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 דברים עיקרי

  סקטור המכירות בחשיבות הנסקרות בדו"ח זה מדינות אפריקה-ICT  ,לקידום הכלכלה

ויוזמות תוכניות ופרויקטים בתחום. עם זאת, במקרים רבים צעדים אלה נתקלים 

בקשיים עקב המכשולים המבניים בשוק, וחוסר יכולת של המדינות להטמיע את 

 השינויים הנדרשים.

 מתחום הטלפוניה הקווית, וטלפונים ניידים הם נקודת  יותר מפותח הסלולר תחום

הכניסה העיקרית של האזרחים לרשת האינטרנט. כיוון שכך, קיים פוטנציאל בתחום 

 האפליקציות לניידים ובמתן שירותי ערך מוסף לתקשורת סלולרית.

  בשנים האחרונות סימנו ממשלות רבות את( תחום מיקור החוץBPO כהזדמנות עסקית )

מנסות למצב את עצמן כיעד למיקור חוץ עבור חברות הן מקומות עבודה, ו תרליצי

טכנולוגיה, בדומה להודו כיום. תהליכים אלה נמצאים ברמה שונה של התפתחות בכל 

 מדינה ומדינה.

  חברות טכנולוגיה גלובליות גילו בשנים האחרונות את הפוטנציאל העסקי במדינות

מעורבות כיום בפרויקטים שונים בשיתוף הסקטור  אפריקה, וכמה שחקניות משמעותיות

הציבורי לקידום התחום. עם זאת, נראה כי תהליך זה נמצא רק בתחילת דרכו ועדיין לא 

 הניב פירות משמעותיים.

  השימוש הנרחב בתקשורת סלולרית לצורכי גישה לאינטרנט מייצר הזדמנויות בתחומים

עדיין  הנסקרות להלןמדינות שש הד עם זאת, יח שונים, כמו מסחר מקוון, פיננסים ועוד.

סובלות ממחסור בתשתיות, בפרט באזורים כפריים יותר, בהם מתגוררת רוב 

האוכלוסייה. הצורך בהרחבת פרישת התשתיות והגברת הנגישות של האזרחים לטלפוניה 

 נייחת, סלולר ואינטרנט מייצרת הזדמנויות עבור חברות הפעילות בתחום.

 איש(,  100לכל  30%האינטרנט בניגריה ובקניה הינו הגבוה ביותר )מעל  שיעור משתמשי

ה מהירה יחסית. באנגולה ובגאנה שיעור המשתמשים מגיע למחצית יוממשיך במגמת עלי

שיעורי , בהן מזה של ניגריה וקניה, אך מצבן טוב יותר מזה של אתיופיה וטנזניה

כל המדינות הנסקרות מלבד  הגרף לעיל כולל אתהמשתמשים הינם כמעט אפסיים. 

 טנזניה, שכן נתוני הבנק העולמי לגבי מספר משתמשי האינטרנט במדינה זו היו שגויים.
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 Research ICT Africaמקור: 

 

 לסקטורים אחרים, גם תחום ה בדומה-ICT  ,במדינות אפריקה סובל מבעיות מבניות

רמת שחיתות גבוהה יחסית וקשיים רגולטוריים המקשים על התפתחותו. עם זאת, 

מדינה מבחינת החסמים בכניסה לשוק. מדד "קלות קיימים הבדלים גדולים בין מדינה ל

עשיית העסקים" מראה כי בגאנה המצב טוב במקצת ביחס למדינות האחרות, כאשר 

ימים בממוצע(,  260מספר הימים לחיבור לחשמל ניגריה נמצאת הרחק מאחור )מבחינת 

 בעוד שבאתיופיה ובטנזניה מצב העסקים החדשים הינו מעט טוב יותר.
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8 
 

  ינות שנבחנו היקף היבוא של מוצרי המד 6בכלICT   מתוך  10%של רף האינו עובר את

יה קלה יזוהתה על בהש ,כלל היבוא. המגמה אף נמצאת בירידה ברובן, למעט ניגריה

 .2012בהיקף היבוא במהלך 
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  רקע גאנה:

 מודעת מאוד לחשיבות קידום סקטור ה ת גאנהממשל-ICT גם לצורך יצירת , כמו

בהקשר מקומות עבודה וגם לצורך פיתוח המדינה בתחומי בריאות, חינוך ונגישות למידע. 

זה ניתן לציין כי גאנה ממוצבת במקום גבוה יחסית ביבשת אפריקה מבחינת פיתוח 

 כלכלי כמו גם מבחינת יציבות פוליטית.

  היקף לפיתוח תשתיות -רחבות תוכניותהממשלה הציגה בשנים האחרונות מספר

, ואף קיבלה תמיכה כספית משמעותית ICT-התקשורת של המדינה ולעידוד סקטור ה

יעילות מוסדית נמוכה  שחיתות לצד. עם זאת, בעיות המהבנק העולמי ליוזמות אל

 . ICT-מדיניות בתחום הההתקדמות  מקשות על

  חברת ציוד הטלקום הסינית הגדולהHuawei  בעלת השפעה רבה במדינה, הינה

 בפרויקטי התשתית הגדולים של השנים האחרונות. ובמסגרת פעילותה בגאנה נטלה חלק

  מיקרוסופט, גוגל ו כמוחברות טכנולוגיה בינלאומיות-SAP  מנסות לתקוע יתד במדינה

 באמצעות יוזמות המסייעות לפיתוחה.

  גאנה מנסה למצב את עצמה כמרכזICT צעדים המשמעותיים במערב אפריקה, כשה

גדול בקרבת  ITבתקופה האחרונה הגיעו דווקא מהמגזר הפרטי בדמות הקמת מרכז 

 הבירה אקרה.

  ,קווית, ומרבית התשתית היצע המאוד ב פער משמעותי ניכרמבחינת תשתיות תקשורת

 החיבורים לאינטרנט בקרב צרכנים פרטיים מתבצעים דרך סלולר.

 שירותי ערך לאחרונה.  100%-החדירה חצה את קו ה מפותחת מאוד ושיעור רשת הסלולר

 .רבתחום בעל פוטנציאל עסקי  מהוויםמוסף לסלולר, כמו תשלומים סלולריים, 

  תשתית קווית אמינה ומהירה, המאפשרת מתן עדיין לפיתוח הסקטור העסקי דרושה

 גם מחסור בפתרונות תוכנה לעסקים מסוגים שונים.  מורגשמתקדמים.  Dataשירותי 
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  ICT-ה תעשיית לעידוד מרכזיות תוכניות .1

 

 הלאומית Broadband-אסטרטגיית ה. 1.1
הטלקום הלאומית  תוכנית גון, כממשלתיות נוספות תוכניותממשיכה  האסטרטגית תוכניתה

יותר בקביעת סמכויות הרשויות  ה, שעסקElectronic Communications Act-וה 2005שנת מ

 השונות בנוגע לתקשורת במדינה.

שנים מהלך ה, והושלם בעם פרסום טיוטת התוכנית 2009-טרטגיה החל בת האסיתהליך התווי

 . המטרות העיקריות של גאנה לפי המסמך הן:2011-2012

 עידוד תחרות בשוק ה-Broadband 

  ,בהם לא משתלם לשוק הפרטי להשקיעעידוד הקמת שירותי תקשורת באיזורים נידחים 

 י החינוך, המסחר, תחבורה מתן תמריצים להשקעה בטכנולוגיות תקשורת בסקטור

 ובריאות

 השקעה בטכנולוגיות פרישה חדשניות כגון פרישת רשתות תקשורת על קווי חשמל 

  עידוד פרישתBroadband י המגזר הפרטי ופעילות יזמית בנושאל ידע 

 Wiring Ghanaפרויקט . 1.2

הסינית,  Huaweiי ל ידתשתית הסיבים האופטיים במדינה. הפרויקט בוצע ע הרחבתפרויקט ל

ל יתה להרחיב את תשתית התמסורת לקראת גביע הכדורגמיליון. מטרתו ה$ 250-מוערך בכ ושווי

תוכניות מדיניות  
 בעשור האחרון

2003 The Ghana ICT for Accelerated Development 
Policy 

 תכנית הטלקום הלאומית של גאנה   2005

2008 Electronic Communications Act 

 הלאומית Broaband-אסטרטגיית ה 2012

 Wiring Ghana 2007 פרויקטים

 הלאומי Broadband-פרויקט ה 2009

 Mobile-הענקת רשיונות פס רחב ל 2013

 פרויקט תקשוב הממשל 2013

https://www.siemens.be/cmc/newsletters/index.aspx?id=13-1162-26710
http://www.nca.org.gh/downloads/Ghana_ICT4AD_Policy.pdf
http://www.nca.org.gh/downloads/Ghana_Telecom_Policy_2005.pdf
http://nca.org.gh/downloads/regdocs/NCA_Electronic_Communications_Act_775.pdf
http://nca.org.gh/downloads/regdocs/NCA_Electronic_Communications_Act_775.pdf
http://nca.org.gh/downloads/regdocs/NCA_Electronic_Communications_Act_775.pdf
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ק"מ לאורך  4,000-תשתית הסיבים לכ, ובמסגרתו הורחבה 2008-האפריקאי שנערך במדינה ב

 מערכת תמסורת החשמל של המדינה.  

 הלאומי Broadband-ה פרויקט. 1.3
בין הממשלה ובין יצרנית ציוד הטלקום הסינית  2009ביולי  נחתםמדובר למעשה בחוזה ש

Huawei לאספקת תשתית טלקום לחיבורי ,Broadband  בכל המדינה, באמצעותPoints of 

Presence (POP בערי המחוז של המדינה, בהיקף של )מיליון. $ 150 

 LTEענקת רישיונות פרויקט ה. 1.4

  MHz 2690 – 2500הממשלה שלושה רישיונות חדשים בטווח התדרים  הנפיקה 2013בפברואר 

 .G-Kwiknet-ו Goldkey Properties, Surflineפוטנציאליות:  LTEלשלוש מפעילות 

להעניק רישיונות למפעילות הסלולר הקיימות כדי לתמרץ אותן  היתה מעוניינתהממשלה לא 

 עד לחדירה מלאה.  3G-להשקיע קודם ב

 פרויקט תקשוב הממשל בגאנה. 1.5
וצפוי להימשך  2013טובר מיליון, הושק באוק 97$הבנק העולמי בסך  במימון ותמיכתהפרויקט, 

, והוא התבסס על ICTשירותי הממשל במדינה באמצעות  את יעלינועד להפרויקט  .2019עד 

 ם:רכיבים עיקריימשלושה 

  של שירותי ממשלה ועסקים, באמצעות חקיקה, רגולציה והתנעת  ואוטומציהמחשוב

היצע וביקוש. באופן ספציפי יושם דגש על אחסון דיגיטלי של מידע ממשלתי, תמיכה 

 במרכזי חדשנות ליזמות ויצירת מקומות עבודה, ועבודה רגולטורית.

 אימותהקמת מערכות זיהוי ו Onlineשירותים ממשלתיים  , למטרת תמיכה במתן

 באינטרנט ומסחר דיגיטלי.

