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رابطة عن  درصامشغلو الجوال في الشرق األوسط في طليعة معتمدي شبكات الجيل الخامس وفقًا لتقرير جديد 
 "جي إس إم إيه"

 
بتكار خدمات جديدة وخلق فرص عمل وتوفير االتصال لكل ما هو غير يدفع الاعتماد الجوال في مناطق متنوعة 

 متصل
 

اقتصاد الجوال: الشرق األوسط وشمال أصدرت رابطة "جي إس إم إيه" اليوم تقريرًا جديدًا بعنوان "(: بزنيس واير)–دبي 
في العالم في  األوائلسيكونون  1أن مشغلي الجوال في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيايشر إلى "، 2017أفريقيا 

 - 360شرت في "سلسلة مؤتمرات موبايل طالق شبكات الجيل الخامس على الصعيد التجاري. وتتوقع الدراسة التي ن  إ
مليون اتصال بشبكات الجيل الخامس في منطقة  50أكثر من  أن يكون هناك" في دبي، الشرق األوسط وشمال أفريقيا

في المائة من سكان  30، حيث ستغطي شبكات الجيل الخامس حوالي 2025الشرق األوسط وشمال أفريقيا بحلول عام 
جي(  4جي/  3ذات النطاق العريض ) لالجوا شبكاتعلى أن  ءسلط التقرير الضو المنطقة بحلول ذلك الوقت. وي  

في  70توقع أن ترتفع إلى شكل حوالي نصف االتصاالت الجوالة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا حاليًا، وي  ت  
 .2المائة من إجمالي االتصاالت بحلول نهاية هذا العقد

 
في ظل تنامي اعتماد ، قطاع االتصاالت المتنقلةيتمّتع " :"جي إس إم إيه"وقال ماتس جرانريد، المدير العام لرابطة 

ما في هذه المنطقة المتنوعة،  كبير تأثير  باستخدام الهواتف الذكية، و وزيادة عدد المشتركين شبكات النطاق العريض، 
المساعدة إضافًة إلى ، في قطاع الجوال خدمات الجديدةالالناشئة المبتكرة و التقنية من الشركات  في عصر  يزيح الستار 

المشغلين على مواصلة االستثمار في شبكات  نحث  وفي الوقت ذاته، . توفير االتصال لكل ما هو غير متصلعلى 
واالجتماعي  التقنيالحكومات على وضع سياسات تعزز التقدم النمو المستقبلي، ونشجع يل الرابع لضمان الج

 ".تقنيات الجوالاالستفادة من فيه مكن لجميع المواطنين واالقتصادي لخلق مجتمع ي  
 

 االعتماد السريع لشبكات الجيل الخامس
. اإلطالق التجاري لشبكات الجيل الخامس على صعيدمن أوائل الدول في العالم  3ستكون دول مجلس التعاون الخليجي

في كل   نظرائهممنافسة  ى، مشغلي الجوال الرائدين علاالعتماد المرتفع والدعم الحكومي لشبكات الجيل الرابع ويساعد
حية تجارب بإجراء بالفعل  "ريدوأو "و "تالاتصا"وتقوم . من أمريكا الشمالية وآسيا في تطوير شبكات الجيل الخامس
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أن يكون اإلطالق التجاري ومن المقرر السرعة والمعدات والكمون وتوجيه الحزم،  شبكات الجيل الخامس الختبارعلى 
 3مشروع الشراكة للجيل الثالث "من  15ويتوقع أن تعتمد عمليات اإلطالق األولية على اإلصدار  .2020عام في  لها

 عزيزأعلى وت إلى تقديم أداء   الجوال ومشغلع المدن فيما يتطلّ ية الكثافة في ليتم نشره في المناطق عا ن، وأجي بي بي"
مشروع من  16إلصدار إضافية باستخدام ا وسيتّم إجراء تحسينات  . الجوالةالنطاق العريض الحالية لشبكات  السعة

 .جةالحر واالتصاالت األشياء  إلنترنتما في ذلك تطوير خدمات شاملة ب، جي بي بي" 3الشراكة للجيل الثالث "
 

 والعائداتالمشتركين أعداد و  ةنمو في اعتماد الهواف الذكي
في المائة من السكان، ومن  63 ي شكلفي المنطقة، ما  4مليون مشترك فريد 365هناك كان  ،2016بحلول نهاية عام 
يواصل نمو عدد ومع ذلك، . 2020في المائة بحلول عام  65أو مشترك مليون  399إلى  العدد المتوقع أن يرتفع

