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بحلول منتصف عام  ،2018كان هناك  381مليون
مشرتك فريد يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا
( ،)MENAوهو ما ميثل  % 64من حجم السكان .وعىل
الرغم من النموي السنوي يف أعداد املشرتكني بنسبة
 4%يف املتوسط عىل مدى السنوات األربع املاضية،
إال أن منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ال تزال
ثاين أقل املناطق يف العامل يف معدل انتشار خدمات
الهاتف الجوال .ومع ذلك ،فهناك تباين واضح بني دول
املنطقة؛ حيث تتفاوت معدالت اإلنتشار ما بني الدول
العربية املتقدمة يف مجلس التعاون الخليجي حيث تصل
نسبة املشرتكني يف خدمات الهواتف املحمولة إىل 77%
من السكان يف املتوسط ،وبني الدول العربية األخرى

مثل جزر القمر وجيبويت والصومال حيث يصل معدل
االنتشار إىل ما دون نسبة الـ.30%
هذا ويتوقع أن تشهد منطقة الرشق األوسط وشامل
أفريقيا؛ فيام بني عامي  2017و 2025؛ أرسع معدل
منو يف أعداد املشرتكني يف أي منطقة باستثناء املنطقة
األفريقية جنوب الصحراء ،لتزيد عن املعدل العاملي
مبعدل سنوي مركب يصل إىل  2.5%ليصل إىل 459
مليون مشرتك .و بحلول هذا الوقت ،سيكون  69%من
السكان من مشرتيك الهاتف املحمول؛ وهو ما يقل بنسبة
طفيفة عن املعدل العاملي البالغ .71%
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مساهمة قطاع خدمات الهاتف المحمول ف ي� الوظائف والنمو االقتصادي

يف عام  ،2017ساهمت تقنيات وخدمات الهواتف
املحمولة بنسبة  4%من الناتج املحيل اإلجاميل يف منطقة
الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،وهي مساهمة بلغت
أقل بقليل من  165مليار دوالر من القيمة االقتصادية
املضافة .هذا ويُتوقع بحلول عام  2022أن يساهم قطاع
خدمات الهاتف املحمول باملنطقة مبا يقارب  200مليار
دوالر من القيمة االقتصادية املضافة؛ مع استمرار البلدان
يف االستفادة من التحسينات يف معدالت اإلنتاجية
والكفاءة الناجمة عن زﻳﺎدة التغطية يف خدمات الهاتف
املحمول.

لقد ساهم النظام اإليكولوجي لخدمات الجوال يف دعم
أكرث من مليون وظيفة يف عام  .2017ويشمل ذلك العدد
العاملة املستخدمة بشكل مبارش يف النظام اإليكولوجي،
إىل جانب الوظائف املدعومة بشكل غري مبارش من قبل
النشاط االقتصادي الذي يولده هذا القطاع.
وباإلضافة إىل التأثري عىل االقتصاد وسوق العمل ،فإن
قطاع خدمات الهاتف املحمول يقدم مساهامت كبرية
يف متويل القطاع الحكومي مبا يزيد عن  17مليار دوالر
زادت يف عام  2017يف شكل رضائب عامة.

أ
أ
ف
السواق المتقدمة بمنطقة ش
البتكار
ال�ق الوسط وشمال أفريقيا ي� طليعة إ

يؤدي تباطؤ النمو يف أعداد املشرتكني وزيادة املنافسة
واستمرار حالة عدم االستقرار السيايس واالقتصادي
إىل خلق بيئة مالية صعبة للمشغلني يف منطقة الرشق
األوسط وشامل أفريقيا .ولكن بالنظر إىل املستقبل؛
فسوف تستقر هذه العوامل؛ حيث من املرجح أن تنمو
اإليرادات مع قيام املزيد من البلدان بالتوسع يف شبكات
الجيل الرابع أو نرشها ،وذلك مع استمرار رشكات تشغيل
الهواتف املحمولة يف تحقيق معدالت منو يف حركة نقل
البيانات واستثامرها لذلك النمو ،ومع ذلك سيكون
معدل النمو يف اإليرادات متواضعاً رغم ذلك – مبعدل

عامي
منو سنوي مركب ( )CAGRيبلغ  1.8%فيام بني ْ
 2017و  .2025هذا يف حني يقع املشغلون تحت ضغوط
من أجل تنويع مصادر إيراداتهم ،وتنفيذ خدمات جديدة
وإيجاد طرق فعالة الستثامر النمو يف حركة البيانات
ملواجهة ضغوط تقلص اإليرادات .وتحقيقاً لهذه الغاية،
هناك ثالث فرص ومجاالت رئيسية لالستثامر لدى رشكات
تشغيل الهواتف املحمولة يف املنطقة عىل املدى القريب
واملتوسط.

