
 
 

 
 االدوولل االعربيیة تتخذ االخطوااتت االصحيیحة لقيیاددةة شبكاتت االجيیل االخامسرراابطة جي إإسس إإمم إإيیهھ: 

 
 االداائم االعربي لفريیقعلن اايی

لالستخداامم من ) جيیجاهھھھرتز 3.8 – 3.3نطاقق (  االحيیويي في االتردددديي االطيیف ططالققإإ عن خطط االتردددديي لطيیفل
 االنطاقق االعريیض االمتنقل

 
االفريیق االيیومم بقراارر  "جي إإسس إإمم إإيیهھ" ااالتصاالتت االجواالةاالدووليیة لمشغلي ة راابطاال ت: ررحب٬، ددبي2018دديیسمبر  20

إإلى ) جيیجاهھھھرتز 3.8 – 3.3( يياالتردددداالطيیف ااستخداامم نطاقق  إططالققب) ASMG(للطيیف االتردددديي  االعربي االداائم
 االتردددديي االنطاقق االعريیض االمتنقل. ووستعمل هھھھذهه االخطوةة االهھامة على ززيیاددةة توفر االنوعع االمناسب من االطيیف

في إإططالقق شبكاتت االجيیل  سريیعتساعد على االتسلنشر االجيیل االخامس في جميیع أأنحاء االعالم االعربي وو تجانساالم
 سرعة في االمنطقة.االفائقة االخامس 

 
 ٬، االقضايیا االمتعلقة بإددااررةة االطيیفبلدااً من االبلداانن االعربيیة 22مثل يیيي لذااللطيیف االتردددديي٬،  االفريیق االعربي االداائم نسقيی

 وواافقااتت االعالميیة لالتصاالتت االراادديیويیة لالتحادد االدوولي لالتصاالتت بيین االدوولل االعربيیة. ووقد وواالمؤتمر االتردددديي
االنطاقق االعريیض االمتنقل عبر االمنطقة ذذااتت ستخداامم لال  ) جيیجاهھھھرتز3.8 – 3.4نطاقق (على ااستخداامم  االفريیق

ر بعض االدوولل في ث تستممتاحح لالستخداامم االجزئي حيی) جيیجاهھھھرتز 3.4 – 3.3نطاقق ( ٬، في حيین أأنناالعربيیة بأكملهھا
 أأخرىى.حجز هھھھذاا االنطاقق لخدماتت 

 
 – 3.3نطاقق ( في عبر نطاقق ضبط ووااسع لجيیل االخامساا لشبكاتت االنطاقق االعريیض االمتنقل معَدااتتسوفف تعمل 

٬، جيیجاهھھھرتز 3االتردددد  نطاققاالسريیع االنمَو لبيیئي اال لمعدااتتاانظامم  ذذلكسوفف يیدعم بالتالي . ووبكاملهھ ) جيیجاهھھھرتز3.8
ة إإلى مقبوللمصنعي ااألجهھزةة وويیضع االشرووطط االمناسبة لجلب ااألجهھزةة بأسعارر ااقتصادديیاتت االحجم مما يیزيید من 

 االسوقق بسرعة أأكبر.
 

رتز جيیجاهھھھ 3نطاقق االتردددد  عدَ يیُ ططاررقق االعوضي: " االمهھندسس ٬،للطيیف االتردددديي االفريیق االعربي االداائمررئيیس ووقد أأفادد 
 رركيیزةة أأساسيیة يیشكلسووفي جميیع أأنحاء االعالم.  شبكاتت االجيیل االخامساالمواارردد االتي تستخدمهھا  ىووااحد من أأوول

االجيیل  شبكاتت ددوورر رراائد في تطويیر تأدديیةباالستمراارر في  اتت االجيیل االتالي في االدوولل االعربيیة٬، مما يیسمح لهھلخدما
 "امس.االخ
 