  הטמעת יישומיICT .בסקטור החינוך והבריאות 

 ומגמות השוק גודל .2
טכנולוגיות ל נוגעתקשורת סלולרית, אך בכל השל גאנה מפותח מאוד כשמדובר ב ICT-ה שוק

. שיעור החדירה של שימוש באינטרנט עמד על פיתוח-מתת תסובלהמדינה  תקשורת קווית מהירה

 בלבד.  1.4%על עמד , ושיעור החדירה לאינטרנט מהיר 2012בלבד בסוף  17.8%

 3%יש מחשב, ורק  מדינהממשקי הבית ב 8.5%-, רק ל2012-בבגאנה  נערך, שRIA-לפי סקר של ה

מתחברים לאינטרנט דרך המחשב. אינטרנט קפה הוא אמצעי מתוך משקי הבית שיש להם מחשב 

, 3Gמטכנולוגיית  "בדונגלים"הגישה הנפוץ ביותר לאינטרנט קווי, וקיים גם שימוש נרחב 

 מאפשרים גלישה סלולרית באמצעות מחשב. ה

ם הקווי כי השוק ימשיך לצמוח בתחום הסלולר, וכי הסטגנציה בתחו קובעות אנליסטים תחזיות

מציעות חיבור ת החלל הזה מנסות למלא גם חברות האתמשיך להתקיים במידה כזו או אחרת. 

http://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2009/07/23/state-to-invest-in-national-broadband-project/
http://www.biztechafrica.com/article/ghana-nca-issues-three-new-mobile-broadband-licenc/5345/#.UxSamvmSzUk
http://www.worldbank.org/projects/P144140/gh-etransform-ghana?lang=en
http://www.researchictafrica.net/docs/Policy%20Paper%204%20-%20Understanding%20what%20is%20happening%20in%20ICT%20in%20Ghana.pdf
http://www.researchictafrica.net/docs/Policy%20Paper%204%20-%20Understanding%20what%20is%20happening%20in%20ICT%20in%20Ghana.pdf
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(. בנוסף, יוזמות נקודתיות שונות BWAוטכנולוגיות דומות ) WiMAXלאינטרנט מהיר באמצעות 

הפופולריות הגדולה של  שלאורמנסות לפתח את תשתית התקשורת הקווית במדינה, אך נראה 

 בעיקר למגזר העסקי. היוזמות אלמיועדות ולרית גם למטרות אינטרנט, תקשורת סל

בפני  ICT-לכלכלת מעמד ביניים, והיא מכירה בחשיבות של סקטור ה התפתחלגאנה מבקשת 

פיתוח של חינוך ורמת ידיעת הקרוא וכתוב סקטורים עסקיים אחרים, לצד עצמו וככלי לפיתוח 

רמה טיפס מובמדינה, בריאות ועוד. סקטור השירותים צמח באופן משמעותי בשנים האחרונות, 

שיעור , הסקטורים שצמחו ב2011. בשנת 2010-במ"ג לת 51.4%-ל 2006-תמ"ג במה 48.8%של 

 . %17צמיחה של , שהציג ICT-יותר במדינה היו כרייה, בנייה, מסחר והגבוה ב

ה. סין, כאמור, מתוך כלל היבוא למדינ 5.3%-כבממוצע היווה  ICTיבוא  2009-2013בשנים 

 .Huaweiיקטי טלקום גדולים במדינה, באמצעות ספקית הציוד השתתפה במספר פרו

 IT-שוק ה. 2.1

איננו  עדייןכיום הסקטור אך " של מערב אפריקה, ICT-גאנה רוצה למצב את עצמה כ"בירת ה

, HOPE שייקרא מאמצים בהקמת מרכז טכנולוגיה גדול מושקעיםלאחרונה  מאוד מפותח.

 RLGהמרכז מוקם דרך שותפות בין חברת הטכנולוגיה המקומית ה למעשה עיר שלמה. וושיה

ונועד לשמש מוקד  ,מיליארד. המרכז מוקם ליד הבירה, אקרה$ 10-כובין מיקרוסופט, במימון של 

ICT  אפריקה כולה, ולא רק למדינה. עבור 

בנייני משרדים בגובה עשרות  6כיל הוא אמור להבעוד כשלוש שנים, ו צפויהמרכז שלמת הה

 ךבני אדם. המרכז נועד גם למשו 50,000-בני אדם ויעבדו כ 25,000-קומות, בהם ישוכנו כ

גם בית חולים, המרכז  יכלולמשקיעים זרים בתחום המחשוב, התקשורת ואחסון המידע. בעתיד 

-הם בקשים לקדם דרכו את תחוומתקני ספורט. יוזמי הפרויקט מ IT-מוסד אקדמי שיתמחה ב

ICT הממשלה כפי שהיה עד כה. דרך המגזר הפרטי, ולא דרך 

בנוסף למיקרוסופט, חברות טכנולוגיה זרות נוספות מתחילות להיכנס לגאנה: גוגל חברה 

, שיפעלו ICTשלושה מרכזי  רשת של ייסדה( וCamfedלאחרונה לקמפיין להשכלת נשים )

 מפתחת SAPחברת כמרכזי למידה, תקשורת ויזמות באיזורים כפריים מרוחקים של המדינה. 

אפליקציה לסמארטפונים לשימוש בענפי גידול הקשיו והשיאה הרווחים באיזורים הכפריים של 

המדינה, כדי לקדם שקיפות בשרשרת האספקה, ולהבטיח שהחקלאים מקבלים מחיר הוגן עבור 

 . (ולא מפסידים כסף למתווכים)התוצרת שלהם 

, כמו סיוע הבנק העולמיות שונות בדרך יוזמ IT-הממשלה עצמה ממשיכה להשקיע בתחום ה

הממשלה , BMIלפי חברת המחקר קטנות וממוקדות יותר.  תוכניותו יוזמת תקשוב הממשל

מחשבים יופצו בין בתי ספר  560,000מחשוב בתחום החינוך, לפיה  תוכניתמשקיעה כעת ב

 ומוסדות מחקר. 

http://www.researchictafrica.net/docs/Policy%20Paper%204%20-%20Understanding%20what%20is%20happening%20in%20ICT%20in%20Ghana.pdf
http://www.africareview.com/Business---Finance/Ghana-goes-big-on-ICT/-/979184/1716856/-/1445f99z/-/index.html
file://psf/Home/Documents/Meidata/Government/מכון%20היצוא/תוצרים/אפריקה%20-%20מיפוי%20ענפי/גאנה/ה
http://www.techweekeurope.co.uk/comment/technology-in-ghana-a-blessing-or-a-curse-41578
http://www.techweekeurope.co.uk/comment/technology-in-ghana-a-blessing-or-a-curse-41578
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פה ביותר במדינה, מחזיקה בתשתית הקווית הענ Vodafoneמפעילת הטלקום מבחינת תשתיות, 

 לעסקים.  Dataהיא עשויה למנף אותה למתן שירותי  BMIחברת המחקר  ולהערכת

 IT-בתחום ה ואתגרים הזדמנויות. 2.1.1

פיתוח -נתפסת יותר כאמצעי מעודדבמדינה  IT-יש לציין שההתייחסות הכללית לתחום ה

(Development ופחות ) דהיינו: השקעה זה בזה. לשגשוג עסקי, הגם שהדברים קשורים כאמצעי

כמכשיר לקידום תחומים אחרים כחינוך, שירותי בריאות וממשל  בתקשורת ומחשוב נחשבת

 תקין, וזו אף השפה שמשתמשות בה חברות זרות המשקיעות במדינה. 

את סקטור מיקור החוץ כהזדמנות  מזהה, IT ,Gasscomהאיגוד הגנאי לתוכנה ושירותי 

ברי משמעותית של דו אוכלוסייה ישנה משמעותית לפיתוח כלכלי במדינה: לפי הממשלה, במדינה

מנת -עלבעלויות נמוכות יותר מאשר עובדי מדינות המערב. אנגלית שניתן להעסיקם כעובדים 

לתשתיות תקשורת מיקור חוץ, יש לדאוג במתכונת של  , לדוגמא,וחותלהקים מרכזי שירות לק

, ואלה אתגרים משמעותיים איתם מתמודדת אמינה ומהירה וכן ליישם תקנות אבטחת מידע

 גאנה כיום.

 שוק הטלקום. 2.2

 טלפוניה קווית . 2.2.1

יר אינטרנט על גביה ניתן להעביקה, שיעור חדירת התקשורת הקווית, כמו במדינות רבות באפר

. תקשורת סלולרית 1%-נמוך מאוד, ועומד באופן יציב על מעט יותר מ הינו (DSL) מהיר

משגשגות יותר במדינות אפריקה, ולחברות המקומיות אין  WiMAXותקשורת אלחוטית כדוגמת 

כפי . DSL בציוד קצה המאפשר תמריצים מספיקים לרשת את המדינה כולה ברשת סיבים או

 בלבד.  אלף 300-עמד על כ 2012ן במדינה בסוף מספר קווי הטלפושניתן לראות בגרף שלעיל, 

יחידה שעשויה לפתח תשתית טלפוניה קווית ההיא המפעילה  Vodafoneכי  מעריכיםאנליסטים 

 סבירות לא גבוהה.מתאפיינת במשמעותית בשנים הקרובות, אך גם תחזית זו 

http://sankofatours.org/
http://sankofatours.org/
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 BMI :מקור

 טלפוניה סלולרית. 2.2.2

. השוק 100%ל סלולרית בגאנה מפותחת מאוד, ושיעור החדירה שלה עולה כיום עהתקשורת ה

הפכה למפעילה השישית במדינה. נו Globacomקיבלה רישיון  2012באפריל נחשב לתחרותי, ו

, המחירים נחשבים זולים יחסית, לעומת מחירי האינטרנט הקווי שאינם ברי השגה לרוב םבהתא

 תושבים, גם באיזורים בהם התשתית קיימת.ה

מהודו,  MTN ,Bharti Airtelהשחקניות המרכזיות בשוק הסלולר הן שחקניות בינלאומיות כגון 

Milicom המבוססת בלוקסמבורג ו-Vodafone ית. הבריט 

. LTEהעניק משרד התקשורת הגנאי שלושה רישיונות להפעלת תקשורת  2013באוקטובר 

Surfline 2014המפעילות שקיבלה רישיון, הבטיחה להשיק את הרשת ברבעון הראשון של , אחת . 

כיוון שסלולר משמש כפלטפורמת התקשורת המרכזית במדינה, יש גם חשיבות רבה לשירותי ערך 

 לצבור( שמתחילים M-Paymentsמוסף שמציעות המפעילות, כגון תשלומים ומסחר בסלולר )

תחום זה טומן בחובו תאוצה באפריקה, על רקע היעדר הנגישות של אזרחים רבים לבנקים. 

 פוטנציאל פיתוח והכנסות גדול. 

ת באיזורים מרוחקים של המדינה, ואיכות התשתיות הקיימות ותשתיב מחסורבנוסף, עדיין קיים 

ליסטים, להגדיל את חופי גאנה עשויה, לפי אנימיים ל-התקנת כבלי תקשורת תתטעונה שיפור. 

