
 
 

سلسلة مؤتمرااتت موبايیل في إإمم إإيیهھ تعلن عن أأوواائل االمتحدثيین رراابطة جي إإسس 
 االشرقق ااألووسط ووشمالل أأفريیقيیا – 360

 يیةتنظيیمهھھھيیئاتت خبرااء االقطاعع وومسؤووليین حكوميیيین وو ةجواالتصاالتت االيیجمع هھھھذاا االحدثث االسنويي االخاصص باال
 االقضايیا في االمنطقةأأبرزز لمناقشة 

 – 360االمتحدثيین في مؤتمر "موبايیل أأوواائل : أأعلنت رراابطة "جي إإسس إإمم إإيیهھ" االيیومم عن 2018أأكتوبر  ٬21، لندنن
ووللمرةة ااألوولى٬، تقامم االدووررةة االساددسة . نوفمبر 27وو 26 ددبي يیومي االشرقق ااألووسط ووشمالل أأفريیقيیا"٬، وواالذيي سيینعقد في

مؤتمر جمع االيیوومن هھھھذهه االفعاليیة االتي تستمر ليیوميین كحدثث مستقل في موقع جديید ضمن فندقق وويیستن ميینا االسيیاحي. 
سيیة االفرصص وواالتحديیاتت االرئيی آآخر االمستوىى من جميیع أأنحاء االمنطقة للتحاوورر وومناقشة ةررفيیعشخصيیاتت االعديید من اال

يیركز . وومن االعرووضض االتقديیميیة االرئيیسيیة وواالجلساتت االحواارريیة ووووررشاتت االعمل من خاللل مجموعةاالتي توااجهھ االمنطقة 
هھھھذاا االعامم بشكل ررئيیسي على ااستثماررااتت االمنطقة في االتقنيیاتت االتحويیليیة مثل االذكاء ااالصطناعي وواالبلوكك  االمؤتمر
 .5Gلجيیل االخامس ااتشيین وو

	قائالً   	"ااتصاالتت"  	مجموعة  	في  	االدووليیة  	لعمليیاتتل  	االتنفيیذيي  	االرئيیس  	ددوويیداارر٬،  	حاتم  	صرحح  	االسيیاقق  	ذذااتت  	ووفي  "		لقد:    
	طاععق  	في  	مماثالً   	تطوررااً   	وواالخاصص  	االعامم  	االقطاعيین  	مؤسساتت  	كافة  	تشهھدهه  	االذيي  	االكبيیر  	االرقمي  	االتحولل  	أأحدثث  

	رصةً ف  	يیُعد  	كما  	االرقميیة٬،  	ااالبتكاررااتت  	أأحدثث  	إلبراازز  	هھھھامةً   	منصةً   	االباررزز  	االدوولي  	االتجمع  	هھھھذاا  	وويیُشكل.  	ااالتصاالتت  
	االمستجدااتت  	آآخر  	لىع  	ووللتعرفف  	بيینهھم  	فيیما  	ااألفكارر  	لتباددلل  	ااالتصاالتت  	قطاعع  	في  	االتنفيیذيیة  	االقيیاددااتت  	اررلكب  	ثميینةً   
	٬،"االقطاعع  	في  	االتقنيیاتت  	ووأأحدثث   ً 	تأتي  	االمحورريي  	االدوولي  	االمؤتمر  	هھھھذاا  	في"  	ااتصاالتت"  	في  	مشارركتنا"  	أأنن  	مضيیفا  
 ً 	ووتنفيیذ  	لتبني  	االدؤؤووبب  	االعمل  	عبر  	اتتاالمجتمع  	لتمكيین  	االرقمي  	االتحولل  	قيیاددةة  	في  	االطموحة  	ااسترااتيیجيیتنا  	مع  	تماشيیا  
	تأثيیرااً   	تُحدثث  	االتي  	االرقميیة  	االمباددررااتت  	أأحدثث   ً 	إإيیجابيیا   ً 	".ككل  	االمجتمع  	في  	ملموسا  

نطقة ساهھھھم ااالستثمارر االكبيیر للمووقالل مايیكل أأووهھھھارراا٬، االرئيیس االتنفيیذيي لشؤوونن االتسويیق في رراابطة "جي إإسس إإمم إإيیهھ": "
ااتسم بنمو أأعداادد االمشتركيین ووبمستويیاتت مرتفعة من ااعتمادد شبكاتت  في إإحدااثث تحولل ررقمي سريیع االجوااللفي تقنيیاتت 

