خبر صحفي:

قرصنة برمجيات الكمبيوتر في دولة اإلمارات تحافظ على
معدالتھا دون زيادة خالل العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه
"جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية" ومؤسسة "آي .دي .سي"
لألبحاث تصدران الدراسة السنوية حول قرصنة البرمجيات في العالم
 11مايو  : 2010أعلنت "جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية" ) ،(BSAالھيئة العالمية
التي تمثل كبرى شركات تطوير برامج الكمبيوتر العالمية ،بالتعاون مع مؤسسة "آي .دي .سي"
) (IDCلألبحاث ،اليوم عن إصدار الدراسة السنوية السابعة حول قرصنة البرمجيات في العالم،
والمعنية بتسجيل معدالت قرصنة برمجيات الكمبيوتر في أكثر من  100دولة .واكدت الجمعية
ان معدالت البرمجيات غير المرخصة المحملة على أجھزة الكمبيوتر الشخصية في اإلمارات
خالل الفترة من  2008إلى  2009بقيت دون تغيير يذكر وبنسبة %36
ووفقا ً لدراسة قرصنة البرمجيات في العالم الصادرة عن "جمعية منتجي برامج الكمبيوتر
التجارية" ومؤسسة "آي .دي .سي" شھدت معدالت قرصنة البرمجيات انخفاضا ً في العديد من
األسواق ،حيث انخفضت في  54دولة وارتفعت في  19دولة فقط بالرغم من تداعيات الركود
االقتصادي العالمي .ومع ذلك ،ارتفع معدل قرصنة البرمجيات العالمي من  41إلى ،%43
حيث يعزى ذلك إلى حد بعيد إلى النمو السريع وزيادة األسواق التي تشھد معدالت قرصنة
عالية مثل الصين والھند والبرازيل لحصتھا من سوق البرمجيات ككل.
وقال سعادة المھندس محمد احمد بن عبد العزيز الشحي ،مدير عام وزارة االقتصاد " :لقد
أسھمت الجھود المستمرة التي تبذلھا الوزارة بالتعاون مع جمعية منتجي برامج الكمبيوتر
التجارية والمؤسسات األخرى في بقاء دولة اإلمارات من بين أفضل  25اقتصاداً عالميا ً مع
أدنى معدل للقرصنة ".
واكد المھندس الشحي ان الحد من القرصنة سيعزز من االبتكار واالبداع الذي يساھم بدوره في
تقدم كافة القطاعات في الدولة".
بدوره قال جواد الرضا ،نائب رئيس "جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية" في منطقة
الخليج" :توضح ھذه الدراسة أن الجھود التي نبذلھا لتخفيض معدل القرصنة في دولة اإلمارات
ال تزال تحظى بأھمية كبيرة .ومع بدء التعافي من أشد فترة ركود اقتصادي عالمي منذ عشرين
عاماً ،نواصل تعاوننا مع الحكومة والشركات والمستھلكين للتوعية بشأن مخاطر قرصنة
البرمجيات واألثر الكبير الذي تخلفه على اقتصاد الدولة".
وترى مؤسسة "آي .دي .أس" أن لكل برمجيات شرعية بقيمة  100دوالر تم بيعھا في العام
الماضي ،ھناك مبلغ إضافي قدره  75دوالراً ناجم عن القرصنة .وبما أن ھذه المسألة تؤثر على
عوائد أكثر من قطاع ،فإن تخفيض معدالت قرصنة برمجيات أجھزة الكمبيوتر يمكن أن يكون
لھا فوائد اقتصادية كبيرة .وأشارت دراسة "جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية" ومؤسسة
"آي .دي .أس" حول األثر االقتصادي لتخفيض معدالت قرصنة البرمجيات للعام  ،2008إلى

أن تخفيض معدل قرصنة البرمجيات بمقدار  10نقاط على مدى أربعة أعوام من شأنه أن يعزز
من إيرادات قطاع تكنولوجيا المعلومات المحلي بحوالي  1.11مليار درھم إماراتي وتوليد
حوالي ألف فرصة عمل في ھذا القطاع .وفي الواقع ،تشير تقديرات "آي .دي .سي" إلى أن لكل
دوالر من البرمجيات القانونية المباعة في الدولة ،ھناك عوائد بقيمة  3إلى  4دوالرات لشركات
الخدمة والتوزيع المحلية .كما تشكل القرصنة خطورة على العمالء من خالل تعريض أجھزة
الكمبيوتر الخاصة بھم لمشاكل أمنية ،حيث غالبا ً ما تحتوي البرامج المقرصنة على برمجيات
ضارة.
