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منطقة الشرق األوسط وأفريقيا تسجل أعلى معدل نمو في الحركة
السحابية حتى عام 8102

نصف سكان العالم سيملكون خدمة اإلنترنت في منازلهم بحلول عام  ،1122وسيستخدم
أكثر من نصف هؤالء خدمة التخزين السحابية الشخصية وفق مؤشر سيسكو العالمي
السنوي الرابع للحوسبة السحابية

دبي ،اإلمارات العربية المتحدة
أظهر مؤشر «سيسكو» العالمي السنوي الرابع للحوسبة السحابية ( )1122-1122الذي ُنشر مؤخ اًر
أن منطقة الشرق األوسط وأفريقيا ستسجل أعلى معدل نمو في الحركة السحابية متوقعاً أن تتضاعف
 2مرات خالل الفترة بين عامي .1122-1122

وفي السياق ذاته ،توقَّع التقرير الصادر عن «سيسكو» أن تتواصل وتيرة النمو المطرد في الحركة

منوهاً بأن السحابة الخاصة
السحابية ،واألحمال السحابية ،والتخزين في بيئة الحوسبة السحابيةِّ ،
ستستحوذ على مساحة أكبر بكثير من السحابة العامة.

وأشار المؤشر إلى أن حركة مراكز البيانات حول العالم ستتضاعف ثالث مرات تقريباً ،متوقعاً أن

تستحوذ الحوسبة السحابية على  67بالمئة من الحركة اإلجمالية لمراكز البيانات .وبحلول عام

 1122سيملك نصف سكان العالم خدمة اإلنترنت المنزلية ،وسيستخدم أكثر من نصف هؤالء (32
بالمئة) خدمة التخزين السحابية الشخصية.

وتوقع المؤشر أن تنمو الحركة السحابية بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من  22إكسابايت في

عام  1122إلى  171إكسابايت في عام  ،1122بمعدل نمو سنوي مركب  32بالمئةَّ ،
ورد المؤشر
هذا النمو المطرد إلى امتالك بلدان المنطقة أكبر عدد من األجهزة النقالة للفرد الواحد وبمعدل يفوق

سبعة أجهزة للمستخدم الواحد.

وعلى صعيد مواز ،ستحتل منطقة الشرق األوسط وأفريقيا المرتبة الثانية عالمياً بعد آسيا-المحيط

الهادي من حيث معدل نمو األحمال اإلجمالية لمراكز البيانات (بمعدل نمو سنوي مركب  12بالمئة)،
وأحمال مراكز البيانات السحابية (بمعدل نمو سنوي مركب  23بالمئة) ،وأحمال مراكز البيانات

التقليدية (بمعدل نمو سنوي مركب  3بالمئة) وذلك خالل الفترة بين عامي .1122-1122

أهم ما جاء في مؤشر «سيسكو» العالمي السنوي الرابع للحوسبة السحابية ()8102-8102

بشأن منطقة الشرق األوسط وأفريقيا

 ستبلغ حركة مراكز البيانات  277إكسابايت سنوياً ( 21إكسابايت شهرياً) بحلول العام
 ،1122بينما بلغت  72إكسابايت سنوياً ( 3.6إكسابايت شهرياً) في عام .1122

 ستنمو حركة مراكز البيانات بمعدل  3.2أضعاف بحلول العام  ،1122وبمعدل نمو سنوي
مركب  21بالمئة من عام  1122إلى عام 1122

 ستستحوذ حركة مراكز البيانات االستهالكية على  71بالمئة من مجمل حركة مراكز البيانات
بحلول العام  ،1122بينما كانت تستحوذ على نسبة  13بالمئة في عام 1122
التخزين السحابي االستهالكي
 ستستحوذ حركة مراكز البيانات السحابية على نسبة  61بالمئة من مجمل حركة مراكز البيانات
بحلول العام  ،1122مقارنة بنسبة  23بالمئة في عام 1122

 نمت حركة مراكز البيانات السحابية بنسبة  23بالمئة في عام  ،1122بعد أن كانت 26
إكسابايت سنوياً ( 2.2إكسابايت شهرياً) في عام 1121