ّوعهھا تمتازز بتنهھھھذهه االمنطقة ووجميیعنا نعلم أأنن االنطاقق االعريیض ووتطويیر عددد كبيیر من االشركاتت االجديیدةة االمبتكرةة. 
نتطلع إإلى  ااالجديیدةة. ووإإنن االتحويیليیةووسوفف نغطي جميیع متطلباتت ااألسوااقق االناشئة إإلى جانب تأثيیر االتقنيیاتت االغنّي٬، 

 هھھھذاا االعامم".االمؤتمر في ااستقبالل االمشارركيین 

 كالً من: االمؤتمراالذيین تأكدتت مشارركتهھم في ااألوواائل ووتضم قائمة االمتحدثيین 

 تصاالتت الل االجزاائرمؤسسة ززيین٬، مديیر االتسويیق لدىى  أأميین بن •
ااالتصاالتت تشيین لشركاتت  االدكتورر ليینغ لو٬، ررئيیس مجلس إإددااررةة ااتحادد مجموعة ددررااسة تقنيیة االبلوكك •

)CBSG( 
 عثمانن سلطانن٬، االرئيیس االتنفيیذيي لشركة ددوو •
 رراافيیة إإبرااهھھھيیم٬، ررئيیس شركة إإرريیكسونن االشرقق ااألووسط ووأأفريیقيیا •
 االراافعي٬، مديیر االتسويیق ألسوااقق االنمو االشرقيیة لدىى جنراالل إإلكتريیك للرعايیة االصحيیة محي •
 إإمم أأيیهھ"رراابطة "جي إإسس  في فريیقيیاإإجواادد عباسي٬، ررئيیس منطقة االشرقق ااألووسط ووشمالل  •
 جونن جيیوستي٬، االرئيیس االتنفيیذيي للشؤوونن االتنظيیميیة في رراابطة "جي إإسس إإمم أأيیهھ" •



 
 

أأنتوني بتلر٬، االمديیر ووررئيیس تكنولوجيیا االمعلوماتت لدىى "آآيي بي إإمم لخدماتت االبلوكك تشيین" في االشرقق ااألووسط  •
 ووشمالل أأفريیقيیا

 ووأأفريیقيیاجيیمي غالفيیس٬، مديیر االعمليیاتت وومديیر االتسويیق لدىى مايیكرووسوفت االشرقق ااألووسط  •
 تيیريي مايیي٬، االرئيیس االتنفيیذيي لشركة أأوورراانج تونس •
 نافيین غوبتا٬، االمديیر ااإلدداارريي لجنوبب آآسيیا وواالشرقق ااألووسط ووشمالل أأفريیقيیا لدىى "رريیبل" •
 دداايیتشي نوززااكي٬، نائب االرئيیس لألعمالل االعالميیة لدىى "سوفت بنك" •
 STCناصر بن سليیمانن االناصر٬، االرئيیس االتنفيیذيي لشركة ااالتصاالتت االسعودديیة  •
 أأحمد االبحيیريي٬، االرئيیس االتنفيیذيي للشركة االمصريیة لالتصاالتت •
 اايیشامم ااررتوبوزز٬، نائب االرئيیس االتنفيیذيي للحلولل وواالخدماتت االرقميیة لدىى تُركسيیل •
 ٬، االرئيیس االتنفيیذيي للعمليیاتت في مجموعة ززيینجيیجنهھايیمرسكوتت  •

للشبكاتت  واالل ووبائعي االبنى االتحتيیةررفيیعي االمستوىى من مشغلي شبكاتت االجووااستقطب االمؤتمر خاللل االعامم االماضي قاددةة 
ووسوفف  االقطاعع. قاددةةكبارر هھھھامة لططالعع على آآررااء لالفرصة اال للحضورراالمؤتمر . وويیقدمم وواالحكوماتت وواالهھيیئاتت االتنظيیميیة

تتطرقق فعاليیاتت االيیومم ااألوولل إإلى االتقنيیاتت االجديیدةة ووتأثيیرهھھھا على قطاعاتت ااالقتصادد االمختلفة٬، بما يیشمل موااضيیع مثل 
تقنيیة االبلوكك تشيین٬، ووددوورر االذكاء ااالصطناعي في تعزيیز تجربة االمستهھلك٬، وواالمخاططر االسيیبراانيیة٬، وواالهھويیة االرقميیة٬، 

