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 االمزيید من االطيیفبتوفيیر االجيیل االراابع في مصر ووتشيید بالتزاامم االحكومة خدماتت بإططالقق  يرراابطة جي إإسس إإمم إإيیهھ تحتف
 2017في  االتردددديي

 
 مصرفي مجتمع االالقتصادد ووًا بالنسبة االى ااهھھھامحدثًا االخليیويیة يیشكل إإططالقق خدماتت االجيیل االراابع 

 
" بقيیامم مشغلي شبكاتت االهھاتف االجّواالل في مصر باططالقق خدماتت شبكاتت االجيیل إإيیهھجي إإسس إإمم لندنن : ترحب رراابطة "

االراابع بنجاحح٬، ووتؤمن بأنن رريیاددةة مصر في شبكاتت االجيیل االراابع ستشكل حافزااً للنمو ااالقتصادديي وولتقديیم منافع مجتمعيیة 
 ووااسعة.

 
لمصر مؤخراا٬ً، بحضورر مؤتمر االقاهھھھرةة ٬، خاللل ززيیاررتهھ "جي إإسس إإمم إإيیهھ"٬، االمديیر االعامم لراابطة ماتس جراانراايیدووقامم 

 التصاالتت ووتكنولوجيیاووتفاعل مع رروّواادد مشغلي شبكاتت االهھاتف االجواالل ووشركاتت ااتكنولوجيیا االمعلوماتت لالتصاالتت وو
ً في أأنحاء االقطاعع ددعم "جي إإسس إإمم إإيیهھرراابطة ". وولمست خرىىاالمعلوماتت ااأل ً ووااسعا  لتوفيیراالهھاددفة لخطط االحكومة ا

ي. يیاسر االقاض معالي االمهھندسسأأعلنهھا االتي وو٬، 2017في عامم دددديي لدعم خدمة االجيیل االراابع االتراالمزيید من االطيیف 
ً أأُ شبكاتت االجيیل االراابع االتي تعزيیز خدماتت ذذلك ب ووسيیساهھھھم   شبكاتت االهھاتف االجواالل٬، ما يیتيیح لجميیع مشغلي ططلقت حديیثا

 .ييمصرااللشعب االجيیل االراابع االنوعيیة االى ااتقديیم خدماتت  
 

ااإلططالقق االناجح لخدماتت جدااً من مسرووررةة ‘ جي إإسس إإمم إإيیهھ’رراابطة في معرضض تعليیقهھ على ااألمر: "إإنن  جراانراايیدووقالل 
في مصر لضمانن ااستمراارر نجاحح ااقتصادد  االعالقةفي مصر وونحن على ااستعداادد للتعامل مع جميیع أأصحابب  االجيیل االراابع
شبكاتت أنن إإططالقق بعلى ثقة نني فإفي مصر لعدةة سنوااتت٬،  تووعمل ووبما أأنني عشت. ههنمووو في مصر قطاعع االجواالل
ً سيی االجيیل االراابع  ".للبالددهھھھاماً  شّكل حدثاً مرحليیا

 
أأنن ووفرةة االطيیف االتردددديي هھھھي أأمٌر ضروورريي لتعزيیز االمنافسة ووااالبتكارر في سوقق  كد ااالتحادد االدوولي لالتصاالتتؤوويی

توفر في ضمانن  2017في عامم االتردددديي خطة االحكومة الططالقق االمزيید من االطيیف . وويیمكن أأنن تساهھھھم 1ااالتصاالتت
 هھھھذهه االشبكاتت. ز االمزيید من ااالستثماررااتت في يیتنافسيیة ووتحفاالجيیل االراابع االكافي لتحقيیق االجوددةة االعاليیة ووخدماتت االطيیف اال
 

اتت عمليی إإلىالنظر ": "بجي إإسس إإمم إإيیهھرراابطة "لدىى  جونن جيیوستي االرئيیس االتنفيیذيي للشؤوونن االتنظيیميیةمن جانبهھ٬، قالل 
يیترااووحح االطيیف االتردددديي ااإلجمالي لكل مشغل لخدماتت االجيیل  يیجب أأنن لخدماتت االجيیل االراابع٬،خرىى ااألناجحة االططالقق ااال

ميیغاهھھھيیرتز٬، ووذذلك عبر مجموعة من نطاقاتت االتغطيیة وونطاقاتت االقدررةة  60×2ميیغاهھھھيیرتز وو 30×2االراابع بيین 
جي إإسس إإمم رراابطة "تطلع ت. وومةميیغاهھھھيیرتز لكل حز 10×2ااالستيیعابيیة٬، على أأنن يیقارربب االحد ااألددنى من االنطاقق االتردددديي 

ً  "إإيیهھ  ومشغل ليیتمكنهھھھذاا االعامم٬،  االتردددديي االجوااللتخطط إلططالقق االمزيید من االطيیف فيیما للعمل مع االحكومة االمصريیة  قدما
االمزيید من االمنافع ااالجتماعيیة ووااالقتصادديیة لجميیع باتجاهه دفع االوو االجيیل االراابعخدماتت  جواالل من توسيیعاالاالهھاتف شبكاتت 

 ."االمصريیيیناالموااططنيین 
 
 -إإنتهھى -
 

 لمحة عن "رراابطة جي إإسس إإمم إإيیهھ"



 
أأنحاء االعالم. ووتقومم االراابطة بجمع كافة تمثّل رراابطة "جي إإسس إإمم إإيیهھ" مصالح االشركاتت االمشّغلة لالتصاالتت االجواالة في 

 شركة في منظومة ااالتصاالتت االجواالة 300من شركاتت ااالتصاالتت االجواالة في االعالم مع حواالي  800ما يیقارربب 
ااألووسع وواالتي تشمل االشركاتت االمصنعة للهھوااتف ووااألجهھزةة االجواالة ووشركاتت االبرمجيیاتت وومزوودديي االمعدااتت ووشركاتت 
ً على تنظيیم  ااإلنترنت٬، باإلضافة إإلى االمنظماتت االتي تعمل في قطاعاتت صناعيیة ذذااتت صلة. كما تشرفف االراابطة أأيیضا

االمؤتمر االعالمي للجواالل شنجهھايي" وو"االمؤتمر االعالمي فعاليیاتٍت رراائدةة في االقطاعع مثل "االمؤتمر االعالمي للجواالل" وو"
 ".360للجواالل في ااألميیركيیتيین" ووسلسلة مؤتمرااتت "موبايیل 

 
كما يیمكن متابعة رراابطة "جي  .www.gsma.comللمزيید من االمعلوماتت٬، يیرجى ززيیاررةة االموقع ااإللكترووني لالتحادد على:

 .GSMA@إإسس إإمم إإيیهھ" على "تويیتر" على:
 
1gulationtoolkit.orghttp://www.ictre	  
 

إإنن نص االلغة ااألصليیة لهھذاا االبيیانن هھھھو االنسخة االرسميیة االمعتمدةة. أأما االترجمة فقد قدمت للمساعدةة فقط٬، وويیجب االرجوعع 
 لنص االلغة ااألصليیة االذيي يیمثل االنسخة االوحيیدةة ذذااتت االتأثيیر االقانوني

 
 لالتصالل

 
 لصالح رراابطة "جي إإسس إإمم إإيیهھ"

 هھھھارردديي-تشاررلي ميیريیدثث
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