המספקים גישה לאינטרנט מבוססת  "לדונגלים", נוסף על הביקוש העולה 3G לששיעור החדירה 

 . 3Gעל 
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 אחוז חדירה מספר קווים
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 BMIמקור: 

 

 National Communications Authority, Ghana :מקור

 אינטרנט. 2.2.3

כמדינה בה קצב גאנה  הוכתרה 2012-ב, וMbps 5.56-ל מגיעקצב הגלישה הממוצע בגאנה 

 הגלישה הממוצע הוא הגבוה ביותר באפריקה. 

 3Gך של שירותי אינטרנט דר גבוהההלפופולריות  תורםמיעוט קווי הטלפוניה במדינה  כאמור,

ממשקי הבית בגאנה  8.5%-, רק לכפי שצויןהמחוברים למחשב.  "ודונגלים"בטלפונים סלולריים 

 יש מחשב. 
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Millicom (Tigo), 
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 (2013נובמבר )נתחי שוק : מפעילות סלולר

http://www.nca.org.gh/40/105/Market-Share-Statistics.html
http://www.netindex.com/download/allcountries/
http://business.myjoyonline.com/pages/news/201203/83184.php
http://www.researchictafrica.net/publications/ICT_Sector_Performance_Reviews_2010/Vol%202%20Paper%208%20-%20Ghana%20ICT%20Sector%20Performance%20Review%202010.pdf
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 BMIמקור: 

 
 Research ICT Africa: מקור

ית במדינה )כדוגמת וקו-גם מערכות תקשורת אלחוטית הציגובגאנה כמה מפעילות סלולריות 

WiMAX .) חברת המחקרBMI הסכם בין החברה הגנאית  מצביעה עלDiscoveryTel Ghana 

תקשורת ) Mobile WiMAXת רשת שלפרי  Intracom Telecomבין החברה היווניתל

ה עתידית ייעל, שעשויה להצביע על ( כנקודת מפנה פוטנציאליתWiMax"סלולרית" מבוססת 

 במדינה. Broadbandשל  החדירשיעור הב

 חדירה גבוהים של שיעורילשלוש מפעילות.  LTEאחרונה הוענקו רישיונות בכפי שצוין לעיל, 

-, אם כי לא סביר שמחירי הbroadband לשהחדירה שיעור יוכלו להעלות את מפעילות אלה 

LTE   .יהיו נמוכים מספיק עבור מרבית אזרחי המדינה 
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 באחוזים, דרכי גישה לאינטרנט

http://www.researchictafrica.net/docs/Policy%20Paper%204%20-%20Understanding%20what%20is%20happening%20in%20ICT%20in%20Ghana.pdf
http://www.researchictafrica.net/docs/Policy%20Paper%204%20-%20Understanding%20what%20is%20happening%20in%20ICT%20in%20Ghana.pdf
http://www.researchictafrica.net/publications/ICT_Sector_Performance_Reviews_2010/Vol%202%20Paper%208%20-%20Ghana%20ICT%20Sector%20Performance%20Review%202010.pdf
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 ימיים-כבלי תקשורת תת. 2.2.4

 :ימיים-תת כבלים לארבעהגאנה מחוברת 

 ACE – לאורך החוף המערבי של אפריקה בין צרפת לדרום אפריקה 

 Main One – לאורך החוף המערבי של אפריקה בין פורטוגל לדרום אפריקה 

 Glo1 – מחבר בין ניגריה לבריטניה, דרך החוף המערבי של אפריקה 

 WACS – West African Cable System –  מחבר בין דרום אפריקה לבריטניה, דרך

 החוף המערבי של אפריקה

-כבלי תקשורת תתשל כמו במדינות אחרות באפריקה, אף שקיימות נקודות נחיתה למערכות 

המדינה  אל תוך שטחתשתית במשמעותי  פערימיים שהקיבולת שלהן גבוהה מאוד, קיים 

 התקשורת הקווית.תשתית של המרכזית וזוהי נקודת החולשה ולאיזורים מרוחקים בתוכה, 

 PoP (Point of הציבה Gilat Satcomינות הישראלית י, חברת הלוו2013באוקטובר 

Presenceהמחוברת ישירות ל )-WACS  במדינה, על מנת לספק תקשורת מהירה בסיבים

שנים בתחומים של אספקת  10ם לספקיות אינטרנט במדינה. החברה פועלת בגאנה כבר אופטיי

הבעלים , WIOCC. לחברה גם נתח בקבוצת ISP-ותקשורת סיבים לעסקים ו לווייניתקיבולת 

 .WACSשל מערכת הכבלים 

  לשוק בכניסה וחסמים הזדמנויות .3
 הזדמנויות. 3.1

 תוכניות והרחבת תשתיות במדינה. ICTמיליון לשדרוג שירותי  37€הקצתה הממשלה  2013ביוני 

 האל תוכניותהבנק העולמי.  מצדתמיכה ל וזוכותלקדם את הסקטור  ממשלתיות רבות מנסות

 מגזר הפרטי.של הנוטות לשלב השקעה ממשלתית עם השקעה 

ת תשואה בהשקעה ממקמת את גאנה במקום החמישי בדירוג הסיכונים לעומ BMIחברת המחקר 

בחירות  אפריקה: בגאנה יציב מאוד ביחס למדינות והביטחוניבמדינות אפריקה. המצב הפוליטי 

של אוכלוסיית המדינה אתנית יחסית  הומוגניותקיימת ודמוקרטיות מתקיימות באופן סדיר 

 לעימות אזרחי.  מקטינה את הסיכוןה

KPMG מספר הזדמנויות עסקיות בסקטור ה מסמנים-ICT :בגאנה 

 פתרונות רשת ותוכנה לעסקים 

 מיקור חוץ 

 אספקת ציוד טלקום מתקדם 

 קישור טלפוניה בינלאומית לרשת הציבורית המקומית 

  שידורי טלוויזיה ורדיופתרונות 

  פתרונותBack-Office ובמיוחד למוסדות פיננסיים 

http://fr.gilat.net/PoP_in_Ghana.html
http://www.kpmg.com/GH/en/Documents/Doing%20Business%20in%20Ghana%202013(p).pdf
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  מתקני ושירותיBroadband 

 ייצור, הרכבה ואספקת מחשבים ועזרי מחשוב 

  שירותיVSATבמיוחד לאיזורים מרוחקים , 

  מסחר דיגיטלי ושירותיDatabase משפטי 

 שירותי ניהול לוגיסטי ושירותי רישום רפואי ממוחשבים 

 וב בחינוךמחש 

 חסמים. 3.2
גם  , הן במגזר הפרטי והן במגזר הציבורי.בהתנהלות העסקית בגאנה שחיתות מהווה בעיה

יות מדינ תוכניותלפגוע בסיכויי היישום של  ובכך יש כדיהיעילות המוסדית עודנה חלשה יחסית, 

כלכלה שחורה בהיקף גדול פוגעת ביכולת איסוף המידע של , נוסף על כך .ICT-ופיתוח בתחום ה

 פוטנציאל השוק. של שוק והיקף העפילות העסקית בשל  ההערכההמדינה וביכולת 

מונע תחרות והשקעה בענף הבתחום הקווי,  Vodafoneנתח השוק הגדול של חסם נוסף נוגע ל

 מתקדמים(. Broadband-ו Dataאמור, החברה עשויה להשקיע בעצמה בשירותי כ)אף כי, 

 ICT-ו הטלקום בתחום רגולציה .4
 National-ה –בגאנה קיימת הפרדה מוסדית בין משרד התקשורת ובין רגולטור התקשורת 

)NCACommunications Authority ( -  שנועד להסדיר את הענף ולדאוג  הכפוף למשרדגוף

 לתחרות.

בשנים האחרונות, וראויים לציון במיוחד  רההשתפבגאנה  ICT-הסביבה הרגולטורית בתחום ה

לתחרות בענף,  םשתרמהלך כניסת שחקניות חדשות לשוק הטלקום,  פשרוישאהנפקת רישיונות 

ירדו לצרכנים בין החברות. מחירי הסלולר  (Interconnectionהקישוריות ) וקביעת תעריפי

התחרות, אך מחירי האינטרנט הקווי עדיין נחשבים גבוהים, גברות בשנים האחרונות בעקבות הת

בנוסף, הרגולציה מתקשה לאכוף את חובותיהן של מפעילות  .היעדר תשתיותבין היתר כתוצאה מ

 הטלקום ולדאוג לאיכות שירות מספקת. 

לתת רישיונות אוניברסליים המדינה החליטה כאשר  2011-ב התרחשהנוספת התפתחות חיובית 

פשר יאוכדומה(. צעד זה  שירות )סלולר, אינטרנט כלומר, לא תלויי –למפעילות תקשורת 

 למפעילות להציע סל שירותים רחב יותר. 

 תקשורת.  מיבמיזלפחות מית בעלות מקו 30%של  דרישה רגולטוריתקיימת יש לציין, כי 

סוכנות טכנולוגיית  כוללים אתתקשורת, הכפופים למשרד התקשורת, בתחום ה מרכזייםגופים 

 . GIFEC –( וקרן ההשקעות לתקשורת אלקטרונית NITAהמידע הלאומית )

http://www.nca.org.gh/downloads/Ghana_ICT4AD_Policy.pdf
http://www.researchictafrica.net/publications/ICT_Sector_Performance_Reviews_2010/Vol%202%20Paper%208%20-%20Ghana%20ICT%20Sector%20Performance%20Review%202010.pdf
http://www.researchictafrica.net/docs/Policy%20Paper%204%20-%20Understanding%20what%20is%20happening%20in%20ICT%20in%20Ghana.pdf
http://www.researchictafrica.net/docs/Policy%20Paper%204%20-%20Understanding%20what%20is%20happening%20in%20ICT%20in%20Ghana.pdf
http://www.nita.gov.gh/Mission-Vision
http://gifec.gov.gh/
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משרד  
 התקשורת

NCA NITA GIFEC 

     

 

       

 

 

 

 רשות התקשורת הלאומית. 4.1
להעניק רישיונות לאספקת תקשורת, לדאוג לתחרות הולמת בין ספקיות של הרשות הם תפקידיה 

מדדי איכות שירות של ספקיות תקשורת, טיפול בתלונות  רלנטהתקשורת, 

ובדיקת העמידה טלקום שמגיע למדינה רכנים, קביעת תקנים לאיכות ציוד צ

 תיאום תדרים עם מדינות שכנות.בתקנים, וכן 

 (NITAסוכנות טכנולוגיית המידע הלאומית ). 4.2

הטמעת , כגון ICT-בהיבטים שונים של מדיניות ההסוכנות עוסקת 

במגזר  ICT-ותמיכה ב בשדרות הממשל e-governmentיישומי 

ין רגולטור בסוכנות זו לחפיפה מסוימת בין נראה שישנה . הפרטי

מוסמכת להעניק רישיונות, לאכוף אותם, לבחון ציוד  NITA-השכן גם (, NCAהתקשורת )

 תקשורת וכדומה.

