المؤتمر السنوي الثامن لتوصيل األلياف البصرية إلى المنازل في الشرق األوسط وشمال إفريقيا
لمناقشة تبنّي توصيل األلياف البصرية إلى المنازل في دولة الكويت ومنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
في الفترة ما بين  9-7نوفمبر 2016

دبي  ،اإلمارات العربية المتحدة –  19سبتمبر  :2016أعلن مجلس توصيل األلياف البصرية للمنازل في منطقة الشرق
األوسط وشمال إفريقيا عن تدشين النسخة الثامنة من مؤتمر توصيل األلياف البصرية للمنازل في الشرق األوسط وشمال
إفريقيا في الفترة ما بين  9-7نوفمبر  2016في فندق الريجينسي في الكويت  .يرعى المؤتمر معالي المهندس /سالم مثيب
االذينه ،رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التتفيذي للهيئة العامة لالتصاالت و تقنية المعلومات .يتمتع المؤتمر بدعم الشركات
كومسكوب ،ديتيكون  ،عمان فايبر أوبتيك وبريسميان كرعا ٍة ذهبيين .يحمل المؤتمر عنوان " توصيل األلياف البصرية
للمنازل؛ التطور للمجتمع الرقمي" .سيشهد المؤتمر حضور االتحاد الدولي لالتصاالت باإلضافة الى أبرز ممثلي صناعة تقنية
المعلومات واالتصاالت.
وفقا لدراسة أجراها مجلس  FTTH Council MENAفى  ، 2015تبين أن عدد األلياف البصرية الموصلة إلى المنازل يتزايد
بسرعة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا بفضل مبادرات الشبكات ذات النطاق الترددي العريض ،وبرامج اإلسكان
واالتصاالت المتحركة .حيث وصل عدد المشتركين في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا في عام  2015إلى  2.1مليون
مشترك ،أي بزيادة قدرها  %20عن العام السابق .في حين وصل عدد المنازل التي أقرها  FTTH/Bإلى أكثر من  5مليون،
بزيادة قدرها  %28عن العام السابق .حيث كانت اإلمارات العربية المتحدة أعلى دولة في معدل استخدامها في المنطقة بنسبة
 %75وتليها قطر بنسبة  %72ومن ثم الممكلة العربية السعودة والكويت.
وبدورها قالت الدكتورة صفا نصر الدين  ،رئيسة مجلس توصيل األلياف البصرية للمنازل في منطقة الشرق األوسطط وشطمال إفريقيطا"ان
تطوووير شووبكات االتصوواالت هووو افضوول ركيووزة مهمووة فووي دعووم وودمات الموودن الذكيووة ،فض والا عوون تلووك الموجووودة فووي الصووحة
اإللكترونية ،والحكومة اإللكترونية والتعليم اإللكتروني .فان تقنيوة  FTTHتووفر ودمات اإلنترنوت عاليوة السورعة بودعم البنوى
التحتية المصممة بامتيازات عالية واالستراتيجيات الوطنية المناسبة للنطاق العوريض  .يقوود هوذا النموو فوي تتطيوات FTTH/B
ديناميكية دول مجلس التعاون الخليجي و صيصا ا في أسواق اإلمارات العربية المتحدة والسعودية".
سيكون مؤتمر توصيل األلياف البصرية إلى المنازل في الشرق األوسط وشمال إفريقيطا فطي نسط تل النامنطة ،امتطداداخ لنسط اتل السطابقة التطي
عقدت منذ عام  2009في عمّان  ،بيروت ،شرم الشيخ  ،الدوحة ،مراكش ،دبي  ،ومسقط .وتلقت هطذ المطؤتمرات السطابقة مطن الطوزارات
والسلطات المعنية في قطاع االتصاالت  ،وجذبت ما يقطار  300وفطداخ سطنويا خ مطن  30دولطة حطول العطالم ،مطث أكنطر مطن  15عارضطا خ فطي
مجال األلياف الضوئية.

ستقدم ورش عمل (ما-قبل-المؤتمر) في  7نوفمبر  2016من قبل متحدثين متخصصين فوي المجوال ممون لهوم بورة واسوعة فوي
ت تفاعلي ٍة مباشرة.
المجال .سيتطرق إلى قطاع أعمال توصيل األلياف البصرية للمنازل والحلول الذكية عبر جلسا ٍ
سوف يفتح مؤتمر توصيل األلياف البصرية في الفترة من 9-8نوفمبر  2016المجال للنقاشات المتعلقة باالسوتراتيجيات الوطنيوة
للنطاق العريض في المنطقوة  ،واستكشواف الفورو والتحوديات واالسوتراتيجيات الفعّالوة لنشور النطواق العوريض عوالي السورعة
للمنازل والفرو التجارية في المنطقة .كما ينظّم المجلس عرضا ا ترويجيا ا الستكشاف البنية التحتية لأللياف البصرية في الكويت
في  ٩نوفمبر  2016تمام الساعة  ٢ظهراا في موقع المؤتمر.

نبذة حول مجلس توصيل االلياف البصرية للمنازل في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا:
مجلووس توصوويل االليوواف البصوورية للمنووازل فووي منطقووة الشوورق األوسووط وشوومال أفريقيووا منظموةف متخصصوةف فووي صووناعة األليوواف
البصرية ،حيوث تسوعى المنظموة لتسوريع تبنوي توصويل األليواف البصورية للمنوازل مون قبول المسوتفيدين مون والل تقوديم التورويج
وتوفير المعلومات التي تؤدي إلى تسريع توفير األلياف البصرية ووصول عوال السورعة إلوى الشوبكات مون قبول الزبواعن وقطواع
االعمال .نروّج لتوصيل األلياف البصرية كونه يقدم دمات جديدة سلسة ،ويرفع من جودة الحياة ،ويساهم في لق حيواة أفضول
ورفع مستوى التنافسية .لمعلومات أكثر حول الفعالية ،يرجى زيارة موقعنا علىhttp://www.ftthcouncilmena.org :
معلومات االتصال ليست للنشر:
ياسر الزرز – آكتيف للتسويق والتواصل الرقمي.
هاتف 00971 4 3990912 :
إيميلYasser@activepr.biz :

