
 

 
 

 
 

 2025 في أفق  كبرى  اتجاهات  10 تتوقعهواوي 
 

 
 يصف الذي ،(GIV) العالمية الصناعة رؤية عن تقريرها  اليومهواوي  أصدرت - 2019 غشت  - البيضاء الدار المغرب،

 .2025 في أفق المرتقب والصناعي التكنولوجي التطور بحالة يتعلق فيما  العالمة توقعات مختلف

 العديد في الذكية التكنولوجيات استخدام فيها  يتم التي الملموسة  المواقف من  ومجموعة الكمية لبياناتا من العديد إلى استنادًا

تعمل حاليا على صياغة أنماط حياتنا وعملنا بشكل   كبرى توجهات  10هذ السنة  تقرير يحدد المختلفة، القطاعات من

 اإلنترنت تعميم على خلفية سيما  وال ،2025 بحلول وقعةالمت الرئيسية االتجاهات التقنية أيًضا  GIV تقرير يصف. مختلف

5G الذكي اإلشراف واستخدام المنزلية الروبوتات واعتماد االصطناعي الذكاء ونشر. 

 

 



 

 
 

 

 :GIV تقرير إليها  تطرق والتي 2025 بحلول المتوقعة الرئيسية العشرة التوجهات يلي فيما 

 

 أي من أكثر الشبكية تقنياتالو االصطناعي الذكاءو ،علوم الماديةتحفز التطورات في ال :الروبوتات  مع العيش. 1

أن يصل انتشار استخدام  تقريرال يتنبأو لقضاء أعمال منزلية وشخصية متنوعة. الروبوتات استخدام على مضى وقت

 في المائة. 14الروبوتات المنزلية على مستوى العالم إلى 

 

 إلى ننظر أن لنا  سيتيح األخرى الناشئة والتكنولوجيات اآللي والتعلم RV/RA و 5G بين التقارب إن": الفائقة الرؤية . "2

 أيًضا ولكن لألشخاص، جديدة ا آفاق ما يفتح . التاريخ إنشاء إعادة أيًضا  ولكن المسافات، إلغاء برؤيته، لنا  يُسمح مما  أبعد

 بنسبة ستزيد المستقبل في  RV/RA ستستخدم يالت للمقاوالت المئوية النسبة أن GIV تقرير يتوقع. والثقافة للمقاوالت

 في المائ10

 جميع توقع في بالفعل بدأت استشعار بأجهزة مزودة نستخدمها  التي األجهزة اليوم، :االستغناء عن البحث  .3

 التواصل شبكات ستبدأ. األزرار على الضغط دون البحث عمليات ستبدأ المستقبل، في. احتياجاتنا 

 سوف الذكية األجهزة مالكي من في المائة 90 أن GIV تقرير يتوقع. جهد أدنى دون الشخصية االجتماعي

 .افتراضيين شخصيين مساعدين يستخدمون

 

 االزدحام تجنب وبالتالي التحتية، والبنية السيارات وكذلك ،األشخاص ربط في الذكية النقل أنظمة ستبدأ :الذكي التنقل. 4

 تقرير يتوقع. للجميع الحياة ستسهل التي األخرى الوظائف من العديد إلى ضافةباإل الطوارئ، لحاالت االستجابة وتشجيع

GIV مستقلة بتكنولوجيا  مجهزة تكون سوف المركبات من في المائة 15 أن. 