"إإنن ااتخاذذ :  "جي إإسس إإمم إإيیهھ االتردددديي لدىى رراابطة " االطيیفشؤوونن ٬، ررئيیس ررنوتزرراقالل بريیت تووفي هھھھذاا االسيیاقق٬، 
االدوولل االعربيیة من بيین  تكونن في االوقت االمناسب سيیضمن أأنن االتردددديي ااتت االصحيیحة لدعم إإططالقق االطيیفاالخطو
"إإنن تعزيیز االنطاقق االعريیض االمتنقل ووااألتمتة  . ووأأضافف:"جيیل االخامساالااألوولى في االعالم االتي تقدمم خدماتت  بلداانناال

االجديیدةة االتي يیمكن للمستهھلكيین  االمزاايیا ليیست سوىى بعض ةةاالغامر ةاالرقميی يیةاالترفيیهھاالخدماتت االصناعيیة وو
 وواالشركاتت أأنن يیتطلعواا إإليیهھا".

 
قائالً: على ااألمر  جواادد عباسي٬، االسيید االشرقق ااألووسط ووشمالل إإفريیقيیا مم إإيیهھ" فيرراابطة "جي إإسس إإررئيیس  ووقد علّق

وضع ااألططر االحكوماتت ب قرااررذذااتت االتغطيیة وواالقدررةة ااألفضل على  ااالتصاالتت االجواالةتواافر شبكاتت  يیعتمد"
رريیاددةة قويیة في ددعم  للطيیف االتردددديي االفريیق االعربي االداائم ظهھروويیاالتحتيیة وواالخدماتت.  ىستثمارر في االبنساسيیة لالااأل

 ."االمنطقة شبكاتت االجيیل االخامس فيمستقبل 
 

٬، على ااألررددنن٬، في عّمانن للطيیف االتردددديي لفريیق االعربي االداائملفي ااجتماعع دديیسمبر م إإعالنهھ تاالذيي  االخبريیؤكد هھھھذاا 
 رراابطة "جي إإسس إإمم إإيیهھ"االتقارريیر ااألخيیرةة االصاددررةة عن  تشدددوو. االجواالة تصاالتتااالاالجيیل االتالي من  االزخم ووررااء

في  شبكاتت االجيیل االخامس" وو "2018ااألووسط ووشمالل أأفريیقيیا  : االشرققااالتصاالتت االجواالة ااقتصادد" عنواانن تتح
على  ٬،للقيیاددةة االعالميیة" جاهھھھزةة ددوولل مجلس االتعاوونن االخليیجي االشركاتت االمشغلة في االشرقق ااألووسط ووشمالل إإفريیقيیا:

في ددوولل مجلس االتعاوونن االخليیجي  ةةاالراائد جواالةاال ااالتصاالتتشبكاتت ل ةمشغلاالشركاتت اال أأنن تطلق من االمتوقعهھ أأن



 
 

ً اابتداا االجيیل االخامساالعربيیة شبكاتت  مبتكرةة في جميیع أأنحاء  خدماتت جديیدةةتتيیح  ووهھھھكذاا٬، 2019من عامم ًء تجارريیا
في االمائة من  16نسبة شبكاتت االجيیل االخامس ٬، ستشكل  2025عامم االبحلولل ووز االنمو االمستقبلي. حفَ تلمنطقة وواا

 ااالتصاالتت في هھھھذهه ااألسوااقق ووحدهھھھا.شبكاتت مجموعع 
 

عبر  االجواالة االجيیل االخامسددوولة خدماتت  ٬50، ستطلق أأكثر من  2020وو  ٬2018، بيین عامي على االصعيید االعالمي
االجيیل يیتم إإططالقق خدماتت س٬، وواالمحيیط االهھاددئئ. في بعض ااألسوااقق ووررووبا وواالشرقق ااألووسط ووآآسيیاأأمريیكا االشماليیة ووأأ