مواجهة و حد اإلشباع من األكثر تطورًا إلى تنوع المنطقة، مع اقتراب األسواق المشتركين مواكبة المتوسط العالمي نظرًا 
في المائة فقط بحلول  65نتشار إلى االلذلك، سيصل معدل  ونتيجةً . االنتشار زيادةفي  ديات  حلت األسواق األقل تطوراً 

 حوالياعتماد الهواتف الذكية إلى  توقع ارتفاعوي  . في المائة 72الذي يبلغ متوسط العالمي ، أي أقل من ال2020عام 
 6 .2016مقارنة بعام مليون عن نهاية  167 مّثل نموًا قدرهما ي  ، 2020مليون بحلول عام  463

 
 مشهد إقليمي متنوع

في  86شكل مشتركو الجوال وي  . دول المنطقةمختلف الجوال بين  أسواقفي مدى نضوج  برز التقرير ثالثة اختالفات  ي  
البحرين والكويت واإلمارات ) فيه من هذه األسواقالمائة من السكان في دول مجلس التعاون الخليجي، وتحظى ثالثة 

أكبر انتشار في  تو أكثر، ما يجعلها ضمن قائمة الدول التي حققأفي المائة  90بنسبة انتشار تبلغ ( العربية المتحدة
في المائة، بينما يبلغ في  67 5بلغ متوسط االنتشار في شمال أفريقيايوعلى النقيض من ذلك، . الجوال عالمياً قطاع 

جزر القمر )من ربع السكان في خدمات الجوال  يشترك فيها أقلفي المائة، منها ثالثة أسواق  46 6دول  عربية أخرى 
 (وجيبوتي والصومال

 
 الجوال في خلق فرص العمل والنمو االقتصادي مساهمة
 4.2مليار دوالر أمريكي في االقتصاد اإلقليمي، أي ما يعادل  165، ساهم قطاع الجوال بأكثر من 2016في عام 

مليار دوالر أمريكي  200توقع أن تزيد هذه المساهمة لتصل إلى حوالي وي  . الناتج المحلي اإلجماليفي المائة من 
الناتجة  والكفاءةفي ظل استفادة المنطقة من التحسينات في اإلنتاجية ( المائة من الناتج المحلي اإلجماليفي  4.3)

عام في توفير أكثر من مليون فرصة عمل وساهمت منظومة الجوال أيضًا في . عن زيادة اإلقبال على خدمات الجوال
المنظومة ووظائف حصلت على دعم غير مباشر نتيجة ويتضمن هذا الرقم موظفين يعملون بشكل مباشر في . 2016

بشكل كبير في تمويل ويساهم قطاع الجوال في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا . شطة االقتصادية للقطاعنلأل
 .من الضرائب 2016مليار دوالر أمريكي عام  20القطاع العام، حيث تّم جمع 



 
 منطقةدفع التفاعل واالبتكار في اليقطاع الجوال 

كبيرة من  نتيجًة لالرتفاع الكبير في اعتماد الهواتف الذكية في المنطقة، استهالك مجموعة   يجري،برز الدراسة أنه وت  
وأصبح الجوال في عدد  . االجتماعي والتجارة اإللكترونية والخدمات المالية التواصلخدمات الجوال مثل الفيديو ووسائل 
خدمات المدن الذكية، التي تساعد على مواجهة جديدة مثل  رقمية   لخلق حلول   من أسواق المنطقة منصًة مفّضلةً 

دارة الموارد ي حضر وسع الالتحديات المتعلقة بالت ية نالتقفي المنطقة مع الشركات  الجواليتعاون مشغلو و . والتلوث وا 
 .صادياجتماعي واقت أثر  تحقيق و مبتكرة ومستدامة،  جوالالناشئة للمساعدة في بناء خدمات 

 
 مواجهة الجوال للتحديات االجتماعية

من التحديات االجتماعية واالقتصادية الواردة  لع به الجوال في مواجهة عدد  ويتناول التقرير الدور الرئيسي الذي يضطّ 
 التعليم الجيد، والعمل الالئق ونموفي أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة، بما في ذلك القضاء على الفقر، و 

 40وتضاعف انتشار إنترنت الجوال في المنطقة خالل األعوام الستة الماضية، ليصل إلى أقل من . االقتصاد، وغيرها
 وعلى الرغم من ذلك ال تزال هناك فجوة  . 2017مليون مشترك بحلول منتصف عام  288في المائة من السكان أو 

إلى  ولمليون شخص دون وص 350قيا، حيث ال يزال رقمية في أجراء عديدة من منطقة الشرق األوسط وشمال أفري
نية التحتية والقدرة على تحمل التكلفة وجاهزية المستهليكن وتوفّر المحتوى باإلنترنت الجوال في ظل تحديات مثل ال