 )1تقنية شبكات الجيل الخامس ()5G
تسعى بعض رشكات تشغيل الهاتف املحمول ،وال سيام
تلك العاملة يف بعض دول مجلس التعاون الخليجي،
إىل أن تكون رائدة عاملياً يف عمليات نرش تقنية الجيل
الخامس ( ،)5Gبينام متيض قدماً يف إجراء اإلختبارات
وإطالق التجارب السابقة للتسويق التجاري املحتمل
البدء به يف ٍ
وقت مبك ٍر من عام 2019؛ حيث يُتوقع أن
ت ُظهر هذه األسواق طرح رسيع نسبياً لتقنيات الجيل
الخامس ( ،)5Gمع اعتامد نسبة تصل لـ 16%من إجاميل
االتصاالت بحلول عام  ،2025أي أعىل قليالً من املتوسط
العاملي.
هذا وستمثل خدمات النطاق العريض املتنقلة حالة
اإلستخدام األولية لتقنيات الجيل الخامس ( )5Gمبنطقة
الرشق األوسط وشامل إفريقيا ،مع اختبار التطبيقات
والخدمات وتقدميها للرشكات؛ حيث تكمن هناك سوق
مهمة ميكن إستهدافها بالنسبة ﻟﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻼﺳﻟﮐﯾﺔ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ
اﻟمستندة لتقنيات الجيل الخامس ( )5Gﺧﺻوﺻﺎً ﻲﻓ
اﻟﺑﻟدان ذات اﻟﺗوﺳﻊ اﻟﻣﺣدود ﻲﻓ كابالت اﻷﻟﯾﺎف .هذا يف
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حني يوجد اتفاق واسع النطاق داخل الفضاء املؤسيس
بني املشغلني مبنطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا
حول األعمدة الرئيسية بهذا القطاع؛ حيث ميكن لتقنية
الجيل الخامس ( )5Gأن توفر القيمة األعظم عىل املدى
الطويل ،مبا يف ذلك املدن الذكية واملرافق والتعدين
والسياحة.
ومع وضوح اإلحتامالت؛ فإن تحقيق الدخل الطويل
األجل قد يتطلب مزيدا ً من النضج بالنظام األيكولوجي
لخدمات الجيل الخامس ( – )5Gوال سيام بالنسبة
للخدمات األكرث ابتكارية والخدمات ذات األهمية
البالغة ألداء املهام ،مثل املركبات ذاتية التشغيل وبعض
تطبيقات املدن الذكية .ويكمن مفتاح ذلك يف تحقيق
التعاون عىل مستوى القطاع واالستفادة من مراكز
اإلبتكار؛ حيث ميكن للرشكات من مختلف القطاعات
تجربة النظام األيكولوجي لخدمات الجيل الخامس ()5G
من أجل تطوير منتجات وخدمات جديدة.
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 )2تقنيات تإن�نت أ
الشياء ()IoT

سوف يتضاعف عدد االتصاالت بتقنية إنرتنت األشياء يف
منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا لثالثة أضعاف يف
الفرتة ما بني عام  2017وعام  ،2025ليصل إىل  1.1مليار.
ويف الوقت الحايل ،تحظى قطاعات تقنية إنرتنت األشياء
املستهلكة والصناعية بحصص متساوية من إجاميل
اتصاالت إنرتنت األشياء ،غري أن تقنية إنرتنت األشياء
الصناعية هي القطاع الذي ميكن يتحقق به معظم نسب
النمو بسبب الزيادة يف انتشار املرافق الذكية ومبيعات
التجزئة الذكية واملدن الذكية.