במימון הבנק  e-government-ה תוכניתהפרטי נכללת, לפי הסוכנות, ב ICT-תמיכה במגזר ה

העולמי, וכוללת מתן מענקים לפיתוח מנגנוני בדיקה שיסייעו לחברות טכנולוגיה קטנות ובינוניות 

מענקים לפיתוח עסקים הפועלים בתחום הקצאת להצליח במבחני הסמכת איכות בינלאומיים; 

 .ITואוטומציה/ מיקור חוץ של תהליכים עסקיים באמצעות  IT-ה

 (GIFECשורת אלקטרונית )קרן ההשקעות לתק. 4.3

בקרב אוכלוסיות  ICT-מטרתו העיקרית של גוף זה היא קידום תקשורת ו

 כפריות ומרוחקות במדינה. 
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 ישראל עם מסחר יחסי .5

שנה  30-, אולם הוקפאו במשך כ'50-כבר בשנות ה התקיימובין ישראל לגאנה  דיפלומטייםיחסים 

( על ישראל בעקבות במלחמת ששת הימים. AU) בעקבות חרם דיפלומטי של האיגוד האפריקני

 נפתחו מחדש השגרירויות בשתי המדינות. 2011שנת , וב1994-בפועל ב התחדשוהיחסים 

$ 30-מהיקף יחסי המסחר של ישראל וגאנה קטן יחסית היום, והיצוא למדינה עומד על פחות 

ד החוץ, מנהל היחסים הכלכליים עם אמריקה ואפריקה במשרבגאנה  ביקר 2013מיליון. ביוני 

 .המדינהיונתן פלד, והצהיר על כוונות ישראל להרחיב את יחסי המסחר מול 

 , הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהUN Comtradeמקור: 

 מכס . 5.1

 Customs Excise and Preventive בעבר היה קיים בגאנה גוף ייעודי לבקרת יבוא ומכסים,

Service ,אך כיום שירות המכסים מסונף לרשות ההכנסות הגנאית ,Ghana Revenue 

Authority בגוף זה קשורות ליבוא לצריכה ביתית. סחורות . מרבית בקשות המכס המטופלות

 . GhanaLink-ו BIVAC Internationalי החברות ל ידמטופלות ע 1,000$-גבוה מבשווי ה

ות הסחורות המיובאות. היבואן בגאנה צריך להציג בדיקת הסחורות מתבצעת באתר אליו מגיע

 ימים לפני הגעת המשלוח את המסמכים הבאים:  10בפני הסוכנות הרלוונטית 

 קבלה 

 פירוט הסחורות באריזה 

 שטר מטען 

( FCVRלאחר קבלת הטפסים דו"ח סיווג והערכה ) ינפיקוהחברה או הגוף הבוחנים את הסחורה 

 ליבואן, המציין את גובה המס שצריך להיות משולם על הסחורה המיובאת. 

מכשירים  )תקשורת 
6%, 1.47, (וציוד  

94%, 24.44, אחרים  

 (2012)במיליוני דולרים , יצוא מישראל לגאנה

http://www.gbcghana.com/index.php?id=1.334926.1.555805
http://graphic.com.gh/archive/Business-News/israel-ghana-to-boost-trade-relations.html
http://ec.europa.eu/agriculture/markets/export_refunds/forms/gh.pdf
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 הטלקום בסקטור מובילים שחקנים מיפוי .6

 פרטי קשר פרטים שם חברה

Vodafone Ghana 

. קווי וסלולרי –מפעילת טלקום 

מהבעלות  30%-המדינה מחזיקה ב

 על החברה

 

info.gh@vodafone.com 

Airtel Ghana  קווי וסלולרי –מפעילת טלקום 
+233 260 000 121 

customercare.gh@gh.airtel.com 

MTN Ghana  ית מובילה במדינהסלולרמפעילה 
+233 024 10062279 

 

Tigo Ghana  ית מובילה במדינהסלולרמפעילה 
+ 233 27 7555888 

info@tigo.com.gh 

Kasapa 

(Expresso) 
 קטנה במדינהית סלולרמפעילה 

+233 288888888 

 

Glo Ghana  קטנה במדינהית סלולרמפעילה 
200 / 0230010200 

info@glomobileghana.com 

Surfline 
קיבלה לאחרונה רישיון הפעלת 

LTE 
info@surflinegh.com 

Kwiknet-G 
קיבלה לאחרונה רישיון הפעלת 

LTE 
 

Goldkey 

Properties 

קיבלה לאחרונה רישיון הפעלת 

LTE 

(+233) 0544 310827 

renata.quarcoo@chaseghana.com 

 

 IT-ה בסקטור מובילים שחקנים מיפוי .7

 פרטי קשר פרטים שם חברה

ICT Ghana-ACT אינטגרטורית בתחום ה-IT 
+233-302-764 657 

info@act-ict.com 

RLG Ghana 
משווקת ציוד מחשוב ותוכנה, מפיצה 

 רשמית של מיקרוסופט

+971 4 449 6100 

info@rlgglobal.com 

Huawei Ghana 
יצרנית ציוד טלקום סינית הפועלת 

 בכל העולם
 

Subah 

Infosolutions 

Ghana 

 IT-אינטגרטורית בתחום ה
+233 (0302) 216 810 

business@subahghana.com 

IPMC אינגרטורית בתחום ה-IT +233 0302 226830/90 

http://www.vodafone.com.gh/Home.aspx
http://www.vodafone.com.gh/Home.aspx
mailto:info.gh@vodafone.com
mailto:info.gh@vodafone.com
http://africa.airtel.com/wps/wcm/connect/africarevamp/Ghana/
http://africa.airtel.com/wps/wcm/connect/africarevamp/Ghana/
http://www.mtn.com.gh/personal
http://www.mtn.com.gh/personal
http://www.tigo.com.gh/
http://www.tigo.com.gh/
mailto:info@tigo.com.gh
http://www.expressotelecom.com.gh/
http://www.expressotelecom.com.gh/
http://www.gloworld.com/ghana/
http://www.gloworld.com/ghana/
mailto:info@glomobileghana.com
http://www.blu.com.gh/blu/
http://www.blu.com.gh/blu/
mailto:info@surflinegh.com
http://www.blu.com.gh/blu/
http://www.blu.com.gh/blu/
http://africa.lteconference.com/sponsor_partner/goldkey-telecoms-ltd/
http://africa.lteconference.com/sponsor_partner/goldkey-telecoms-ltd/
http://www.act-ict.com/
http://www.act-ict.com/
mailto:info@act-ict.com
http://www.rlgglobal.com/
http://www.rlgglobal.com/
http://www.huawei.com/gh/about-huawei/contact-us/index.htm
http://www.huawei.com/gh/about-huawei/contact-us/index.htm
http://www.subahghana.com/
http://www.subahghana.com/
http://www.subahghana.com/
http://www.subahghana.com/
http://www.ipmcghana.com/About-IPMC/Company-profile.aspx
http://www.ipmcghana.com/About-IPMC/Company-profile.aspx
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sales@ipmcghana.com 

Data Technologies  פיתוח תוכנה ושירותיICT 
+233 20 4375606 

info@datatechnologiesgh.com 

Teledata ICT 

חברה המתמחה בפתרונות אינטרנט 

ייעודיים לבתי עסק ובמיוחד 

 אינטרנט קפה

+233 30 2 211311 

sales@teledataict.com 

BSystems חברת תוכנה ואינטגרציה  

Persol Systems 
חברת תוכנה, אינטגרציה וייעוץ, 

 ומייקרוסופט SAPמפיצת מוצרי 

+233 302 223877 

info@persol.net 

eServices Africa חברת ייעוץ וטכנולוגיה  

 

 

mailto:sales@ipmcghana.com
http://datatechnologiesgh.com/
http://datatechnologiesgh.com/
http://teledataict.com/
http://teledataict.com/
mailto:sales@teledataict.com
http://bsystemslimited.com/about-us.html
http://bsystemslimited.com/about-us.html
http://www.persol.net/index.php/about-us
http://www.persol.net/index.php/about-us
mailto:info@persol.net
mailto:info@persol.net
https://www.contactcenterworld.com/company/eservices-africa-ltd.aspx
https://www.contactcenterworld.com/company/eservices-africa-ltd.aspx
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 רקע ניגריה:

  פוטנציאל צמיחה משמעותי, בעיקר בזכות משאבי האנרגיה והנפט בשטח לכלכלת ניגריה

 .המדינה

 וליברליזציה בתעשיית התקשוב והטלקום,  הממשלה הנוכחית הצליחה לקדם רפורמות

הסקטור עדיין . עם זאת, סלולרשאפשרו כניסה של מספר שחקנים בתחום האינטרנט ו

 .מאופיין בחסמים רבים כגון תשתיות פיזיות רעועות וקשיים בניהול עסקים

  על יבוא מוצרי תקשוב, היקף המעיד על תלות  2010-$ מיליארד ב6.62 הוציאהניגירה

  צרניות זרות.רבה בי

 66%  היא בעלת גישה לטלפון נייד ואימוץ טכנולוגיית הסלולר  15מהאוכלוסייה מעל גיל

בשנים הקרובות; הממשל מעוניין להמשיך ולקדם רפורמות צפוי להמשיך להתרחב 

  .לשיפור רמת השירותים והגישה לאזרחים

 ומרבית האזרחים 30%-מ שיעור חדירת השימוש באינטרנט במדינה עומד על מעט יותר ,

עדיין אינם בעלי גישה למחשב אישי; הסקטור העסקי צפוי להוות מנוע לביקוש של 

 .בשנים הקרובות ITשירותי 

 שוק ה-IT $10% מיליארד דולר וצפוי לצמוח בקצב הדרגתי של 1.3-הניגרי כולו מוערך ב-

ועלת לקידום תעשיית התוכנה והחומרה במדינה, אך נכון להיום ; הממשלה פ13%

 .נעדרים משאבי האנוש המתאימים לקיום תעשייה מקומית

  שנים האחרונות בלבד, ו$ מיליון ב155שווי היצוא של ישראל לניגריה בתחום זה עומד על

 .נרשמה ירידה במאזן המסחרי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.manufacturingtodaynigeria.com/index.php/latest-news/150-news/6266-nigeria-spends-n12trn-annually-on-ict-goods-import
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  ICT-ה תעשיית לעידוד מרכזיות תוכניות .1

עידוד  תוכניותענף התקשוב בניגריה עמד בשנים האחרונות במרכז של מספר תהליכי חקיקה ו

הציגה ממשלת ניגריה מדיניות שאפתנית והגדירה יעדים וכלים  2012שונות. במהלך שנת 

 National ICTרגולטוריים לעידוד התפתחות ענף התקשוב במדינה. התוכנית, שזכתה לשם 

Policy of 2012 הגדירה יעד כללי להפיכת המדינה לחברה תחרותית שמבוססת על ידע ,

((“knowledge-based globally competitive society”  2020עד שנת  . 