ومع إدراكھا أھمية مكافحة قرصنة البرمجيات كحاجة ملحة ،تقوم "جمعية منتجي برامج
الكمبيوتر التجارية" بالتنسيق مع وزارة االقتصاد في دولة اإلمارات والھيئات الحكومية األخرى
والمؤسسات الخاصة في الدولة لمعالجة ھذه المشكلة .كما قامت الجمعية بتوقيع عدد من
مذكرات التفاھم وتنظيم اجتماعات الطاولة المستديرة وتدريب الخبراء القضائيين في الشرق
األوسط وذلك في إطار التزامھا بتكثيف نشاطاتھا في مجال مكافحة القرصنة على صعيد
المنطقة.
وأضاف الرضا" :تظھر دراسة قرصنة البرمجيات في العالم التي أجريناھا بالتعاون مع مؤسسة
"آي .دي .سي" ،وجود بعض التقدم في مجال مكافحة قرصنة البرمجيات على مستوى العالم
خالل العام الماضي ،إال أن ھذا التغيير التدريجي غير كافي .وتسھم القرصنة في الحد من
االبتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات ،وخلق فرص العمل ،ونمو االقتصاد المحلي وتحرم
الحكومات من عوائد ضريبية ھامة .وتوضح دراستنا بشكل جلي من أنه ينبغي على الحكومات
حول العالم مضاعفة جھودھا لمكافحة قرصنة البرمجيات".
نتائج رئيسية إضافية للدراسة:










انخفضت قرصنة برمجيات أجھزة الكمبيوتر في  54من أصل  111دولة تم
إجراء الدراسة فيھا ،ومع ذلك ارتفع معدل القرصنة حول العالم من %41
في العام  2008إلى  %43في العام الماضي ،وذلك بسبب النمو الكبير في
اعتماد برمجيات أجھزة الكمبيوتر في االقتصاديات الناشئة.
بلغت القيمة التجارية للبرمجيات المقرصنة في العام  2009حوالي 51.4
مليار دوالر أمريكي.
تواصل الواليات المتحدة واليابان ولوكسمبورغ حفاظھا على أدنى معدالت
للقرصنة بين البلدان التي تمت دراستھا وبواقع ) %21 ،21 ،20على
التوالي(.
الدول التي لديھا أعلى معدالت للقرصنة تشمل جورجيا وزيمبابوي ومولدوفا
)جميعھا أعلى من .(%90
اشتملت وسائل الحد من القرصنة على برامج ترخيص الموزعين ،وحمالت
التوعية الحكومية والخاصة بقطاع البرمجيات ،وإنفاذ القوانين ،والتطورات
التكنولوجية مثل زيادة نشر حلول إدارة الحقوق الرقمية ) (DRMوالتوسع في
استخدام إدارة أصول البرمجيات ).(SAM
اشتملت العوامل التي تدفع بمعدالت القرصنة إلى األعلى على النمو
المضطرد لسوق أجھزة الكمبيوتر وزيادة النشاط في قاعدة أجھزة الكمبيوتر
القديمة ،حيث إن البرامج غير المرخصة ھي األكثر انتشاراً ،وتطور قدرات
قراصنة البرمجيات ومجرمي اإلنترنت.

وتغطي دراسة "جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية" ومؤسسة "آي .دي .سي" حول
قرصنة البرمجيات في العالم ،قرصنة كافة أنواع البرامج التي تعمل على أجھزة الكمبيوتر
الشخصية ،بما فيھا أجھزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة والدفترية .وتتضمن ھذه العملية قرصنة
أنظمة التشغيل وبرمجيات األنظمة مثل برامج الحماية وقواعد البيانات وبرامج التطبيقات ،حيث
شملت الدراسة أيضا ً البرمجيات الحرة القانونية وبرمجيات المصدر المفتوح .وال تشمل الدراسة
البرمجيات التي تعمل على األنظمة الخادمة أو أجھزة الكمبيوتر الرئيسية .واستخدمت"آي .دي.
