
	  
	  

شبكاتت االنطاقق االعريیض اانتشارر  تؤكدإإمم أأيیهھ" إإسس "جي  راابطةددررااسة جديیدةة ل
االدوولل االعربيیة أأنحاءبشكل متساررعع في  وواالهھوااتف االذكيیة  

 في والابتكارات العمل فرص في يستثمرون المتنقلة الاتصالات شبكات مشغّلو
العربية الدول مختلف  

– 2015أأكتوبر  20ددبي٬،  مؤتمرااتت "جي إإسس إإمم إإيیهھ" تم نشرهھھھا خاللل سلسلة راابطة أأشاررتت ددررااسة جديیدةة لـ 
- 360 موبايیل" االنطاقق االعريیض االمتنقلة شبكاتت  أأنن ٬،في ددبي ااألسبوعع االفائت تتي اانعقدتاال "ااألووسط االشرقق 

االشرقق ااألووسط ووشمالل بمنطقة أأنحاء االدوولل االعربيیة مختلف في  االمتنقلةأأكثر من ثلثي قطاعع ااالتصاالتت ستدعم 
أأننَّ إإلى " 2015بعنواانن "ااالقتصادد االمتنقل: االدوولل االعربيیة توّصلت االدررااسة االجديیدةة . وو2020إإفريیقيیا بحلولل االعامم 

 االنطاقق اتتشبكفي ااشترااكك مليیونن  250سيیحقق  2015في االدوولل االعربيیة خاللل االعامم  ااالتصاالتت االمتنقلةااقتصادد 
ئة من إإجمالي قطاعع ابالم ٬69، ما نسبتهھ 2020بحلولل عامم  3G/4G وواالراابع االثالث االجيیليینمن  ةاالمتنقل االعريیض

. وويیأتي هھھھذاا ااالنتقالل االسريیع وواالمتفّوقق في شبكاتت 2014ئة في نهھايیة االعامم ابالم 34ااالتصاالتت في االمنطقة٬، مقابل 
اانتشارر ووتزاايید  3G/4G وواالراابع االثالث نتيیجة االزيیاددةة في ااستثمارر االمشّغليین في شبكاتت االجيیليین ااالتصاالتت االمتنقلة

ً  أأضعافف بثالثةززيیاددةة  االمنطقة في االذكيیة االهھوااتف تسجل ااتصاالتت أأنن االمتوقع االهھوااتف االذكيیة. وومن  بيین تقريیبا
مليیونن ااشترااكك. 327 إإلى لتصل 2020،٬وو 2014 عامي  

"جي إإسس إإمم  في رراابطة قنيیةلتشؤوونن اااال ووررئيیسباإلنابة  االعامم لل أأليیكس سنكليیر٬، االمديیراووفي تعليیق لهھ على ذذلك ق
 أأسوااقق من ااً نضوجج ااألسوااقق٬، بدء من حيیثفي االدوولل االعربيیة تبايیناتت كثيیرةة  ااالتصاالتت االمتنقلةإإيیهھ": "يیشهھد ووااقع 

ً  نموااً  تشهھد االتي أأفريیقيیا منطقة شمالل إإلى االدوولل االمتقّدمة في مجلس االتعاوونن االخليیجي٬، وومع ذذلك تستفيید كافّة  سريیعا
مشغلي  ااتتنمو ااستثماررتيیجة ووأأجهھزةة ااالتصاالتت ناالمتنقلة شبكاتت االنطاقق االعريیض إإلى ددوولل االمنطقة من االتحّولل 

".االمتنقلةااالتصاالتت شبكاتت   

 االنطاققنتشارر شبكاتت اا تسريیعتسهھم في  سيیاساتت تبني على االمنطقة في االحكوماتت نشجع نحنووأأضافف سنكليیر: "
ً تن أأكثرااتصاالتت إإططالقق  ططريیق عن االمثالل سبيیل على ٬،االمتنقلة االعريیض ً اغما  تشجع االتي االحواافز تقديیموو ؛ددووليیا
ً  وواالصعبة االنائيیة االمناططق في االتحتيیة االبنيیةتطويیر  على قد  االتي االتنظيیميیةاالضريیبيیة وو االسيیاساتت ووتنقيیح ؛ااقتصادديیا
ً  تؤثر االمبتكرةة".وو االجديیدةةااالتصاالتت االمتنقلة  خدماتت على ااإلقبالل على سلبا 	  

