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حلي ااإلجمالي في االناتج االمأأمريیكي مليیارر ددووالرر  565يیمكن أأنن يیولد  االجواالل ددررااسة لراابطة جي إإسس إإمم إإيیهھ: قطاعع

 االجيیل االخامس لشبكاتتاالطيیف االتردددديي االمناسب  بر إإططالققاالعالمي ااإلضافي ع
 

في  25تكونن مسؤوولة عن س٬، وووواالشركاتتمستهھلكيین للااالبتكارر االجيیل االخامس  شبكاتتستعززز االموجاتت االميیليیمتريیة ل
 االجيیل االخامس شبكاتت ستخدااممال نتيیجةً االناتج االمحلي ااإلجمالي نمو االمائة من 

 
 قطاععاالطيیف االتردددديي في رراابطة "جي إإسس إإمم إإيیهھ" أأنن إإططالقق االيیومم  تشرتهھتقريیر جديید  بيیّن): بزنيیس وواايیر(-لندنن

إإضافة  في قد يیسهھم صناعيیةاالقطاعاتت مختلف اال فيتقديیم خدماتت مبتكرةة من االجيیل االخامس بهھدفف  االجواالةااالتصاالتت 
في من عائدااتت االضراائب أأمريیكي مليیارر ددووالرر  152لناتج االمحلي ااإلجمالي االعالمي ووإإلى ااأأمريیكي مليیارر ددووالرر  565

على تحسيین االوصولل إإلى االرعايیة  االقاددممجيیل من اال االجيیل االخامس شبكاتتستعمل خدماتت وو. 2034وو 2020 االفترةة ما بيین
لحكومي على االدعم ااتعتمد هھھھذهه االنتائج غيیر أأنن االسالمة. معدالتت  ووتعزيیزاالصحيیة وواالتعليیم وواالتنقل مع تقليیل االتلوثث 

التصاالتت االعالمي لاالمؤتمر  خاللل٬، ووذذلك االجواالة قطاعع ااالتصاالتتل ةاالكافيی االميیليیمتريیةموجة لل االتردددديي طيیفااللتحديید 
 .2019االراادديیويیة االذيي سيیعقدهه ااالتحادد االدوولي لالتصاالتت عامم 

 
االموجاتت  اتتاالمقدمة في نطاقاالجيیل االخامس "االفواائد ااالجتماعيیة ااالقتصادديیة لخدماتت  عنواانن تحت االصاددرر االتقريیر وويیعد

مساهھھھمة على اال االميیليیمتريیةاالتردددديي للموجة طيیف االمدىى تأثيیر  ووتحديید االبحثمن حيیث من نوعهھ وولل ااأل٬، "االميیليیمتريیة
ل االخامس االجيی خدماتتبحمل  االميیليیمتريیةاالتردددديي للموجة  االطيیف ووسيیقومماالشاملة لشبكاتت االجيیل االخامس في االمجتمع. 

 فائقةظارر أأقل فترااتت اانتاتت ووإإمكاننقل االبيیاناتت مرتفعة للغايیة لمعدالتت  تدعمتمتع بخصائص مثاليیة إإذذ إإنهھ يی. عاليیة االقدررةة
 للمستهھلكيین وواالشركاتت في جميیع أأنحاء االجيیل االخامسم فواائد يیددعم حاالتت ااالستخداامم االجديیدةة ووتقدمن شأنهھا  االموثوقيیة

 االعالم.
 

 تدرركك""جي إإسس إإمم إإيیهھ":  لدىى رراابطة ددييووفي سيیاقق تعليیقهھ على ااألمر٬، قالل بريیت تاررنوتزرر٬، ررئيیس شؤوونن االطيیف االتردد
 تارريیخب لجوااللل االشركاتت االمشغلة تتمتعوولتحقيیق مستقبل أأفضل. االتردددديي  طيیفاالتسخيیر  يیةكيیف ةاالعالميی االجواالل منظومة
من االقيیامم بأكثر من ذذلك  أأخرىى وولم تتمكن أأيي جهھة٬، االتردددديي مواارردد االطيیفتحقيیق أأكبر أأثر ممكن من مجالل في  حافل
لتمكيین  ةلحّ ضرووررةةً مُ  االتردددديي طيیفللاالتخطيیط عد يیُ ووحيیاةة االناسس.  من شأنهھا تغيیيیراالطيیف إإلى خدماتت ااعتماددااتت تحويیل ل