أس" احصاءات الملكية لشحنات البرمجيات واألجھزة ،حيث قامت بتجنيد محلليھا في أكثر من
 60دولة الستعراض أوضاع السوق المحلي وتقدير معدل قرصنة برمجيات أجھزة الكمبيوتر
الشخصية حول العالم.
للمزيد من المعلومات حول المنھجية المتبعة في ھذه الدراسة والحصول على نسخة كامل ة عنھ ا،
يرجى زيارة الموقع .www.bsa.org/globalstudy
انتھى-حول "جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية"
تعتبر "جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية" ) (www.bsa.orgأول مؤسسة ُتعنى بتأسيس مجتمع رقمي
شرعي وآمن .كما أنھا تمثل كبرى شركات تطوير برامج الكمبيوتر التجارية في العالم باإلضافة إلى شركائھا
في مجال تصنيع األجھزة للحكومات وفي السوق العالمية .ويتعبر أعضاؤھا من أكثر الشركات نمواً في العالم.
وتشجع برامج الجمعية على االبتكار التكنولوجي من خالل التعليم والمبادرات المتعلقة بسياسات حماية حقوق
التأليف والنشر والتجارة والتجارة اإللكترونية ومكافحة الجريمة اإللكترونية .وتشتمل قائمة أعضاء "جمعية
منتجي برامج الكمبيوتر التجارية" على كل من "أدوبي" ) (Adobeو"ألتيوم" ) (Altiumو"آبل" )(Apple
و"أوتوديسك" ) (Autodeskو"أيفيد" ) (Avidو"بابيليون" ) (Babylionو"بنتلي سيستمز" ) Bently
 (Systemsو"سي .أن .سي" ) (CNCو"كورل" ) (Corelوسيبر لينك ) (Cyberlinkوداسولت سيستم
سوليدوركس كوربوراشن ) Dassault Systemes SolidWorksو"إنتو سوفتوير" )( Enteo Software
و"فاماتيك" ) " (Famatechفرونت رنج سوليوشن" ) (FrontRange Solutionو"لينك سيرفيس"
)" (LINKServiceماتيريالياس سوفت وير" ) (Mterialise Softwareو"مايكروسوفت" )(Microsoft
و"مايندجت" ) (Mindjetو"مونوتايب إميجينج") (Monotype Imagingو"أو .آند .أو .سوفت وير"
) "O&O Softwareو"كوارك" ) (Quarkو"كويست سوفتوير" ) (Quest Softwareو"رينجيالر
إنفورماتيك" ) (Ringler Informatikو"سكيالبل سوفتوير" ) (Scalable Softwareو"سيمينز بي .إل .إم".
) (Siemens PLMو"سوليد ووركس" ) (Solid Worksو"ستاف آند الين" ) (Staff & Lineو"سيمانتيك"
) (Symantecو"تيكال" ) (Teklaو "ذا ماث ووركس" ).(the MathWorks
حول مؤسسة "آي .دي .سي" لألبحاث
تعد المؤسسة الدولية لألبحاث "آي .دي .سي" موفراً عالميا ً رائداً ألبح اث الس وق وخ دمات االستش ارة وفعالي ات
تكنولوجي ا المعلوم ات واالتص االت وأس واق التكنولوجي ا االس تھالكية .وتس اعد المؤسس ة متخصص ي تكنولوجي ا
المعلوم ات وم ديري الش ركات والمس تثمرين عل ى اتخ اذ ق رارات واقعي ة ح ول عملي ات ش راء التكنولوجي ا
واستراتيجيات األعمال .ويقوم أكثر من  1000محلل في المؤسسة بت وفير الخب رات العالمي ة واإلقليمي ة والمحلي ة
حول التكنولوجيا والفرص المتاحة واالتجاھات في ھذا القطاع في أكث ر م ن  110دول ح ول الع الم .وألكث ر م ن
 46عاماً ،قامت المؤسسة بتوفير األفكار االستراتيجية لمساعدة عمالئھا على تحقيق أھ دافھم الرئيس ية ف ي مج ال
األعم ال .وتع د مؤسس ة "آي .دي .س ي" لألبح اث ش ركة تابع ة ل ـ "آي .دي .ج ي" ) ،(IDGالش ركة العالمي ة
الرائ دة ف ي مج ال اإلع الم التكنول وجي والبح وث والفعالي ات .المزي د ع ن مؤسس ة "آي .دي .س ي" لألبح اث ف ي
الموقع اإللكتروني .www.idc.com