خاللل  مليیارر ددووالرر أأمريیكي في ااالستثمارر 40في االدوولل االعربيیة أأكثر من  ااالتصاالتت االمتنقلةووقد أأنفق مشّغلو 
وويیرّكز ااالستثمارر على تحسيین تغطيیة  .عائدااتتئة من إإجمالي االابالم ٬18، أأوو ما يیقارربب االماضيیة االسنوااتت ااألرربع

ً للتقريیر٬، 3G/4G وواالراابع االثالث ٬، وونشر شبكاتت االنطاقق االعريیض من االجيیليینقدررااتهھالشبكاتت٬، ووتطويیر اا . ووووفقا
 4Gشبكة  23حاليیاً في كافّة ددوولل االمنطقة ما عداا ددوولة ووااحدةة٬، بيینما هھھھناكك مستخدمة  3Gاتت االجيیل االثالث فإنن شبك
في ثماني أأسوااقق إإضافيیة مستقبالً.  4Gاالراابع  االجيیل اتتة في عشر ددوولل٬، ووهھھھناكك خطّة إلططالقق شبكمستخدم  

مشهھد متبايین لالتصاالتت االمتنقلة  

ً في أأنحاء منطقة االشرقق ااألووسط ووشمالل إإفريیقيیا. ووقد بلغ عددد االمشتركيین االمميیّزيین  18تضمُّ االدوولل االعربيیة  سوقا
ئة من مجمل عددد ابالم ٬54، ما يیعاددلل 2014مليیونن مع نهھايیة االعامم  199في االدوولل االعربيیة  ااالتصاالتت االمتنقلةفي 

ً الختالفف االتطورر ااالقتصادديي في االمنطقة٬،  سكانن االمنطقة. وومع ذذلك فإنن نضوجج مستويیاتت ااألسوااقق تتبايین ووفقا



	  

	  

ً يیفوقق  ئة٬، بيینما تسجل أأرربع ددوولل هھھھي ابالم 75فدوولل (االبحريین٬، وواالكويیت٬، ووددوولة ااإلماررااتت) تحقق ااشترااكا
ن نصف عددد االسكانن.عقل تاالمتنقلة التت ااشترااكاتت في ااالتصا(فلسطيین٬، االسودداانن٬، سورريیة٬، االيیمن)   

مليیونن مع  233يیصل إإلى س االمميیّزيین في االدوولل االعربيیةااالتصاالتت االمتنقلة عددد مشتركي إإلى أأنن ووتشيیر االتوقعاتت 
ئة من عددد االسكانن االمتوقّع في هھھھذهه االفترةة. وومع ذذلك فإنن نمو نسبة ابالم ٬57، ما يیمثّل 2020حلولل االعامم 
ئة كما هھھھو ابالم 59أأكثر من االمعدلل االعالمي ووسيینخفض عددد االمشتركيین إإلى ما نسبتهھ  ستمضي ببطءاالمشتركيین 

ً في االعامم  . ووقد يیعزىى ذذلك إإلى عواامل متعدددةة منهھا ااحتمالل تدهھھھورر االنمو في ااألسوااقق االكبيیرةة 2020متوقع عالميیا
لسكانيیة منخفضة االدخل وواالمناططق االنمو في ااألسوااقق ااألقل تطوررااً ذذااتت االتجّمعاتت اا اتتووااسعة ااالنتشارر حاليیا٬ً، ووتحّديی

مستقرةة االتي تعاني منهھا االعديید من أأسوااقق االمنطقة في االاالريیفيیة٬، إإضافة إإلى االظرووفف االسيیاسيیة ووااالقتصادديیة غيیر 
االوقت االرااهھھھن.   

سهھم في االنمو ااالقتصادديي٬، ووفرصص االعمل٬، ووررأأسس االمالل االعامم يی قطاعع ااالتصاالتت االمتنقلة  

كقيیمة مليیارر ددووالرر أأمريیكي في ااالقتصادد ااإلقليیمي  115دوولل االعربيیة بإجمالي في االقطاعع ااالتصاالتت االمتنقلة  أأسهھم
ئة من االناتج االمحلي ااإلجمالي للمنطقة. وومن االمتوقع أأنن يیصل االنمو ابالم 4أأيي ما يیعاددلل ٬، 2014في عامم مضافة 

ااإلجمالي االمتوقع في لي ئة من االناتج االمحابالم ٬4.5، ما يیعاددلل 2020مليیارر ددووالرر أأمريیكي بحلولل االعامم  160إإلى 
هھھھذهه االفترةة.  