תוכנית אינה נראה כי ה. עם זאת, תחומים בהם בכוונת המדינה להתמקד 16התוכנית הגדירה 

 לקדם את התחומים הללו. המדינה תפעל  ון שבמציעה פירוט נרחב בנוגע לאופ

 תחומי ההתמקדות בתוכנית לעידוד התפתחות ויעדים בתחום התקשוב

 ואסטרטגיות  יעדים הקטגורי

 מחקר, פיתוח וחדשנות

(Research, Development & 

Innovation) 

הממשלה תפעל לטפח מסגרות ומוסדות 

שיקדמו מו"פ מקומי לטובת תעשיית התקשוב, 

 בדגש על תוכנה וחומרה

 בטיחות וביטחון לאומי

(Safety & National Security) 

סייבר שיפור התמודדות המדינה בפני איומי 

 והגנה על התשתיות האלקטרוניות של המדינה

 פיתוח תוכנה וייצור חומרה

(Software Development and 

Hardware Production) 

עידוד תעשייה מקומית לפיתוח תוכנה וחומרה, 

 שתעמוד בתקנים בינלאומיים

 תוכן מקומי וייצור

(Local Content & Manufacturing) 

מקומי ואתרים שיהיו נגישים עידוד ייצור תוכן 

 באינטרנט

 מיקור חוץ

(Outsourcing) 

פיתוח תעשיית ייצור של רכיבי חומרה שתוכל 

לייצא לשווקים בינלאומים. יצירת תמריצים 

 להשקעה בייצור רכיבי תקשוב בתוך ניגריה

 פיתוח יכולות והכשרות

(Capacity Building) 

במערכת החינוך הלאומית  ICTשילוב תכני 

והכשרות עובדי ציבור בשימוש בטכנולוגיה 

 רלוונטית

 תשתיות תקשוב

(ICT Infrastructure) 

חיבור רשתות ממשלתיות לתשתית הסיבים 

 אפשר חיבור לאזרח מהביתשתהלאומית 

 פס רחב

(broadband) 

הגברת קצב החדירה של גישה לפס רחב 

 למדינה

 ניהול משאבים וספקטרום

(Resource Management) 

גיבוש תוכנית ייעודית לניהול משאבי ספקטרום 

 לטווח הארוך
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 השקעות ומימון

(Investment & Funding) 

עידוד השקעות זרות בתעשיית התקשוב 

המקומית באמצעות שיפור מדדי התחרות 

 (PPP)פרטיות -ציבוריותבמשק ושותפויות 

 שיתוף פעולה אזורי ובינלאומי

(Regional/International Collaboration) 

תוכנית לעודד שותפות של ניגריה במספר רב 

 לאומיות-יותר של יוזמות תקשוב רב

 מעבר משידור אנלוגי לדיגיטלי

(Transition from Analogue to Digital 

Broadcasting) 

גיבוש חקיקה ומסגרות שתסייע לעבור 

 טלוויזיהלתשתיות דיגיטל עבור שידורי 

 מסגרת חקיקתית

(Legal Framework) 

רגולציה אחת ברורה בכל הקשור  קביעת

 לפעילות בתחום התקשוב ולמנוע בלבולים

 תקשוב ואיכות הסביבה

(ICT and the environment) 

עידוד שיטות תקשוב ידידותיות לסביבה 

 ואפשרות למיחזור

 ברסאליתיגישה אונ

(Universal Access & Service) 

הרחבת תשתיות אינטרנט וטלקום לרווחת כלל 

 האזרחים

 National ICT Policy of 2012:  מקור

 ומגמות השוק גודל .2
על  2010-$ מיליארד כבר ב6.62 הוציאהפי הדו"ח העדכני ביותר של הבנק העולמי, ניגריה -על

של מוצרי תקשוב. הבנק הלאומי של ניגריה ציין כי הוצאה גבוהה זו מעידה על פער  יבוא

משמעותי בתעשיית התקשוב המקומי שאינה מצליחה לספקמענה לצרכים של האזרחים 

 והעסקים. 

 
 Central Bank of Nigeria (2012)-ו World Bank: מקור

 י קטגוריות עיקריות: תלש נחלקמוצרי תקשוב יבוא 

  חומרה: רכיבי תקשורת, מכשירי שמע/וידאו, מחשבים וציוד רלוונטי ורכיבים

 אלקטרוני

6.28 

3.89 

9.49 

6.68 6.62 

2006 2007 2008 2009 2010 

 במיליארדי דולרים, ICT יבוא מוצרי

http://techloy.com/wp-content/uploads/2012/01/National_ICT_Policy_DRAFT_090112.pdf
http://techloy.com/wp-content/uploads/2012/01/National_ICT_Policy_DRAFT_090112.pdf
http://www.manufacturingtodaynigeria.com/index.php/latest-news/150-news/6266-nigeria-spends-n12trn-annually-on-ict-goods-import
http://www.manufacturingtodaynigeria.com/index.php/latest-news/150-news/6266-nigeria-spends-n12trn-annually-on-ict-goods-import
http://www.manufacturingtodaynigeria.com/index.php/latest-news/150-news/6266-nigeria-spends-n12trn-annually-on-ict-goods-import
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 תוכנות ושירותים נלווים 

 יבוא של מוצריעבור קטגוריית החומרה וכי ה אהבנק המרכזי של ניגריה מציין כי עיקר היבוא הו

יבוא בבלבד. בשתי הקטגוריות המדינה תלויה כמעט לחלוטין  מיליארד$ 1-בכ םתוכנה מסתכ

 . יכולות ייצור עצמאיותחיצוני ואינה בעלת 

 
 * חומרה = מחשבים וציוד נלווה, רכיבים אלקטרוני, רכיבי תקשורת, מכשירי שמע/וידאו

 
 Central Bank of Nigeria (2012): מקור

 

היותה לצד התלות של תעשיית התקשוב ביבוא, ניכר פוטנציאל רב בהתרחבות של התעשייה לאור 

בין המדינות הגדולות ביבשת. ההזדמנות ניכרת בעיקר באימוץ הולך וגובר של טכנולוגיות סלולר, 

ממשקי  6.6%תחרות בין המפעילות השונות וצמיחה צפויה בתחום האינטרנט. אף שכיום רק 

היו  ממשיבי סקר אודות שימוש באינטרנט טענו כי 62%מחזיקים במחשב אישי, בניגריה הבית 

 דקות ממקום מגוריהם. 30היה נגיש ברדיוס של אם  - יינים לגלוש באינטרנטמעונ

 *חומרה
87% 

תוכנת מחשב  
 ושירותים

13% 

 %-ב, פי קטגוריה-יבוא ציוד תקשוב על

http://www.manufacturingtodaynigeria.com/index.php/latest-news/150-news/6266-nigeria-spends-n12trn-annually-on-ict-goods-import
http://www.manufacturingtodaynigeria.com/index.php/latest-news/150-news/6266-nigeria-spends-n12trn-annually-on-ict-goods-import
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 15*מתייחס לכל האוכלוסייה מעל גיל 

 (2013-)הוצג בבנק העולמי ב Towards and Understanding of ICT Access in Africa: מקור

 IT-שוק ה. 2.1
בדומה למדינות אחרות באפריקה, קצב החדירה של אינטרנט בניגריה היה הדרגתי לאור העובדה 

מנת לאפשר גלישה מהירה. שיעור החדירה כיום -שהתשתיות הפיזיות אינן מפותחות מספיק על

 הערכות שונות.  , לפי47%-ל 32%נע בין 

גבוה  יםסלולרי ניםשימוש באינטרנט דרך טלפועם זאת, חשוב לציין כי שיעור החדירה של 

כי יותר ממחצית  העלה QuirksMode.orgבמיוחד בניגריה. מחקר שנערך על ידי חברת היעוץ 

נייד. מגמה זו של גלישה דרך  מכלל הגלישות לאינטרנט במדינה מתבצעות באמצעות טלפון

מספר  הקימהזדמנויות עבור מפתחי אפליקציות מקומיים, ולפיכך הממשלה מייצרת ההסלולר 

 מיליארד. $ 1-בכ מוערךמצומצם של חממות פיתוח לעידוד התחום. שווי שוק האפליקציות הניגרי 

 
 ITU ,EIUמקור: 

0.3 
6.6% 

3.4% 

66% 

 *גישה לטלפון נייד חיבור לאינטרנט ביתי מחשב אישי טלפון קווי

 מתוך משקי הבית% , ICT  אימוץ טכנולוגיות

 קניה גאנה אתיופיה ניגריה

31,495 38,785 47,143 55,139 60,029 75,377 

20% 
24% 

28.4% 
32.4% 

37.3% 

42.1% 

0
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80,000
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 משתמשי אינטרנט ושיעורי חדירה

 אחוז חדירה ('000)משתמשים 

http://www.researchictafrica.net/presentations/Presentations/2013%20Gillwald%20-%20Towards%20an%20understanding%20of%20%20ICT%20access%20and%20use%20in%20Africa.pdf
http://www.researchictafrica.net/presentations/Presentations/2013%20Gillwald%20-%20Towards%20an%20understanding%20of%20%20ICT%20access%20and%20use%20in%20Africa.pdf
http://www.quirksmode.org/blog/archives/2013/10/local_mobile_br.html
http://www.punchng.com/business/technology/stakeholders-optimistic-about-growth-of-nigerias-apps-market/
http://www.vanguardngr.com/2013/09/nigerias-mobile-app-market-worth-over-1bn-osamede/
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צפוי לצמוח בקצב שנתי הדרגתי הוא ו ,$ מיליארד דולר1.3-הניגרי כולו מוערך בכ IT-שווי שוק ה

 .13%-10%של 

 IDC (2013)פי -מקור: משרד התקשורת הניגרי, על

תקנות חדשות בנוגע  2013-הציגה ב (NITDA)בניגריה  IT-יש לציין כי הסוכנות לעידוד תעשיית ה

לפעילות של חברות חומרה ותוכנה בינלאומיות שנועדו להגביר את הצריכה של מוצרים מקומיים. 

פרק רגולציה -תקנות אלה עלולת להקשות על עסקים של חברות זרות במדינה )לפירוט ראו תת

 (. IT-חדשה בתחום ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,  677.5$, תוכנה 
51% 

,  485.4$, חומרה
37% 

, שירותים ואחר
150$ ,12% 

 (2012)במיליוני דולרים , בניגריה  IT-שוק ה
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 IT-ההזדמנויות ואתגרים בתחום . 2.1.1

 קטגוריות עיקריות.  4-בניגריה מורכבת מ IT-פי משרד התקשורת המקומי, תעשיית ה-על

 פי משרד התקשורת(-)על IT-סגמנטציה של תעשיית ה

 (2013: משרד התקשורת הניגרי )מקור

, המדינה נשענת כמעט בלעדית על יבוא (IT Equipment & Hardware)מבחינת חומרה 

 Zinoxמהשוק. השחקן המקומי הבולט ביותר הוא  %80-מחברות זרות, המחזיקות כ

Technologies בעוד יתר השוק מבוזר בין חברות מקומיות %10, שמחזיק בנתח שוק של ,

 .ן$ מיליו485.4-בקטנות יותר. שוק החומרה הניגרי כולו מוערך 

ומיים. הממשלה מדווחת כי אין ייצוג הולם עבור יצרנים מק (Software)גם בתחום התוכנה 

בשנה. הממשלה שואפת  $12% מיליון וצפוי לצמוח בקצב של 667.5-בשוק התוכנה מוערך כיום 

מנת לפתח ייצור של תוכנה -על (Technology Transfers)ליצור שותפויות להעברת טכנולוגיות 

 במשק המקומי. 