 االمؤتمر االعالمي االجواالل خاللل االميیليیمتريیةموجة االطيیف ل يدعم االحكوماالسيیسهھم وو ٬،االجيیل االخامس لشبكاتت أأعلى أأددااء
 لموااططنيیهھا. االجيیل االخامس شبكاتتمن عمليیاتت نشر ااألكبر قيیمة اال إإططالققفي  2019لالتصاالتت االراادديیويیة عامم 

 
ً  يیعتمدقائالً: "بريیت ووأأضافف  ال  ااً لتقديیم االخدماتت االتي تعتبر جزء االجواالل منظومةمليیارر شخص على  5أأكثر من  فعليیا

 شبكاتتأأنن تقدمم  مكنيیُ ووبالنسبة لالستداامة ااالقتصادديیة للمجتمعاتت االتي يیعيیشونن فيیهھا.  ةً يیتجزأأ من حيیاتهھم االيیوميیة ووأأساسيی
ً إإّال أأنّن ذذلك ٬، االمزيید من ااألشخاصصيیدةة كاملة من االخدماتت إإلى وومجموعة جدإإضافيیة فواائد  االجيیل االخامس  لن يیكونن ممكنا
 ".االحيیويياالتردددديي إإلى هھھھذاا االطيیف ددوونن االوصولل 

 
 وواالقطاععاتت جديیدةة للمستهھلكيین إإمكان

فائقة واالة ااالتصاالتت االجخدماتت االجيیل االخامس على تزوويید االمستهھلكيین بفي شبكاتت  االميیليیمتريیةاالموجة مهھمة ال تقتصر 
ً  ستحفزووإإنّما ٬، ةةاالغامر يیةاالترفيیهھاالخدماتت بما في ذذلك فحسب٬، االنطاقق االعريیض ذذااتت االسرعة  طبيیقاتت مجموعة من االت أأيیضا



عزيیز االرعايیة تشمل هھھھذهه ااالبتكاررااتت تيیومم. ووساال االقيیامم بهھبما ال يیمكنهھم في االمستقبل االموااططنيین وواالشركاتت من االقيیامم  لتمكيین
 .وواالمعززز٬، وواالكثيیر غيیرهھھھا٬، وواالوااقع ااالفترااضي بعد٬، ووااألتمتة االصناعيیةاالصحيیة وواالتعليیم عن 

 
ئي ااألفضل وواالطب االوقاااإلنترنت االملموسة االتطبيیب عن بعد بما في ذذلك قدررااتت تحسيین ٬، فإنن في مجالل االرعايیة االصحيیةوو

 تاحةم تكوننلن  ٬،قابلة لالررتدااء وواالجرااحة عن بُعد ووااألجهھزةة االذكيیةاالداائمة االجهھزةة ااألعن بعد وو مستشعرااتتاالباستخداامم 
 .االميیليیمتريیةاالموجة  االتي يیوفرهھھھا ططيیففترااتت ااالنتظارر خفض وواتت االسرعة إإال بفضل إإمكان

 
)٬، دبع عنبدقة  ااآلالتتعن بعد (االتحكم في  باألجسامم٬، وواالتالعب ررووبوتاتت االجيیل االتالي كل من تؤددييأأنن  وويیُتوقع

االكفاءةة٬، ةة ززيیادد إإلى٬، في االمرااكز االصناعيیة االرقميیة االفعليفي االوقت ااألخرىى تطبيیقاتت االتحكم وواالطائرااتت ددوونن ططيیارر٬، وو
 .االمنتجاتت وواالعمليیاتت على صعيیداابتكاررااتت  تحقيیق فضالً عن ووتخفيیض االتكاليیف٬، ووتحسيین االسالمة٬،

 
من  ااتيیة االقيیاددةةذذاالمركباتت االجيیل االخامس  في شبكاتت االميیليیمتريیةاالموجة ن مكّ تُ ٬، سةاالنقل االمستقلبوسائل  ووفيیما يیتعلق

 يیُتوقعوواالسحابة وواالبيیئة االمادديیة إلنشاء شبكاتت نقل عامم ذذااتت كفاءةة عاليیة. مع ٬، وومع بعضهھا االبعضبشكل مستمر االتوااصل 
 االجيیل شبكاتت تنتجهھافي االمائة من االقيیمة ااإلجماليیة االتي  25 نحوهھھھذهه وواالعديید غيیرهھھھا حاالتت ااالستخداامم االمبتكرةة  تقّدممأأنن 