للطيیف  لفريیق االعربي االداائماا ألعضاء فيمن االبلداانن اا ٬، بما في ذذلك االعديیدهھعنقبل االتارريیخ االُمعلن االتجارريیة االخامس 
 قطر وواالمملكة االعربيیة االسعودديیة ووااإلماررااتت االعربيیة االمتحدةة.وو٬، االتردددديي

 
٬، بما في االمتجانسوواالجديید  جوااللاالاالتردددديي فائقة االسرعة إإلى قدرر كبيیر من االطيیف  االجيیل االخامستحتاجج شبكاتت 

رراابطة "جي إإسس إإمم توصي وو. جيیجاهھھھرتز 3.8 إإلى 3.3 االنطاقق يیمثلهھ االذيياالمتوسط االتردددديي ذذلك نطاقق االطيیف 
شبكاتت االمتوسط لنطاقق في االكل مشغل ل االمتصلطيیف االميیجاهھھھرتز من  100إإلى  80 ونناالمنظميیوفر أنن ب إإيیهھ"

لكل مشغل في نطاقاتت االموجاتت  جيیجاهھھھرتز 1ووحواالي  جيیجاهھھھرتز 3 نطاققمثل ااألساسيیة  االجيیل االخامس
 ).جيیجاهھھھرتز 24 االمليیمتريیة (أأيي فوقق

 
 .هھھھنا" 2018: االشرقق ااألووسط ووشمالل أأفريیقيیا ااالتصاالتت االجواالة "ااقتصاددتقريیر وويیمكن االحصولل على 

 االشركاتت االمشغلة في في االشرقق ااألووسط ووشمالل إإفريیقيیا: شبكاتت االجيیل االخامستقريیر "وويیمكن االحصولل على 
 .هھھھنا "للقيیاددةة االعالميیة جاهھھھزةة ددوولل مجلس االتعاوونن االخليیجي

 
 رراابطة "جي إإسس إإمم إإيیهھ"محة عن ل

تمثل رراابطة "جي إإسس إإمم إإيیهھ" مصالح االشركاتت االمشّغلة لالتصاالتت االجواالة في جميیع أأنحاء االعالم٬، جامعةً ما 
ووسع وواالتي شركة في منظومة ااالتصاالتت االجواالة ااأل 350من شركاتت ااالتصاالتت االجواالة مع حواالي  750يیقارربب 

تشمل االشركاتت االمصنعة للهھوااتف ووااألجهھزةة٬، ووشركاتت االبرمجيیاتت٬، وومزوودديي االمعدااتت٬، ووشركاتت ااإلنترنت٬، 
باإلضافة إإلى االمنظماتت االتي تعمل في قطاعاتت صناعيیة ذذااتت صلة. ووتشرفف رراابطة "جي إإسس إإمم إإيیهھ" أأيیضاً على 

تصاالتت االجواالة" في برشلونة وولوسس أأنجلوسس تنظيیم فعاليیاتت سنويیة رراائدةة في االقطاعع مثل "االمؤتمر االعالمي لال
 ".360ووشنجهھايي٬، ووسلسلة مؤتمرااتت "موبايیل 

 
للمزيید من االمعلوماتت٬، يیرجى ززيیاررةة االموقع االمؤسسي لراابطة "جي إإسس إإمم إإيیهھ" على االموقع االتالي: 

www.gsma.com كما يیمكن متابعة رراابطة "جي إإسس إإمم إإيیهھ" على "تويیتر" من خاللل االحسابب .@GSMA. 
 

 لالتصالل 
 "جي إإسس إإمم إإيیهھ"اابطة 

 
 أأسدد عباسي

  4245 97144454+: هھھھاتف:
  GSMA@Webershandwick.com االبريید ااإللكترووني:

 
 أأوو
 

 "جي إإسس إإمم إإيیهھ"االمكتب االصحفي لراابطة 
 pressoffice@gsma.com االبريید ااإللكترووني:

 