 فسيیتم االتركيیز على االبنيیة االتحتيیة وواالسيیاساتت ووااألساليیب االتنظيیميیة االالززمةووإإنترنت ااألشيیاء. أأما خاللل االيیومم االثاني٬، 
كلمة حولل "االتحولل االرقمي وواالشرااكاتت  االحدثث . ووسوفف يیتضمنG5لتحفيیز ااالبتكارر في عصر االجيیل االخامس 

ررشة عمل وو ضًال عنف ررئيیسي في االمستقبل االرقمي٬،تسلط االضوء على كيیفيیة قيیامم االمشغليین بلعب ددوورر  "ااالسترااتيیجيیة
 حولل "االحفاظظ على ااالبتكارر ووااالستثمارر في شمالل أأفريیقيیا".

هھھھذاا وويیحظى االحدثث برعايیة عددد من االشركاتت االراائدةة في االقطاعع بيینهھا ااتصاالتت (االرااعي االمضيیف) ووهھھھوااوويي 
إإرريیكسونن ووفيیسبوكك ووإإنتل يیاتت ووماتريیكس للبرمجيیاتت (االرعاةة االدااعميین). وويیشارر إإلى  ووكل من(االرااعي االرئيیسي)٬، 

 – 360مؤتمر "موبايیل ووقعت مؤخًراا مذكرةة تفاهھھھم مع "ااتصاالتت" لدعم تنظيیم سلسلة  رراابطة "جي إإسس إإمم إإيیهھ"أأنن 
 . 2019وو 2018لعامي  االشرقق ااألووسط ووشمالل أأفريیقيیا"

لمزيید من االمعلوماتت حولل االمؤتمر٬، بما في ذذلك فرصص االرعايیة٬، يیرجى ززيیاررةة االراابط ااإللكترووني: 
www.mobile360series.com/mena/.  وويیمكنكم متابعة تطوررااتت االمؤتمر باستخداامم االهھاشتاغغ

#M360MENA  على موقع "تويیتر" على حساببGSMAEVENTS@  :"٬، أأوو "فيیسبوكك
www.facebook.com/Mobile360Series  :"أأوو "ليینكد إإنن-www.linkedin.com/company/gsma

series-360-mobile كما يیمكن تنزيیل االتطبيیق االخاصص بالمؤتمر لمزيید من االمعلوماتت عبر االراابط ااإللكترووني .
 ./www.mobile360series.com/appاالتالي: 

 -اانتهھى

 لمحة عن رراابطة "جي إإسس إإمم إإيیهھ"
من شركاتت  750ما يیقارربب  االجواالة في جميیع أأنحاء االعالم٬، جامعةً تمثل رراابطة "جي إإسس إإمم إإيیهھ" مصالح االشركاتت االمشّغلة لالتصاالتت 

شركة في منظومة ااالتصاالتت االجواالة ااألووسع وواالتي تشمل االشركاتت االمصنعة للهھوااتف ووااألجهھزةة٬،  350ااالتصاالتت االجواالة مع حواالي 
ل في قطاعاتت صناعيیة ذذااتت صلة. ووشركاتت االبرمجيیاتت٬، وومزوودديي االمعدااتت٬، ووشركاتت ااإلنترنت٬، باإلضافة إإلى االمنظماتت االتي تعم

ً على تنظيیم فعاليیاتت ي فرراائدةة في االقطاعع مثل "االمؤتمر االعالمي لالتصاالتت االجواالة"  سنويیة ووتشرفف رراابطة "جي إإسس إإمم إإيیهھ" أأيیضا
 ".360ووسلسلة مؤتمرااتت "موبايیل  ٬،شنجهھاييبرشلونة وولوسس أأنجلوسس وو

 
ن . كما يیمكwww.gsma.com"جي إإسس إإمم إإيیهھ" على االموقع االتالي:  للمزيید من االمعلوماتت٬، يیرجى ززيیاررةة االموقع االمؤسسي لراابطة

 .GSMA@متابعة رراابطة "جي إإسس إإمم إإيیهھ" على "تويیتر" من خاللل االحسابب 
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 االمكتب االصحفي لراابطة "جي إإسس إإمم إإيیهھ"
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