثل الوضع الحالي فرصًة لتق�يم أ�ر التغ�ي�ات المحتملة في اللوائح 
التنظيمية مستقبًال، وتحديد مدى حاجة البنية التحتية القائمة إلى الترقية، 

وكذلك تحديد مدى ض�ورة رفع الحظر عن استخدام الشبكات الخاصة 
االفت�اضية أو نقل الصوت عبر ب�وتوكول اإل�ترنت. و�تيجة لجهود تطو�ر 

البنى التحتية على مدار العقد الماضي في الش�ق األوسط وشمال 
إف��قيا، يتوقع أن تكون معظم األسواق اإلقليمية قادرة على تل�ية 

متطلبات الوضع الحالي. ومع أن معظم الدول العر�ية، وخصوًصا دول 
مجلس التعاون الخليجي، تواكب أحدث االتجاهات في قطاع االتصاالت 

وتعمل باستم�ار على م�اجعة األطر التنظيمية لقطاع االتصاالت لد�ها، 
وتواصل تطو�رها، فتبنى أطر ناظمة جديدة �تعلق - مثًال- بالخدمات 

السحا�ية أو إ�ترنت األشياء،1 فإن ترقية الشبكات ونشر شبكات الجيل 
الخامس، ركيزة أساسية لمواصلة تحو�ل العمليات وتوسيع نطاقها 

وتوفير الخدمات عن ُبعد.

الفـــرصـــة
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نظً�ا لالرتفاع الك�ير في حركة الم�ور في المنصات الترفيهية الرقمية 
(اللعب أو البث عبر اإل�ترنت) ومنصات ال�يع بالتجزئة واالتصاالت، فمن 

المهم متابعة تطو�ر البنية التحتية الالزمة الستيعاب حركة الم�ور 
المت�ايدة وتحفيز االبتكار والدفع لتطو�ر المنصات الرقمية المحلية. 

شهدت منصات التجارة اإللكت�ونية والبث عبر 
اإل�ترنت؛ مثل أما�ون و�تفلكس، إقباًال ك�يً�ا 

خالل األسا�يع القليلة الماضية.
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نسبة التغير في القيمة
السوقية منذ 31 ينا�ر 

منصة تجارة
إلكت�ونية

919B $
(0.6%)

146B $
(3%)

إعالنات على
محرك بحث

بث فيد�و

735B $
(27%)

منتجات
إلكت�ونية

1.0T $
(29%)

-(32%)

إعالنات على وسائل
التواصل االجتماعي

427B $
(33%)

31 ينا�ر 2020

الحياة بعد كوفيد19-: االتصاالت 

S&P500

2 Dealroom, Impact of Corona on Startups, March 2020.