ً لفرصص االعمل ووررأأسس االمالل االعامم في االمنطقة. ووااالتصاالتت االمتنقلة قطاعع عتبر يیوو  قطاععاال ااسهھم هھھھذيیمصدررااً أأساسيیا
٬، وومن 2014مليیونن فرصة عمل في أأنحاء االدوولل االعربيیة في االعامم  1.3بشكل مباشر ووغيیر مباشر في توفيیر 

 منظومة ااالتصاالتت االمتنقلةقد أأسهھمت . وو2020مليیونن فرصة عمل بحلولل االعامم  1.5االمتوقّع أأنن يیتجاووزز االرقم 
ً بإجمالي ضراائب في ررأأسس االمالل االعامم لحكوماتت االمنطقة  مليیارر ددووالرر أأمريیكي في االعامم  12.6بوااقع أأيیضا

االطيیف. وومن االمتوقع أأنن تشهھد االمساهھھھمة نموااً يیصل إإلى مزااددااتت ٬، باستثناء االرسومم االتنظيیميیة وومدفوعاتت 2014
. 2020مليیارر ددووالرر أأمريیكي بحلولل االعامم  14.3  

محورريیاً في ااالستجابة للتحديیاتت ااالجتماعيیة  ااً ااالتصاالتت االمتنقلة ددووررقطاعع  يیلعبسنكيیلر: "ووتعليیقاً على ذذلك٬، قالل 
وواالتنمويیة في االدوولل االعربيیة٬، فقد أأصبحت هھھھذهه االتحّديیاتت جادّدةةً في ااألسوااقق ااإلقليیميیة االتي تشهھد مستويیاتت عاليیة من 

تصاالتت لعب ااالتفف سنكليیر: "اضأأاالبطالة٬، ووااررتفاعع نسبة االشبابب٬، ووعدمم ااالستقراارر ااالجتماعي وواالسيیاسي"٬، وو
ً االعديید من ااألسوااقق االناشئة ددووررااً  فياالمتنقلة  نترنت ااإلتوفيیر االوصولل إإلى توااصل بيین االسكانن وواال تأميینفي هھھھاما

في ووفي مجاالتت أأساسيیة مثل االبنوكك٬، وواالصحة٬، وواالتعليیم.  للحلوفضالً عن توفيیر بداائل أأخرىى٬، تتوفر حيیث ال 
في ااألسوااقق االمتقّدمة خدماتت متطّوررةة في قطاعاتت مثل االتجاررةة  ااالتصاالتت االمتنقلةيیطلق مشّغلو  ٬،االسيیاقق ذذااتهھ

لالططالعع على االتقريیر كامالً وواالمخططاتت االبيیانيیة نترنت ااألشيیاء". إإوو ٬،االرقميیة٬، وواالهھويیة االرقميیة٬، ووااألمن االرقمي
ززيیاررةة االموقع: ذذااتت االصلة يیرجى  

p://www.gsmamobileeconomy.com/arabstates/htt  

- -اانتهھى 	  

 
نبذةة عن رراابطة جي أأسس أأمم أأيیهھ   

تمثل رراابطة جي إإسس إإمم أأيیهھ مصالح شركاتت مشغلة للشبكاتت االهھاتفيیة االجواالة في جميیع أأنحاء االعالم٬، ووتضم تحت مظلتهھا 
شركة تعمل في نظامم ااالتصاالتت االجواالة االكلي٬، من شركاتت  250مشغل٬، بما في ذذلك أأكثر من  800عضويیة حواالي 

اعة٬، وومزوودديي معدااتت٬، ووشركاتت إإنترنت٬، فضالً عن مصنعة للهھوااتف االمحمولة ووشركاتت صناعة برمجيیاتت خاصة بالصن



	  

	  

ً على تنظيیم فعاليیاتت رراائدةة في االصناعة مثل  مؤسساتت تعمل مع هھھھذاا االقطاعع عن كثب. ووتشرفف رراابطة جي إإسس إإمم أأيیهھ أأيیضا
	Mobileاالمؤتمر االدوولي لالتصاالتت االجواالة    World	   Congress٬، االمؤتمر االدوولي لالتصاالتت االجواالة شنغهھايي -

Mobile	  World	  Congress	  Shanghai،360ووسلسلة مؤتمرااتت موبايیل  ٬ .  
 

لمزيید من االمعلوماتت٬، يیرجى ززيیاررةة موقع رراابطة "جي إإسس إإمم أأيیهھ" على ااإلنترنت على االعنواانن االتالي: 
www.gsma.com ٬، أأوو متابعة االراابطة عبر تويیتر@GSMA  
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