 )3الهوية الرقمية

لقد أظهرت منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا
استيعاباً متسارعاً للتجارة الرقمية؛ مدفوعة بالنمو يف
قطاعات االتصال الجامعي وانتشار أجهزة الهواتف
املحمولة باإلضافة إىل التقدم املحرز يف توفري خدمات
الهوية الرقمية مؤخرا ً ،فيام تتزايد مطالب املستهلكني يف
الوصول إىل الخدمات بأمان ،وحاميتها بضامنات حامية
قوية مع توفري أنظمة قوية لحامية البيانات من خالل
اإلمكانيات املتوفرة بتقنية الهوية الرقمية .ولتحقيق
هذه الغاية ،يُعد تطبيق «موبايل كونكت» أحد الحلول
العاملية اآلمنة لتسجيل الدخول والذي يتيح ،من خالل

هذا ويُتوقع زيادة إيرادات تقنية إنرتنت األشياء يف
منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا مبعدل سنوي يبلغ
 19%حتى عام  2025لتصل إىل  55مليار دوالر ،حيث
ستستحوذ التطبيقات واملنصات والخدمات عىل الحصة
األكرب من إيرادات إنرتنت األشياء ،وسوف تنمو بشكل
أكرب مع استمرار مشغيل شبكات الهاتف املحمول يف
نرش اسرتاتيجيات ومناذج أعامل مختلفة لتجاوز تقديم
خدمات التوصيل فقط.

مطابقة املستخدم لهاتفه املحمول ،إجراء عملية تسجيل
الدخول إىل مواقع اإلنرتنت والتطبيقات اإللكرتونية
برسعة ودون الحاجة إىل تذكر كلامت املرور وأسامء
املستخدمني ،وبدون مشاركة أي معلومات شخصية دون
إذن أو ترصيح .وتعد تركيا واحدة من األسواق الرئيسية
التي تعتمد خدمات تطبيق «موبايل كونكت ،حيث
تستخدم رشكة “تورك سيل  ”Turkcellهذا الحل لتنفيذ
مصادقة تسجيل الدخول الرسيع ،فيام تأمل الرشكة يف
أساسا لتدفقات اإليرادات
تطوير خدمات إضافية تشكل ً
الجديدة.

تحقيق إمكانية الوصول اىل المجتمع الرقمي
متثل السياسات واألنظمة العامة عوامل رئيسية يف انتشار
الخدمات املدعومة من الهواتف املحمولة يف جميع
أنحاء منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا .وميكن
للحكومات من خالل تحديد السياق التنظيمي الصحيح
أن تخلق حوافز ملشغيل الهواتف املحمولة من أجل
ترقية وتوسيع خدمات الهاتف املحمول باستمرار يف
املنطقة ،حيث تدعم الجمعية الدولية لشبكات الهاتف
املحمول ( )GSMAالحكومات يف جميع أنحاء منطقة
الرشق األوسط وشامل أفريقيا يف مراجعة وإعادة تقييم
السياسات املتعلقة بقطاع االتصاالت لتعزيز عملية
التحول الرقمي ،ويف أن تعكس ديناميكيات جديدة

للسوق ،حيث توجد هناك ثالثة مجاالت رئيسية تتطلب
إيالء إهتامم خاص بها؛ وتتمثل يف:
• تبني إطار شفاف ومستقر للرتخيص؛ يعزز توفري
الخدمات عالية الجودة ويشجع االستثامر.
• مواءمة رضائب قطاع خدمات املحمول مع أهداف
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الوطنية للحيلولة دون
خلق عوائق أمام االستثامر أو أمام تقبل املستهلك.
• إنشاء خارطة طريق طيفية لتلبية الطلب املستقبيل
عىل خدمات الهاتف املحمول.
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إﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﻗﻄﺎع اﻹﺗﺼﺎﻻت اﳌﺘﺠﻮﻟﺔ–
ﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﴩق اﻷوﺳﻂ وﺷامل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﴍاﺋﺢ
اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺠﻮال

ﻋﺪد اﳌﺸﱰﻛني
اﻟﻔﺮﻳﺪﻳﻦ ﰲ ﺧﺪﻣﺎت
اﻟﻬﻮاﺗﻒ اﳌﺤﻤﻮﻟﺔ

):(SIM

*ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺗﻘﻨﻴﺎت إﻧﱰﻧﺖ اﻷﺷﻴﺎء
) (IoTاﻟﺨﻠﻮﻳﺔ اﳌﺮﺧﺼﺔ