 سيستحوذ التخزين السحابي االستهالكي على نسبة  72بالمئة من مجمل حركة مراكز البيانات
السحابية بحلول العام  ،1122مقارنة بنسبة  17بالمئة في عام 1122

أهم ما جاء في مؤشر «سيسكو» العالمي السنوي الرابع للحوسبة السحابية ( )8102-8102عن
مراكز البيانات التقليدية

 ستستحوذ حركة مراكز البيانات التقليدية على  12بالمئة من مجمل حركة مراكز البيانات بحلول
العام  ،1122مقارنة بنسبة  33بالمئة بحلول العام 1122

 ستبلغ حركة مراكز البيانات التقليدية  212إكسابايت سنوياً ( 2.7إكسابايت شهرياً) بحلول العام
 ،1122مقارنة بـ  26إكسابايت سنوياً ( 2.2إكسابايت شهرياً) في عام 1122

 ستستحوذ حركة مراكز البيانات االستهالكية على نسبة  77بالمئة من مجمل حركة مراكز
البيانات التقليدية بحلول العام  ،1122مقارنة بنسبة  12بالمئة بحلول العام 1122
الجاهزية السحابية العالمية
 يتواصل نمو الجاهزية السحابية عالمياً ،من  63في عام  1122إلى  213في عام  ،1122وهو

وعمان ضمن قائمة أفضل 21
ما حقق معيار التطبيقات المتقدمة للشبكات الثابتة ،وجاء قطر ُ
بلدان في العالم من حيث أداء الشبكات النقالة.

وتعقيباً على صدور مؤشر «سيسكو» العالمي السنوي الرابع للحوسبة السحابية (،)1122-1122

قال سكوت مانسون ،مدير مركز البيانات في الشرق األوسط لدى شركة «سيسكو»" :حياتنا الشخصية

والمهنية والمؤسسية أكثر اتصاالً بالشبكة هذه األيام من أي وقت مضى بمنطقة الشرق األوسط،

فتطبيقات الحوسبة السحابية تدعم قطاعاً عريضاً من الخدمات مثل المكاتب االفتراضية والمؤسسات
التعليمية والطبية التي توفر خدماتها عبر األجهزة النقالة .ويتعين على الحكومات والمؤسسات أن

تست عد اليوم ألحمال سحابية متزايدة في خضم االنتقال من مراكز البيانات التقليدية غلى الخوادم

االفتراضية".

-انتهى-

لمزيد من المعلومات
أخبار «سيسكو» بمنطقة الشرق األوسط
http://www.cisco.com/web/ME/about/news/index.html
معلومات عن «سيسكو»
http://www.cisco.com

نبذة عن شركة سيسكو:

تعمل شركة "سيسكو" ،الرائدة عالمياً في مجال تقنية المعلومات والمدرجة في بورصـة األوراق المالية

"ناسداك" تحت الرمز ، (NASDAQ: CSCOعلى مساعدة الشركات في استغالل الفرص المستقبلية من
خالل إثبات أن تحقيق اإلنجازات المذهلة يكون عبر تمكين االتصال الشبكي لما هو غير متصل.

لمتابعة أخبار سيسكو ،الرجاء زيارة . http://thenetwork.cisco.com
###

سيسكو وشعار سيسكو هي عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة لمؤسسة سيسكو و/أو الشركات

التابعة لها في الواليات المتحدة وبالد أخرى .ويمكن االطالع على قائمة عالمات سيسكو التجارية عبر
الموقع . www.cisco.com/go/trademarksإن كافة العالمات التجارية األخرى المذكورة في هذه
الوثيقة هي ملك ألصحابها .إن استخدام كلمة الشريك ال يتضمن عالقة شراكة بين سيسكو وأي شركة

أخرى.
لالستفسارات اإلعالمية
فراس حمزة
واليس لالستشارات التسويقية

هاتف+971 4 390 1950 :

cisco@wallis-mc.com