 في االمستقبل. االخامس
 

 االميیليیمتريیةاالموجة  تحققهھاالذيي االنمو االعالمي 
تيین إإلى يیمنطقة آآسيیا وواالمحيیط االهھاددئئ ووااألمريیكفي  االجيیل االخامس شبكاتتفي ااستخداامم  ةةاالمبكراالريیاددةة ؤدديي تأأنن  يیُتوقع
 212قيیمة ٬، بفي شبكاتت االجيیل االخامس االميیليیمتريیة اتتاالموجبفضل من االناتج االمحلي ااإلجمالي كبر ااألحصة االتوليید 

اتج االن منأأووررووبا أأعلى نسبة نمو  تسّجلمن االمتوقع أأنن ووعلى االتواالي. أأمريیكي مليیارر ددووالرر  190ووأأمريیكي مليیارر ددووالرر 
 في االمائة. 2.9 مع٬، أأيي منطقة في االميیليیمتريیة اتتاالموج بفضلاالمحلي ااإلجمالي 

 
 نشرما تووفيی٬، أأسوااقق االجواالل االتي ااعتمدتت هھھھذهه االتقنيیاتت في مرحلٍة مبكرةةعلى االفواائد ال تقتصر  ووعلى االرغم من ذذلك٬،

ن شأنهھا ممن تنسيیق االطيیف  االمستمدةة ووفوررااتت االحجم٬، فإنن االالحقةااألعواامم  االجيیل االخامس خاللل شبكاتتعالم االددوولل بقيیة 
 ةنمو أأسرعع. ووقد تشهھد مناططق مثل أأفريیقيیا جنوبب االصحرااء االكبرىى ووآآسيیا االوسطى ووأأمريیكا االالتيینيیة وومنطقتحقيیق  تعزيیز

٬، االجيیل االخامس في شبكاتت االميیليیمتريیةاالموجة  تطبيیقاتت بفضلاالناتج االمحلي ااإلجمالي  اتتاالبحر االكارريیبي نموااً في مساهھھھم
 .2034 ووحتى 2026 عامم في االفترةة ما بيینفي االمائة سنويیاً  65 نتزيید عبنسبة 

 
عند  االجيیل االخامس بشبكاتتاالخاصة  االميیليیمتريیةاالموجة "من االمهھم أأنن تدرركك االحكوماتت أأهھھھميیة جواانب  قائالً:بريیت  ووتابع

ااتخاذذ االقرااررااتت االصحيیحة  ووستشّكل عمليیة. 2019 لالتصاالتت االراادديیويیةاالقاددمم االمؤتمر االعالمي  خالللااتخاذذ االقرااررااتت 
 ً ً االتردددديي االطيیف  فيیما يیخص حاليیا ي ااألسوااقق ف خاّصةً ٬، االمقبلفي االعقد  لتحفيیز االنمو االسريیع لالقتصاددااتت أأمرااً حيیويیا
ألعلى للجيیل ااددااء ااألعلى ددعم االخدماتت االمبتكرةة االمتوقعة من االحصريیة القدررةة ب االميیليیمتريیةاالموجة ططيیف وويیتمتّع . االناميیة
 دماتتفي سبيیل تقديیم هھھھذهه االخاالتعاوونن مجالل في  حافلاالسجل االوو االتقنيیةالخبرةة ب ووحدهھھھاجّواالل منظومة اال ووتتمتع٬، االخامس

 ".وواالشركاتت في جميیع أأنحاء االعالم للمستهھلكيین ةرر مقبولاسعأب
 

٬، 2019االمؤتمر االعالمي لالتصاالتت االراادديیويیة  خاللل للجوااللاالجديیدةة  االميیليیمتريیةنطاقاتت االموجة اتت حولل شانقاالووتجريي 
. للجواالل جيیجاهھھھرتز 71وو 66وواالنطاقاتت االتي تترااووحح بيین  40وو 26االتردددد نطاقاتت بدعم  رراابطة "جي إإسس إإمم إإيیهھ"ووتوصي 
حجم أأكبر خلق ووفوررااتت  في 2019االعالمي لالتصاالتت االراادديیويیة  االمؤتمر االتنسيیق االعالمي لهھذهه االنطاقاتت في وويیسهھم

 االمؤتمر االعالميووبعيیدااً عن سيیر في جميیع أأنحاء االعالم. االتكلفة  ميیسوررةةاالنطاقق االعريیض ااالتصاالتت ذذااتت ووجعل 
ً يیبرزز  2019،٬ لالتصاالتت االراادديیويیة  تحقيیقمن شأنهھ  االميیليیمتريیةللموجة  هھھھاممجيیجاهھھھرتز كنطاقق  28االتردددد نطاقق أأيیضا