635ﻣﻠﻴﻮن

2017

 375ﻣﻠﻴﻮن

ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻨﻮي اﳌﺮﻛﺐ

)(CAGR
ﰲ اﻟﻔﱰة ﻣﻦ 2025–2017

%2.5

%69

مبﻌﺪل اﻧﺘﺸﺎر
 %ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن

2017

%64

 459ﻣﻠﻴﻮن
2025

790ﻣﻠﻴﻮن
2025

%118

مبﻌﺪل اﻧﺘﺸﺎر
 %ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن

ﺳﻮف ﺗﺰﻳﺪ ﻧﺴﺒﺔ إﺗﺼﺎﻻت
اﻟﻨﻄﺎق اﻟﻌﺮﻳﺾ اﳌﺘﻨﻘﻠﺔ ﻣﻦ
%59؛ ﻣﻦ إﺟامﱄ ﺣﺠﻢ
اﻹﺗﺼﺎﻻت ﰲ 2017؛ ﻟﺘﺼﻞ
إﱃ %90
ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم .2025

%74

ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ وﺻﻮل اﺗﺼﺎﻻت
اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ ) (5Gإﱃ

ﺳﺘﺸﻜﻞ ﻧﺴﺒﺔ إﺗﺼﺎﻻت
اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺮاﺑﻊ )(4G

ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم .2025

ﻣﻦ إﺟامﱄ اﻻﺗﺼﺎﻻت
ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم .2025

 49ﻣﻠﻴﻮن

*ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺗﻘﻨﻴﺎت إﻧﱰﻧﺖ اﻷﺷﻴﺎء ) (IoTاﻟﺨﻠﻮﻳﺔ اﳌﺮﺧﺼﺔ

ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ وﺻﻮل اﺗﺼﺎﻻت ﺗﻘﻨﻴﺎت
إﻧﱰﻧﺖ اﻷﺷﻴﺎء ) (IoTإﱃ

 1.1ﻣﻠﻴﺎر

ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم .2025

%108

ﺳﻮف ﺗﺰﻳﺪ ﻧﺴﺒﺔ إﺗﺼﺎﻻت
اﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﺬﻛﻴﺔ ﻣﻦ %49؛ ﻣﻦ
إﺟامﱄ ﺣﺠﻢ اﻹﺗﺼﺎﻻت ﰲ
2017؛ ﻟﺘﺼﻞ إﱃ
ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم .2025

%51

ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻨﻮي اﳌﺮﻛﺐ

)(CAGR
ﰲ اﻟﻔﱰة ﻣﻦ 2025–2017

%2.8

ﻋﺎﺋﺪات واﺳﺘﺜامرات اﳌﺸﻐﻠني
إﺟامﱄ اﻟﻌﺎﺋﺪات

 68ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر
2025

2017

 78ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر

ﺣﺠﻢ ﻧﻔﻘﺎت رأس اﳌﺎل ﻟﻠﻤﺸﻐﻠني

34

ﻣﻠﻴﺎر
دوﻻر

ﻟﻠﻔﱰة ﻣﻦ  2018إﱃ

ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻗﻄﺎع
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻬﺎﺗﻒ
اﳌﺤﻤﻮل ﰲ اﻟﻨﺎﺗﺞ
اﳌﺤﲇ اﻹﺟامﱄ
)(GDP

 164ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر

2017

2020

ﺑﻨﺴﺒﺔ  %4.0ﻣﻦ
اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﲇ اﻹﺟامﱄ

 200ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر
2022

اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ /اﻟﻌـﺎم

اﻟﺘﻮﻇﻴــﻒ

 1ﻣﻠﻴﻮن

ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺠﻮال ﰲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ )ﰲ
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ورﺳﻮم
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻄﻴﻒ اﻟﱰددي(

 17ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر

وﻇﺎﺋﻒ ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﻣﺒﺎﴍة ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻲ
ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺠﻮال.

2017

 0.7ﻣﻠﻴﻮن

 0.3ﻣﻠﻴﻮن

ﻏري ﻣﺒﺎﴍة

ﻣﺒﺎﴍة

المقر الرئيس للرابطة العالمية
لالتصاالت يالمتنقلة (جي إس إم إيه)
ن
الثا�
الطابق ي
وول�وك
بناية ذي ب
وول�وك
 25ب
لندن EC4N 8AF
المملكة المتحدة
هاتف44+ )0(20 7356 0600 :
الفاكس44+ )0(20 7356 0601 :