 שוק הטלקום. 2.2
שוק הטלקום בניגריה הוא בין המובילים באפריקה ומאמצי הליברליזציה של הממשלה איפשרו 

את כניסתן של מאות חברות למדינה. הרגולטור פועל נמרצות גם ליצירת סביבת השקעה 

 אטרקטיבית לשחקנים בינלאומיים. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=30&cad=rja&ved=0CF4QFjAJOBQ&url=http%3A%2F%2Fenigeria.gov.ng%2FDay%25201%2FeNigeria-Local%2520content%2520presentation%2520v1%2520KEMABONTA.pptx&ei=-4AUU9bsJMXKtQb3voCwAQ&usg=AFQjCNFaS9gwKKJTKMNrBlw349-fG6LzkQ&sig2=DKZFWKed-9yXCUxVGZSyRg&bvm=bv.61965928,d.Yms
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=30&cad=rja&ved=0CF4QFjAJOBQ&url=http%3A%2F%2Fenigeria.gov.ng%2FDay%25201%2FeNigeria-Local%2520content%2520presentation%2520v1%2520KEMABONTA.pptx&ei=-4AUU9bsJMXKtQb3voCwAQ&usg=AFQjCNFaS9gwKKJTKMNrBlw349-fG6LzkQ&sig2=DKZFWKed-9yXCUxVGZSyRg&bvm=bv.61965928,d.Yms
http://www.zinoxtechnologies.com/
http://www.zinoxtechnologies.com/
http://www.zinoxtechnologies.com/
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 EIU (2013)מקור: 

הממשלתי לפעול במדינה ולספק הטבלה הבאה מציגה את מספר השחקנים להם אישר הרגולטור 

שירותי תקשורת לאזרחים ולעסקים. ניכר כי מספר השחקנים הפועלים כיום בניגריה הינו גבוה 

 במיוחד בתחום התקשורת הבינלאומית ובתחום האינטרנט.

 (2013)נכון לאפריל  רשיונות לאספקת שירותי תקשורת לפי קטגוריה

 מספר רישיונות סוג רישיון

National Carrier 2 

GSM Mobile Network Operator 4 

Unified Access Service Licenses 16 

Fixed Wireless Access Operators 26 

Metro Fibre Cable Network Operators 11 

National Long-distance Operators 10 

International Gateway Operators 3 

Interconnect Exchange Operators 7 

Local Exchange Operators 58 

International Data Access Operators 23 

Internet Exchange Operators 2 

Internet Service Providers (ISP) 116 

VSAT, hubs and International 6 

VSAT, domestic 50 

Global Mobile Personal Communications by Satellite 

(GMPCS) 
2 

622.8 

6,484 

280.7 

5,990 

346.9 

6,323 

0
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 ($מיליוני )הכנסות מסלולר  ($מיליוני )הכנסות מטלפוניה קווית 

 במיליוני דולרים, הכנסות המדינה בתחום הטלקום

2008 2009 2010 
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International Submarine Cable Infrastructure and Landing 

Station Services 
3 

Co-location Services 21 

 Buddecomm (2013)מקור: 

 טלפוניה קווית . 2.2.1

בדומה למרבית מדינות אפריקה, תשתיות הטלפוניה הקווית במדינה אינן מפותחות. מספר 

המנויים הקווים צפוי לדעוך עוד יותר בעתיד הקרוב על רקע הגברת התחרות בתחום הסלולר 

 Nigerian Telecommunications Limitedוקריסתה של חברה התקשורת הלאומית, 

(NiTel)ה של תשתית הטלפוניה הקווית תישען על דרישה מצד . המשך ההתפתחות והתחזוק

 השוק הפרטי.

 

 ITU, EIU :מקור

. עם למרות שיעור החדירה הנמוך בטלפוניה קווית, הממשל ממשיך לפעול לעידוד התחרות בשוק

תעריפי הטלפוניה הקווית גבוהים יותר מתעריפי השימוש בסלולר ומרבית החברות אינן זאת, 

 המשך צמיחה בשוק זה נתון בספק. ש , כךשירותים מלאים ללקוחותיהםמצליחות להציע 

1,355 1,601 600 475 375 295 
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 תושבים 100חיבורים לכל ' מס ('000)קווי טלפון 
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 לפוניה סלולריתט. 2.2.2

, גבוה במיוחדידי המשתמשים -לעומת טלפוניה קווית, קצב האימוץ של תקשורת סלולר על

-קצב הצמיחה של משתמשי סלולר היה תלת 2008וצמיחה הדרגתית צפויה בשנים הקרובות. עד 

 . 2009-החל להתייצב בספרתי והוא 

Nitel 
24% 

21st Century 
36% 

VGC/MTN 
7% 

Oduatel 
14% 

 אחרים
19% 

מתוך סך המנויים % , Fixed Wired-התפלגות שוק הטלפוניה הקווית ב
(2013) 

MultiLinks 
23% 

Starcomms 
49% 

Reltel 
7% 

Visafone 
21% 

מתוך סך % , Fixed Wireless-התפלגות שוק הטלפוניה הקווית ב
 (2013)המנויים 



33 
 

 
 ITU ,EIU :מקור

מפעילי הסלולר מצליחים בקושי רב לעמוד בדרישה עבור שיפור בשירותים, וקושי זה מתבטא 

באיכות קו נמוכה וכדומה. קיימת דרישה מצד חברות טכנולוגיה בינלאומיות לאספקת ציוד 

 ה והתייעלות. שפריהושירותים היכולים לסייע בשיפור 

המיושנת(.  CDMAלטכנולוגיית  2%מהשוק )עם  98%הינו הדומיננטי במדינה עם  GSM-תקן ה

 2.3ערכה מספר מכרזים בטווח תדרים  2008, ומאז 4הממשלה פועלת לקדם טכנולוגיות דור 

GHz  עבור יישום של טכנולוגיותLTE ו-WiMaxתוכניות. שתי החברות המתקדמות ביותר ב 

LTE  הןGLo ו-Smile Communications יש לציין כי המפעילה הדרום אפריקאית .Smile 

Communications  תוכניותכבר מקדמת LTE  במדינות נוספות ובהן אוגנדה, קונגו, טנזניה

 ,Airtel, Etisalat, MTN)ודרום אפריקה. לצד החברות הללו, המפעילות הגדולות האחרות 

Starcomms)  .צפויות להיות מעורבות אף הן 

 
 (2013)אפריל  NCC-מקור: דו"ח שנתי של ה

73.10 87.30 95.20 102.80 111.10 119.70 

46.4% 

54% 
57.4% 

60.4% 
63.6% 

66.8% 
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  משתמשי טלפוניה סלולרית ושיעור חדירה

 אחוז חדירה (מיליונים)מנויים 

GSM 
98% 

CDMA 
2% 

 % -ב, טכנולוגיות סלולר בשוק הטלפוניה הסלולרית
 (2013)מתוך מספר מנויים 

http://mobility.ng/where-is-the-4glte-network-that-glo-launched-last-year/
http://mobility.ng/who-will-offer-4g-lte-mobile-broadband-in-nigeria/
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, כאשר המפעילות GSM-לשירותי סלולר במיליון מנויים  116.3בניגריה  יש 2013נכון לאפריל 

 CDMA-מיליון מנויים לשירותי סלולר ב 2.6. יש Airtel-ו MTN Nigeria, GLOהבולטות הן 

 . Starcomms-ו Visafone, Multilinksכאשר המפעילות הבולטות המשתמשות בתקן זה הן 

מחירים.  תור להורדשוק הסלולר בניגריה מאופיין בתחרות מאוזנת והמשך מאמצים מצד הרגולט

ואמצעים טכנולוגיים  Billingפתרונות התייעלות, בעיקר עבור שיטות לדרישה  יוצרתמגמה זו 

 ה באזורים מרוחקים גיאוגרפית, ללא שחיקה של הרווחיות. שלהמשך פרי

 

 (2013)אפריל  NCC-מקור: דו"ח שנתי של ה

 ספקי אינטרנט. 2.2.3

( בניגריה, אך לא כל הרשיונות ISPלספקיות אינטרנט )רישיונות  100עד היום הונפקו מעל 

הופעלו ופוטנציאל הצמיחה בשוק האינטרנט עדיין נראה משמעותי. קצב הגלישה במדינה הינו 

  .kbps 800-ל 300בין איטי יחסית למקובל בעולם ונע 

MTN 
45% 

GLO 
21% 

Airtel 
21% 

EMTS 
13% 

M-Tel 
 1%-פחות מ

מתוך מספר המנויים % -ב, שחקנים מובילים בשוק הטלפוניה הסלולרית
 (GSM )2013-ב



35 
 

 
 (2013)אפריל  NCC-מקור: דו"ח שנתי של ה

) Nationalידום החדירה של רוחב פס חומש לק תוכניתהממשלה הציגה  2013בשנת 

2018-Broadband Plan 2013ה של תשתיות סיבים ואת הנגשת ש(, שנועדה לקדם את הפרי

ות תשתיות שמבטיחה סובסידיות לחברות שפור כניתתוהאינטרנט לאזורים מרוחקים. ה

מוטלת בספק. המדינה מתכוונת גם  תוכניתלאזורים מרוחקים, אך בפועל מידת היישום של ה

 על מנת לאפשר הצעת שירותים בכל המדינה.   להמשיך להעניק רישיונות לספקטרום תדרים

 ICT-ו הטלקום בתחום רגולציה .3
, אולם לאור עוצמתה 2001-לליברליזציה של תעשיית הטלקום החלו בפועל רק ב תוכניותה

נהפכה למובילה אזורית בתחום. כיום פועלים במדינה מספר רב של נגיריה הכלכלית באפריקה, 

 ספקים הנותנים שירותי סלולר ואינטרנט בהשוואה למדינות אחרות באפריקה. 

לגבי ענף התקשוב, משרד התקשורת הלאומי  פי הנוסח המעודכן של מדיניות הממשלה-על

(MCT)  אחראי לריכוז הרגולציה בכל תחומי התקשוב. קיימות מספר סוכנויות האחראיות

 לקידום ולפיקוח על המדיניות הלאומית בתחום. 

