
 
اف المستقبل  التخط�ط المسبق ط أسا�ي  واست�ش ي �ش

لتهيئة المشهد للج�ل الخامس �ف
ق األوسط وشمال إف��ق�ا   منطقة ال�ش

 
ا�د  ف اك مل�ار  1.7 ح�ث يتوقع الوصول ا�، عالم�ا �شكل متسارع الج�ل الخامس انتشار شبكات ي�ت من الج�ل  اش�ت

ق األوسط وشمال إف��ق�ا بالفعل أنهت عدة دول من . وقد أثبت2025الخامس بحلول عام  من رواد الج�ل  ا منطقة ال�ش
ي تفتحها هذە التكنولوج�ا ، مما  االحتماالت فرصة لالستفادة ال�املة من جميع هناك الخامس. اآلن  ي اليت

 �ساهم �ف
 االزدهار المستقب�ي للمنطقة بال�امل

 
ي الخليويالهاتف شبكات بالتعاون مع مشغ�ي  لمعرفة ك�ف �مكن للحكومات والهيئات التنظ�م�ة ،

، المساعدة �ف
ت را ي وال تقريجطة مشغ�ي الهاتف البتحقيق هذە الرؤ�ة ، ��ش

ر "خرائط الط��ق لمنح ط�ف الج�ل الخامس �ف
ق األوسط وشمال إف��ق�ا" ي خدمات الهاتف المنطقة ال�ش

ددي وال الحال�ة وحالة الط�ف ج. يبحث التق��ر �ف ي ال�ت
�ف

ق األوسط وشمال إف��ق�ا. و�ضع التق��ر خارطة ط��ق لمساعدة الحكومات الدول  ي منطقة ال�ش
غ�ي الخل�ج�ة �ف

ف الج�ل الخامس بالط��قة األ��� فعال�ة ، كما �قدم توص�ات �ستند إ� أفضل الممارسات  والهيئات التنظ�م�ة ع� تمكني
 الدول�ة

 
 

ف أن توق�ت  ي حني
المهم اتخاذ قرارات  ه من، فإنل�ل سوق ةوف الموضوع�بحسب الظر قد �ختلف اطالق الخدمة �ف

ي االعتبار ،  ةفعال بط��قةتعزز ��ش الج�ل الخامس 
تحد�د أول��ات السعة والتغط�ة والقدرة ع� تحمل  تأخذ �ف

ي ال مفر منها  الحق�قةح�ث تب�ت التكال�ف.  إال  ان يتحقق ال �مكن �شكل فعال الج�ل الخامس شبكات �ي أن ��ش و اليت
ي الوقت المناسب إ� المقدار المناسب من الط�ف شبكات إذا كان لمشغ�ي 

ددي الهاتف المحمول إمكان�ة الوصول �ف ال�ت
ة .    بكلف �س�ي

ي ظل الظروف المناسبة. �جب أن يهدف صانعو الس�اسات إ� إتاحة 
م�جاهرتز من الط�ف المتجاور ل�ل  100-80�ف

ي النطاقات المتوسطة من الج�ل
ي  1ج�جاهرتز) وحوا�ي  3.5الخامس الرئ��ي (مثل  مشغل �ف

ج�جاهرتز ل�ل مشغل �ف
�ة ، مثل  ي  28و  26النطاقات العال�ة (مثل ط�ف الموجات المل�م�ت

ددي �ف ا إ� الط�ف ال�ت ج�جاهرتز) . هناك حاجة أ�ض�
م�جاهرتز ، إلتاحة الج�ل الخامس للجميع 700نطاقات التغط�ة ، مثل   

 
ي وجود ع� ط��ق النجاح  الخطوة األو�تتمثل 

ددي لط�ف واضحة منطق�ة لخارطة ط��ق �ف ي ، خطوة ال�ت ، واليت
ددات وسبل تحد�دها لك مشغل بخطوة ، تحدد  . األهم من ذلك ، ع� الرغم من أن الخطوات قد تكون �ي وجود ال�ت

ي كل منها. جزء حيوي من عمل�ة خارطالتفاص�ل نفسها ل�ل بلد ، فقد تختلف 
الط�ف  توف�ي ة الط��ق هو والتوق�ت �ف

ذمه ددي وتقل�ل او الغاء ��ش لنجاحل اسا�ي  . و�التا�ي ، فإن المشاورات مع األطراف المعن�ة أثناء العمل�ة �ي مفتاحال�ت  
 

ا ع� بعض العوامل ، مثل ( خ�ص اعتماد� ي 1قد تختلف مناهج التخط�ط وال�ت
) كثافة استخدام الهاتف المحمول �ف

ف ) خطة نقل 2تطور الحا�ي للج�ل الرابع ، (الدولة ، فضً� عن ال ددات الحاليني إ� نطاقات أو تقن�ات تردد مستخد�ي ال�ت
ف 3( و بد�لة ،  ) التأث�ي المتوقع ع� الخدمات والمستخدمني  

 
ي قد اصبح ج�جاهرتز)  4.2 -ج�جاهرتز  3.3ج�جاهرتز ( 3.5النطاق ان 

الخ�ار األول لن�ش الج�ل الخامس التجاري �ف
ا إ� جنب مع ح�ث ان جميع أنحاء العالم.  . جعله  عالم�ا  توفرە قدرته ع� توف�ي التغط�ة والسعة جنب� المرشح المثا�ي

ف و  ك�ي ي ��ــــع التطور ، مع إطالق أجهزة بأسعار معقولة �شكل مبدا�ة �ؤدي ال�ت ا إ� نظام بييئ ا�دع� هذا النطاق أ�ض� ف �ت . 
 

وري إعادة تنظ�م تخص�صات النطاق لتوف�ي مد�ات سابقا بالنسبة للط�ف المخصص   ترددات ، قد �كون من ال�ف
ي للط�ف مع اإلشارة ا� ان متجاورة.  ددي يب�ت الح�اد التكنولو�� ا ال�ت ا مهم� الج�ل الخامس �شكل أ�ع للغا�ة لتفع�ل أمر�

ف الوقت ، من أجل ز�ادة كفاءة  الط�ف إ� أق� حد، عندما �حني  
 
 



ي دعم توج�ه هذە العمل�ة. كما نقدم ثروة من المعلومات اإلضاف�ة حول ط�ف 
ا أن �ساعد تق��رنا الجد�د �ض نأمل حق�

التال�ة نا الج�ل الخامس. للتعمق أ��� ، نوص�كم �شدة ب�لقاء نظرة ع� أوراق وتقار�ر   
 

موقف الس�اسة العامة -ط�ف الج�ل الخامس      
موقف الس�اسة العامة -المحمول لقطاعات الصناعة شبكات    

ي الج�ل الخامس 
امن المزدوج بتقس�م الزمن �ف ف إرشادات وتوص�ات -ال�ت  

 
 

 كل هذا جزء من دل�ل الرابطة لط�ف الج�ل الخامس ، والذي �مكنكم العثور عل�ه هنا
 

  یمكنكم تنزیل التقریر باللّغة اإلنجلیزیّة ھنا، و باللّغة الفرنسیّة ھنا

https://www.gsma.com/spectrum/5g-spectrum-guide/
https://www.gsma.com/spectrum/wp-content/uploads/2020/10/Roadmaps-for-awarding-5G-spectrum-in-the-MENA-region-French.pdf
https://www.gsma.com/spectrum/wp-content/uploads/2020/10/Roadmaps-for-awarding-5G-spectrum-in-the-MENA-region.pdf