 

 الذكية األتمتة ستهتم القريب، المستقبل في. التحول عملية في بالفعل الصناعات من العديد :الروبوتات  مع العمل. 5

. واإلنتاجية السالمة حيث من محددة ميزة لهذا سيكون. الدقة عالية والمهام المتكررة المهام إلى باإلضافة ام،المه بأخطر

 القطاعات جميع في موظف 10000 لكل روبوت 103 عن يقل ال ما  استخدام سيبدأ ،2025 بحلول أنه GIV تقرير يتوقع

 .بالصناعة الصلة ذات

 

 

 الحواجز حطمحيث ست ،التكاليف تقليل إلى يديرها الذكاء االصطناعي التي الحوسبة السحابية ستؤدي : تعزيز اإلبداع. 6

 أن GIV تقرير يتوقعو. للجميع اإلبداعية اإلمكانيات من الكثير فتحوت والفن، االبتكار شجعوت ةالعلمي المرتبطة بالتجربة

 .االصطناعى الذكاء ستستخدم الكبيرة الشركات من في المائة 97

 



 

 
 

 

المقاوالت  بين سلس اتصال إنشاء على الكبيرة البياناتتحليالت و االصطناعي الذكاء سيثمر: تواصل بال عوائق. 7

 يتوقعوفي هذا السياق . الغد اتصاالت تدعم سوف والثقة والفهم الدقة. اللغوية الحواجز إزالة إلى باإلضافة ،والزبناء

 .تنتجها  التي البيانات من في المائة 86 عن يقل ال ما  بالكامل المقاوالت تستخدم أن GIV تقرير

 

 

 والتطبيقات الرقمية التقنيات بالفعل العالم أنحاء جميع في  المقاوالت من العديد تتبنى: التكافلي والتآزري االقتصاد. 8

 برأك وقوة كفاءة، أكثر موارد. أفضل ومشاركة تعاون إلى يؤدي مما  ،الموحد ذات الولوج منصات على الذكية

 التكنولوجيا استخدام في ستبدأ العالم في التجارية األعمال كل أن GIV تقرير يتوقع. اإلنتاجية وزيادة العالميةللمنظومات 

 .الحوسبة السحابية على قائمة ستكون الغد في األعمال تطبيقات من المائة في 85 أن حين في السحابية،

 

 من سابق جيل أي من بكثير أسرع اآلن تعميمه وأصبح الخامس الجيل وصل: الخامس لجيل ا االنتشار السريع لتقنية . 9

 ما بأن GIV تقرير يتنبأ . هائلة والمجتمع والشركات لألفراد التكنولوجيا  هذه استخدام إمكانات تزال ال. الالسلكي االتصال

 .الخامس الجيل إلى الوصول من قريًبا  سيتمكنون العالم سكان من في المائة 58 عن يقل ال

 

 البيانات معايير من العديد خالل من الرقمية التكنولوجيا  تقدم اآلن التقدم التكنولوجي يقابله: العالمية الرقمية الحكامة. 10

 العالمية للبيانات السنوي الحجم يصل أن GIV تقرير يتوقع. البيانات على المعتمدة االستخدام مبادئ من والعديد المشتركة

 (.ابايتجيغ مليار 1000) ZB 180 إلى

 

 

 ا،أبد البشرية االستكشافات تتوقف لن" ،هواوي في المعلومات لتكنولوجيا التحتية لبنيةل التسويق مدير تشانغ، لكيفن ووفقًا 

 سريعة تغييرات تجربة في بالفعل بدأنا  لقد. واإلبداع االبتكار ومواصلة المستقبل، على باستمرار اهتمامنا  نركز أن يجب

 والتكنولوجيات المستخدمين تجارب إلى باإلضافة جديدة رقمية منصات بتطوير باستمرار هواوي موتلتز حياتنا، في

  بمستقبل  مؤسسة وكل شخص كل تزويد في مهمتنا  تتمثل. المستويات جميع على االتصال تحسين على تعمل التي الذكية

 ".للنمو جديدة فرص عن فضالً  ذكاًء، أكثر

 

 

 المعلومات   تكنولوجيا  لنشر استراتيجي كدليل  وأن يكون القطاع رتطو تجاهاتا لتحليل  GIV @ 2025 تقرير ت صياغةتم

 .واالتصاالت

 www.huawei.com/minisite/giv/frعلى:  يرجى النقر، GIV @ 2025للمزيد من المعلومات بخصوص تقرير 

 

http://www.huawei.com/minisite/giv/fr