 תרשים מסגרת רגולאטורית לענף התקשוב בניגריה 

 רגולטור ראשי
 משרד התקשורת הלאומי

Ministry of Communication Technology (MCT) 

 גופי רגולציה נוספים

רשות התקשורת 

 הניגרית

Nigerian 

Communications 

Commission (NCC) 

 רשות השידור הלאומית

National 

Broadcasting 

Commission (NBC) 

הרשות לפיתוח 

 טכנולוגיות מידע

National IT 

Development 

Agency (NITDA) 

MTN 
67% 

GLO 
1% 

Airtel 
17% 

EMTS 
15% 

 אחרים  
 (1%-פחות מ)

 (2013)מתוך מספר מנויים % -ב, ISP-שחקנים מובילים בשוק ה

http://www.phase3telecom.com/The%20Nigerian%20National%20Broadband%20Plan%202013_19May2013%20FINAL.pdf
http://www.phase3telecom.com/The%20Nigerian%20National%20Broadband%20Plan%202013_19May2013%20FINAL.pdf
file://psf/Home/Documents/Meidata/Government/מכון%20היצוא/תוצרים/אפריקה%20-%20מיפוי%20ענפי/ניגריה%20-%20בדוק/commtech.gov.ng
file://psf/Home/Documents/Meidata/Government/מכון%20היצוא/תוצרים/אפריקה%20-%20מיפוי%20ענפי/ניגריה%20-%20בדוק/commtech.gov.ng
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 תחומי אחריות
פיקוח ורגולציה 

 בתעשיית הטלקום

פיקוח ורגולציה 

 בתעשיית השידורים

בקרה ופיתוח של 

 טכנולוגיות מידע

 נוספיםגופי רגולציה 

 המועצה לניהול תדרים

National Frequency 

Management 

Council (NFMC) 

Universal Service 

Provision Fund  

(USPF) 

 איגוד רשם האינטרנט 

(Nigerian Internet 

Registration 

Association 

(NiFRA) 

 תחומי אחריות
אחראיות לניהול תדרי 

 הספקטרום

מסייעת ומעודדת ספקי 

להנגיש תקשורת טלקום 

 לאזורים מוחלשים

ניהול ורשם דומיינים 

 במדינה 

 Research ICT Africa (2013)מקור: 

בקרב גורמים בתעשיית התקשוב המקומי,  Research ICT Africaידי -פי סקר שנערך על-על

ת כלא שלרבות ספקי תקשורת, יועצים ואנליסטים מקומיים, עולה כי הרגולציה במדינה נתפ

ה שלציה פעילה וממנו עולה התפיותחומים בהם הרג 7במרבית התחומים. הסקר בחן יעילה 

הרווחת כי הרגולטור מתקשה במילוי יעדיו בדגש על בקרה בתחום ניהול משאבי הספקטרום 

(Allocation of Resource Allocations הנגשת תקשורת לכלל אזורי המדינה ,)(Universal 

Service Obligations) השירות  ואיכות(Quality of Service) יש לציין כי התחום היחיד בו .

, וזאת לאור הצלחת (Market Entry)הרגולציה נתפשת כאפקטיבית הוא כניסת שחקנים לשוק 

 בהנפקת רישיונות למפעילים חדשים ובעידוד הצעת שירותים חדשים. ה להממש

 רגולטורית בתחום התקשורת בניגריההסביבה ההערכת 

 Research ICT Africa (2013) מקור: 
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 אתגרים רגולטוריים . 3.1

סומנו מספר תחומים בהם  (NCC)נייר עמדה שפורסם על ידי רשות התקשורת הניגרית ב

 : םהרגולציה מתקשה להתמודד והיא צפויה להמשיך להשקיע משאבים על מנת לשפר

  קישוריות(Interconnection):  המדינה מתקשה להסדיר מנגנוני חיוב עבור שירותי

המדינה גם פעלה להפחית את תעריפי  2010שנת קישוריות בין מפעילי הטלקום. ב

. 2015והצהירה כי יהיו הפחתות נוספות עד  (Interconnect Rates)הקישוריות 

נים מדיניות זו, בהנחה שתצא לפועל, תקדם את התחרות ותאפשר כניסה של שחקנים קט

 נוספים וכן שירותי ערך מוסף נוספים. 

  איכות השירות(Quality of Service) עם : הרגולטור נאלץ להתמודד לעתים תדירות

ים. יתלונות לגבי איכות ירודה של רמת השירות שניתנים על ידי המפעילים הסלולר

לאחרונה החלה הסוכנות להטיל קנסות על מפעילים שאינם מספקים שירות סביר 

מנת לבצע שיפורים -קוחות. ניכר כי ספקי השירותים כבר החלו לנקוט בצעדים עללל

 להימנע משיבושים. וברשתות שלהם 

  השפעות סביבתיות(Environmental Impact) המשרד מתמקד במאבק נגד חברות :

וספקי תקשורת שמקימים תחנות בסיס ומגדלי תקשורת ללא רישיונות מתאימים. 

 המדינה הסדירה את התהליך לקבלת רישיון למטרה זו. 

  שיתוף תשתיות(Infrastructure Sharing)ה :-NCC  לגבי שיתוף  הנחיותפרסם

, אך המאמצים נתקלו בקשיים לאור מאבקים מול ספקים 2006שנת תשתיות תקשורת ב

 במדינה.  Co-Location-הסכמים ל 21שסירבו לשתף פעולה. נכון להיום ישנם 

 IT-רגולציה חדשה בתחום ה. 3.1.1

 2013-ב והציג (NITDA)משרד התקשורת והזרוע שלו לעידוד פיתוח תעשיית טכנולוגיות המידע 

קריטריונים חדשים לפעילות של חברות זרות בתחום החומרה והתוכנה. ההנחיות החדשות 

יצרן בינלאומי בעל מקובעות כי חברות בינלאומיות מחויבות לרכוש חומרה מיצרן מקומי או 

מחזיק בשותף ייצור מקומי. בנוסף, חברות חומרה מקומיות זוכות להנחות  אישור רשמי כי הוא

 במיסוי על מנת לעודד הקמה של עסקים חדשים בתחום זה. 

על מנת לקבל תו תקן ליבוא מצד המדינה  NITDA-חברות תוכנה נדרשות להירשם במאגר של ה

ברורה לאופן בה  תוכניתציג ולוודא כי אין סכנה לזיופים. חברות תוכנה בינלאומיות נדרשות לה

 Local Content Development) ןשלב שחקנים מקומיים בפרויקטים שלהבכוונתן ל

Program) . החברה טוענת כי אינה יכולה לפתח את התוכנה בניגריה, היא תהיה מחויבת אם

 לשלב אינטגרטור מקומי במסגרת הפרויקט. 

מס לחברות בינלאומיות שמסוגלות  צפויה להציג בהמשך השנה הקלות NITDA-סוכנות ה

להוכיח כי נוכחותן במדינה אינה מסתכמת בייצוג שיווקי בלבד, אלא בתרומה לשוק התעסוקה 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ncc.gov.ng%2Findex.php%3Foption%3Dcom_docman%26task%3Ddoc_download%26gid%3D54%26Itemid%3D53&ei=fxwPU4nnH8iM4AT7pIDIAw&usg=AFQjCNFPj7_unaCmXU5YRqhAjItqHQqOxg&sig2=gcR8OLGIlEIohGZK6aRdvg&bvm=bv.61965928,d.bGE
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המקומי. יתר על כן, המדינה תציג הקלות מס לחברות בינלאומיות שעורכות פעילות מחקר 

 ופיתוח בתוך המדינה. 

 ישראל עם מסחר יחסי .4

, אך בפועל 1992שנת עם ניגריה מאז חידוש היחסים בין המדינות בישראל מקיימת יחסי מסחר 

 2010שנת נכון ללפי הערכות שונות, . 2002שנת היקף משמעותי רק בל המסחר בין המדינות הגיע

 חברות ישראליות במגוון תחומים.  50-בניגריה כ פועלות

התחומים העיקריים שנכללו  .על הסכם לשיתוף פעולה כלכליישראל וניגריה  חתמו 2002שנת ב

-ת. שנה לאחר מכן הושקה "אגודת הידידות ניגריהבהסכם היו חקלאות, מוצרים כימיים ותקשור

המדינות על הסכם שיאפשר טיסות ישירות בין המדינות. ההסכם נועד  חתמו 2013שנת ישראל". ב

התיירות של ישראל. בעיקר להקל על ביקורם של צליינים נוצרים לארץ הקודש ולתרום לתעשיית 

 , על אף ההסכם. בין המדינות טיסות ישירות טרם הופעלונכון להיום 

, אך בשנה 2012-ל 2010השנים לשנה בין  6.5%רשם צמיחה של של ישראל לניגריה  יצואהיקף ה

מצד ישראל בקטגוריה של מכשירי  יצואהיקף ה 2012שנת ב האחרונה נרשמה דעיכה משמעותית.

של ישראל  יצואבלבד מסך ה $1.4% מיליון או 5.17טלקום, בדגש על ניידים וכדומה, עמד על 

 לניגריה באותה שנה. 

 
 (2014: למ"ס )מקור

 : ןשבהם ישראל מייצאת לניגריה ההקטגוריות המשמעותיות 

 יםאלפי דולרב ,יצוא קטגוריה

 317,051 מוצרים כימיים שונים
 16,850 מכונות וציוד חשמלי

 13,921 צעצועים, משחקים, צורכי ספורט; חלקיהם ואביזריהם
 8,429 שאריות ופסולת של תעשיות מזון

 2,342 מוצרים פרמצבטיים
 מקור: למ"ס

303.7 

398.1 
367.0 

155.5 

2010 2011 2012 2013 

 במיליוני דולרים, יצוא מישראל לניגריה

http://www.news1.co.il/Archive/003-D-44715-00.html
http://www.news1.co.il/Archive/003-D-44715-00.html
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/B49EF2D1-9EF3-4080-8E9A-F1AD95AB21BB.htm
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/517/659.html
http://www.themarker.com/news/aviation/1.2223307
http://www.cbs.gov.il/www/fr_trade/td1.htm
http://www.cbs.gov.il/www/fr_trade/td1.htm
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 מכס .4.1

שנת . בNigerian Customs Service נקראוהמכס בניגריה  יבואהאחראי על בקרת ההגוף 

. (ECOWAS)דיניות המכס של מדינות מערב אפריקה לממנגנון המכס של ניגריה הותאם  2008

 הבאים:  יבואעל פי תקנות המכס החדשות, נקבעו תעריפי ה

 תעריף יבוא  קטגוריית מוצר

Primary Products 5% 
Semi-finished products (raw materials) 10% 

Finished Industrial Products 20% 
Luxury Items  50% 

 מקור: סוכנות מכס ניגרי

למרות הקביעה הקשיחה הזו, שבין היתר התייחסה לתעריף מכס על ציוד תקשורת בשיעור של 

, סוכנות המכס משנה את הנחיותיה בהתאם לאינטרסים המסחריים של המדינה. סקר שנערך 5%

עבור  10.5%עבור יצואנים אמריקאים העלה כי התעריף הממוצע שמופעל על ידי המכס עומד על 

 ם. חקלאיי-מוצרים לא

 ,, שמצהיר על הערך של התכולהForm M בשםגורם המעוניין לייצא לניגריה צריך למלא טופס 

. התעריף ומכסים Pre-shipment Inspectionכי התכולה עברה בקרה לפני יבוא  ולוודא

 שנדרשים לתשלום מועברים ליבואן הרלוונטי לטיפול בטרם מתבצע המשלוח.