االمتحدةة  هھھھذاا االنطاقق في االواليیاتت تستخدمم. ووقد تم بالفعل إإططالقق خدماتت تجارريیة االجيیل االخامس لشبكاتتررؤؤيیة فائقة االسرعة 
ً ااألمريیكيیة رريیا االجنوبيیة دوولل مثل كوبعض االفي االجيیل االخامس  في شبكاتت االميیليیمتريیةاالموجة في  ٬، ووسيیتم ااستخداامهھا أأيیضا

 ووااليیابانن وواالهھند ووكنداا.



 
اتت االموج اتتاالمقدمة في نطاقاالجيیل االخامس ااالقتصادديیة لخدماتت وواالفواائد ااالجتماعيیة لحصولل على تقريیر "يیمكن ااوو

تج االمحلي االنافي مساهھھھمة االاالقيیمة وووو٬، االجيیل االخامس شبكاتت٬، وواالذيي يیتضمن تفاصيیل عن حاالتت ااستخداامم "االميیليیمتريیة
 .هھھھنا٬، االجغراافيیة وواالمنطقةااإلجمالي حسب االقطاعع 

 
تكنولوجيیا االمعلوماتت  ٬، ووهھھھي شركة ااستشارريیة متخصصة في قطاعع"تي إإمم جي"أأجريیت هھھھذهه االدررااسة من قبل وو

 .رراابطة "جي إإسس إإمم إإيیهھ"نيیابة عن بال٬، ووااالتصاالتت
 

 مالحظاتت للمحررريین
مليیارر  565بمبلغ االجيیل االخامس  في شبكاتت االميیليیمتريیةاالموجة تساهھھھم  على سبيیل االمثالل٬، . هھھھذاا هھھھو ااألثر االترااكمي1

 بنحو سيینمورر االتقريیر أأنن االناتج االمحلي ااإلجمالي االعالمي يیقدّ وو. 2034وو 2020 ما بيین عامياالفترةة  فيأأمريیكي ددووالرر 
في  االميیليیمتريیةاالموجة ٬، ووبالتالي فإنن تمكيین 2034وو 2020 ما بيین عامي االفترةة فيأأمريیكي تريیليیونن ددووالرر  42.145
 ااإلجماليیةاالمساهھھھمة ووتبلغ من إإجمالي نمو االناتج االمحلي ااإلجمالي.  في االمائة 1.3يیسهھم بنسبة االجيیل االخامس س شبكاتت

من إإجمالي  في االمائة 5.3أأيي  ٬،أأمريیكي تريیليیونن ددووالرر 2.2 نحو 2034وو 2020 عامي ما بيین االفترةة في للجيیل االخامس
 .ذذااتهھانمو االناتج االمحلي ااإلجمالي خاللل االفترةة 

 
 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 يیقارربب 
منظومة ااالتصاالتت االجواالة ااألووسع وواالتي تشمل  شركة في 350من شركاتت ااالتصاالتت االجواالة مع حواالي  750

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 تنظيیم فعاليیاتت سنويیة 

طاعع مثل "االمؤتمر االعالمي لالتصاالتت االجواالة" في برشلونة وولوسس أأنجلوسس ووشنجهھايي٬، ووسلسلة مؤتمرااتت رراائدةة في االق
 ".360"موبايیل 

 
. www.gsma.comللمزيید من االمعلوماتت٬، يیرجى ززيیاررةة االموقع االمؤسسي لراابطة "جي إإسس إإمم إإيیهھ" على االموقع االتالي: 

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

) على االراابط businesswire.comاالنسخة ااألصليیة للبيیانن االصحفي على موقع "بزنيیس وواايیر" ( يیمكنكم ااالططالعع على
 ااإللكترووني االتالي:

https://www.businesswire.com/news/home/20181207005170/en/ 	  	  
 

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

 
 لالتصالل

 تارراا االفاررووقي
 +971528614230جواالل: 

	tfarouqi@webershandwick.com االبريید ااإللكترووني:  
	  
 أأوو
 

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



 
 االمصدرر: رراابطة "جي إإسس إإمم إإيیهھ"

 

 
	:ااإلنترنت عبر االراابط ااإللكترووني االتالييیمكنكم ااالططالعع على هھھھذاا االبيیانن االصحفي على    

http://www.businesswire.com/news/home/20181207005170/en 
 
	  

	  