ن شخص إضافي بفرصة و ملي 67وفي حال مواجهة هذه التحديات بشكل مناسب، سيحظى . المحلي ذي الصلة
 48مليون شخص، أو  300نت الجوال بحلول نهاية هذا العقد، ليصل العدد اإلجمالي إلى أقل من الوصول إلى اإلنتر 

تساعد على توفير الخدمات المالية  الجوالخدمات سلط التقرير الضوء أيضًا على أن وي  . في المائة من السكان
من ديسمبر  اعتباراً  دول 9في  ساعة 24خدمة حية على مدار ، مع ةمصرفي ت  لألشخاص الذين ال يمتلكون حسابا

2016. 
 

 :لالطالع على كامل التقرير ومخططات المعلومات البيانية، يرجى زيارة

https://www.gsma.com/mobileeconomy/mena/ 

 
 -انتهى-

 
 مالحظات للمحررين

 يالجزائر والبحرين وجزر القمر وجيبوت من الً كفريقيا أوسط وشمال الشرق األ التي تمّثل 25ـسواق الاأل تضمّ  .1
ردن والكويت ولبنان وليبيا وموريتانيا والمغرب وعمان وفلسطين وقطر سرائيل واألا  يران والعراق و ا  ومصر و 

 .اإلمارات العربية المتحدة واليمنو تركيا و تونس و سوريا و السودان و والمملكة العربية السعودية والصومال 
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في ( شرائح االتصال المفعلة، باستتثناء االتصاالت المباشرة بين اآلالت)مالي لالتصاالت جوصل العدد اإل .2
مليون بحلول عام  712وقع أن يرتفع إلى ت  ، وي2016مليون عام  639الشرق األوسط وشمال أفريقيا إلى 

2020. 
تضم دول مجلس التعاون الخليجي كالً من البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية واإلمارات  .3

 .العربية المتحدة
 2020حلول عام بمليون  399ويتوقع أن يرتفع إلى  2016يون عام لم 360بلغ عدد المشتركين اإلجمالي  .4

 .في المائة 2.6تبلغ ونسبة نمو سنوي مركب ( في المائة 65بنسبة انتشار تبلغ )
 .يشير مصطلح شمال أفريقيا إلى الجزائر ومصر وليبيا وموريتانيا والمغرب وتونس .5
واألردن ولبنان وفلسطين والصومال والسودان وسوريا تضم الدول العربية األخرى جزر القمر وجيبوتي والعراق  .6

 .واليمن
وال ت مّثل عدد الهواتف . ت عّرف اتصاالت الهواتف الذكية بشريحة اتصال مسجلة ومستخدمة في هاتف ذكي .7

 .الذكية المباعة أو التي تّم شحنها
 

 لمحة عن "رابطة جي إس إم إيه"
تمثل رابطة "جي إس إم إيه" مصالح الشركات المشّغلة لالتصاالت الجوالة في كافة أنحاء العالم. وتقوم الرابطة بجمع 

شركة في منظومة االتصاالت الجوالة  300من شركات االتصاالت الجوالة في العالم مع أكثر من  800ما يقارب 
الجوالة وشركات البرمجيات ومزودي المعدات وشركات  األوسع والتي تشمل الشركات المصنعة للهواتف واألجهزة

اإلنترنت، باإلضافة إلى المنظمات التي تعمل في قطاعات صناعية ذات صلة. كما تشرف الرابطة أيضًا على تنظيم 
جوال فعاليات  رائدة في القطاع مثل "المؤتمر العالمي للجوال" و"المؤتمر العالمي للجوال شنجهاي" و"المؤتمر العالمي لل

 ".360في األمريكتين" وسلسلة مؤتمرات "موبايل 
 

متابعة  كمكما يمكن. www.gsma.comللمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني لرابطة "جي إس إم إيه": 
 .GSMA@رابطة "جي إس إم إيه" على "تويتر" عبر: 

 
إن نص اللغة األصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع 

 اللغة األصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانونيلنص 
 

 لالتصال
 ة "جي إس إم إيه"رابط

 أسد عباسي
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 المكتب الصحفي لرابطة "جي إس إم إيه"
 mobile360pressoffice@gsma.comالبريد اإللكتروني: 

 
 رابطة "جي إس إم إيه" المصدر:

 

 
 بإمكانكم االطالع على هذا البيان الصحفي على شبكة اإلنترنت عبر الرابط اإللكتروني التالي:
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