 טופס דוגמא ליבוא לתוך ניגריה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.customs.gov.ng/Guidelines/etls.php
http://ec.europa.eu/agriculture/markets/export_refunds/forms/ng.pdf
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-חשוב לציין כי ניגריה מפעילה תעריף מכס גבוה יותר בשעות שיא בנמלים שעשוי להגיע עד כ

. יתר על כן, ההתנהלות של המכס בניגריה מאופיינת בסרבול ושחיתות. תכולות משלוחים 150%

 שים לבדיקה כפולה ואף משולשת מצד פקידי מכס. רלפרקי זמן ארוכים במיוחד ונד מתעכבות

 הטלקום בסקטור מובילים שחקנים מיפוי .5

 פרטי קשר פרטים שם חברה

MTN Nigeria  234-80310180 ואינטרנט סלולרמפעילת 

Airtel  ואינטרנט סלולרמפעילת 
234-802-150-0111 

customercare@mtnnigeria.net 

(GLO) Globacom  ואינטרנט סלולרמפעילת 
234-8050020121 

corporatecare@gloworld.com 

Etisalat  234-809-0000200 ואינטרנט סלולרמפעילת 

Starcomms  234-7028000123 סלולרמפעילת 

Multilinks  סלולרמפעילת HIt@multi-links.com 

Visafone  ואינטרנט סלולרמפעילת enquiry@visafone.com.ng 

Reltel  (Zoom 

Mobile) 
 ואינטרנט סלולרמפעילת 

234-1-4801111 

info@zoomnigeria.com 

Century  st21

Technologies 
 234-12701200 סלולרמפעילת 

 

 IT-ה בסקטור מובילים שחקנים מיפוי .6

 פרטי קשר פרטים שם חברה

Zinox 

Technologies 
 2714396 ,4400 234-1271 יצרן ומשווק חומרה מוביל בניגריה

Dataflex 234-1-2713340-7 אינטגרטור לטכנולוגיות מידע 

Business 

Connexion 
 234-14489060 ומיקור חוץ ITשירות 

iTECO Nigeria 
ייעוץ, תכנון והטמעת טכנולוגיות 

 מידע
234-14611747 

Dimension Data 234-12366100 סניף של התאגיד הבינלאומי במדינה 

Weco Systems 8036058340 234 אינטגרטור לטכנולוגיות מידע 

Resourcery 6000 234-1463 אינטגרטור לטכנולוגיות מידע 

iPartners 234-1462-7050 פתרונות תוכנה ואבטחה 

SSL IT Solutions  פתרונות מחשוב ומערכותIT 234-17612051 

G4V 81133377580 234 אינטגרטור לטכנולוגיות מידע 

Converge Group 
אינטגרטור לטכנולוגיות מידע, 

 8102999 1 234 בעיקר בתחום מוקדי שירות

Galaxy Backbone 
ספקית פתרונות מחשוב ותקשוב 

 4601702 9 234 לממשלה ומגזר ציבור

 

 

http://images.mofcom.gov.cn/gpj/accessory/200704/1177553828245.pdf
http://images.mofcom.gov.cn/gpj/accessory/200704/1177553828245.pdf
http://www.mtnonline.com/
http://www.mtnonline.com/
http://www.airtel.com/wps/wcm/connect/africaairtel/Nigeria/
http://www.airtel.com/wps/wcm/connect/africaairtel/Nigeria/
mailto:customercare@mtnnigeria.net
mailto:customercare@mtnnigeria.net
http://www.gloworld.com/nigeria
http://www.gloworld.com/nigeria
http://www.etisalat.com.ng/
http://www.etisalat.com.ng/
http://www.multilinks.com/
http://www.multilinks.com/
http://www.visafone.com.ng/
http://www.visafone.com.ng/
mailto:enquiry@visafone.com.ng
http://www.zoomnigeria.com/
http://www.zoomnigeria.com/
http://www.21ctl.com/
http://www.21ctl.com/
http://173.254.79.27/~zinoxte1/index.html
http://173.254.79.27/~zinoxte1/index.html
http://www.dataflexng.com/
http://www.dataflexng.com/
http://www.bcx.com.ng/
http://www.bcx.com.ng/
http://www.telnetng.com/iteco.html
http://www.telnetng.com/iteco.html
http://www.dimensiondata.com/Global/AboutUs/Pages/Worldwide-Locations.aspx
http://www.dimensiondata.com/Global/AboutUs/Pages/Worldwide-Locations.aspx
http://www.wecosysgroup.com/
http://www.wecosysgroup.com/
http://www.resourcery.com/contact.php
http://www.resourcery.com/contact.php
http://www.ipartnersltd.com/
http://www.ipartnersltd.com/
http://www.ss-limited.com/
http://www.ss-limited.com/
http://www.g4vonline.com/
http://www.g4vonline.com/
http://convergroup.com/index-5.html
http://convergroup.com/index-5.html
http://www.galaxybackbone.com.ng/Pages/default.aspx
http://www.galaxybackbone.com.ng/Pages/default.aspx
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  לשוק בכניסה וחסמים הזדמנויות .7
הזדמנות בעיקר לאור ניגריה היא בין הכלכלות המובילות באפריקה, ובתחום הטלקום ניכרת 

 הצהירההממשלה  2011שנת ההצלחה של הממשלה בהחדרת תחרות לשוק הסלואר המקומי. ב

, להגדלת מספר מנויי האינטרנט ולהעלאת שיעור Broadbandעל יעדים להרחבת החדירה של 

השימוש במחשבים בקרב תושבי המדינה; בכל התחומים הללו יצואנים ישראלים יכולים 

 להשתלב. 

ת אפריקה נוספות, כגון מדיניות מסחר המוכרים ממדינו אתגרים רביםלצד ההזדמנויות, ישנם 

מעורפלת ובלתי יציבה, רגולציה לא עקבית, מסגרת משפטית חלשה, רמת שחיתות גבוהה 

ותשתיות פיזיות רעועות. סוגיית הביטחון מטרידה במיוחד בניגריה ועסקים במדינה נדרשים 

 להתמודד עם איומי טרור וחבלה. 

 Ease ofמדינות במדד  189מתוך  147-במקום ה מדורגתפי דירוג של הבנק עולמי, ניגריה -על

Doing Business :המדד מבהיר אתגרים רבים נוספים במדינה . 

 ימים 28הוא ום של עסק חדש משך זמן ממוצע להקמה וריש 

 (מכולה$ עבור 1,380) יצוא( ולמכולה$ עבור 1,695) יבואעלות מכס בינונית ל 

 ימים להתקנת חשמל  260משך זמן של  :םיהיעדר תשתיות ושירותים חיוני 

 

 

 

 

צמיחה מתמשכת  
של המשק הניגרי  

לאור הכנסות  
 מנפט

תחרות ענפה  
בתחום הסלולר  

ודרישה לשירותים  
 מתקדמים יותר

צמיחה הדרגתית  
ביחסי מסחר עם 

 ישראל

 הזדמנויות

סביבה עסקית  
מאופיינת בחסר  
 יעילות ושחיתות

ארצי  -סכסוך פנים
עלול להוות סכנה 

 ליצואנים

נדרשים קשרים  
אישיים על מנת  

לקדם אינטרסים  
 עסקיים

 אתגרים

http://allafrica.com/download/resource/main/main/idatcs/00060913:0087a92f33702a0e3e427e179239f9b5.pdf
http://www.kpmg.com/Africa/en/KPMG-in-Africa/Documents/NIgeria.pdf
http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB14-Full-Report.pdf
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  רקע קניה:

  קניה היתה ועודנה מדינה ענייה, אך היא חווה בעשורים האחרונים צמיחה כלכלית

 ורואה עצמה כ"שער כניסה" כלכלי למזרח אפריקה עבור העולם המערבי.מואצת, 

 שיעור  בתחום הטלקום, ענף הסלולר מציג צמיחה משמעותית בשנים האחרונות עם

, בעוד ענף האינטרנט הקווי עודנו מאוד לא מפותח. מכשירים סלולריים 77%חדירה של 

כן הם משמשים כפלטפורמה  הם אמצעי הגישה העיקרי של תושבי קניה לאינטרנט, ועל

 לשירותים נוספים כגון בתחום הפיננסים. 

 מאמצים משמעותיים לפיתוח סקטור התה בשנים האחרונות ממשלת קניה עש-ICT 

פיתוח כגון בריאות, -בתחומים טעוני ICTמדיניות ופעולה לחדירת  תוכניותוהציגו 

 חקלאות, חינוך ושירותים אזרחיים.

 הממשלה מכירה בתחום מי( קור החוץBPO כהזדמנות עסקית חשובה עבור המדינה )

וכהזדמנות ליצירת עשרות אלפי מקומות עבודה, ושוקדת על קידום מעמדה של קניה 

כמרכז מיקור חוץ באפריקה, מאמצים שהחלו לשאת פירות עם כניסת חברות מיקור חוץ 

 בינלאומיות למדינה בשנים האחרונות.

 בשנים האחרונות, ומגמה זו ניכרת בניסיונות החדירה  קניה זוכה לאמון משקיעים זרים

האינטנסיביים של חברות טכנולוגיה גלובליות לשוק המקומי. הזדמנויות השקעה 

ממשלתיים לטובת הציבור וצמיחת הביקוש  ICTמשמעותיות כוללות כיום פרוייקטי 

 בקרב ארגונים במשק הקנייתי. ITלפתרונות 

 נתון המסייע להציג את המדינה ככר 87%-נה עומד על כשיעור ידיעת קרוא וכתוב במדי ,

מתושבי המדינה  80%-. עם זאת, קרוב לICT-פורה להתפתחות ענפה של שוק ה

מתגוררים באיזורים כפריים ומרוחקים, שאם לא יתבצע בהם תהליך מואץ של הקמת 

וצרי תשתיות תקשורת ועידוד שימוש במחשוב, לא יהוו שוק ריאלי לחדירת שירותי ומ

ICT .בשנים הקרובות 
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  ICT-ה תעשיית לעידוד מרכזיות תוכניות .1

 

 חוק הטלקום. 1.1

, אשר שינה את 1998-במדינה הוא חוק התקשורת מ ICTביותר בנושא חקיקת  המסמך המשפיע

, המפעילה Telkomישויות נפרדות:  5המצב הרגולטורי במדינה ויצר מרשות התקשורת והדואר 

הקווית, תאגיד הדואר, ועדת התקשורת כרגולטור, ומזכירות התקשורת הלאומית )כגוף יועץ 

 לאימוץ מדיניות תקשורת(. 

1.2 .Connected Kenya – ניתתוכICT  לאומית 

באפריקה ולמשוך השקעות,  ICT-למרכז ה 2017שנת את קניה עד  לפתחהוצגה במטרה  תוכניתה

 תוכניתהוכוללת שאיפה לדיגיטזציה מלאה של שירותים לאזרח והפיכת קניה לכלכלת ידע. 

, רישות NOFBI, פרויקט הסיבים האופטיים IT Konza City-כוללת בתוכה את הקמת עיר ה

תחומי הבריאות, החקלאות, החינוך והמסחר, אוטומציה של עסקים קטנים ובינוניים, ויצירת 

 ומיקור חוץ. ICT-מקומות עבודה חדשים בתחום ה 50,000

1.3 .NOFBI -  תשתית סיבים אופטיים 

NOFBI פרויקט ,Backbone  בין מנהלת  יוזמה משותפתהסיבים האופטיים הלאומי, הוא

, חברת תקשורת בלגית המתמחה בפתרונות "ַמייל Soulco-ו Telkomהממשל האלקטרוני, 

דינה באמצעות סיבים אופטיים. מחוזות במ 29(. הפרויקט מחבר בין Last Mileאחרון" )

מטרותיו העיקריות הן חיבור האוכלוסייה המקומית לאינטרנט, והטמעה של יוזמות ממשל 

תוכניות  
 מדיניות

1998 Telecommunications Act 

 הלאומית ICT-מדיניות ה 2006

2012 Connected Kenya -  תכניתICT 
 לאומית

 בבתי ספר ICTמרכזי  2007 פרויקטים

קהילתיים   ICTמרכזי  2007
(KENTEL) 

2010 NFOBI -   רשת סיבים
 לאומית

 מחשוב מרכזי בריאות 2013

file:///F:/ה
file:///F:/ה
http://www.slideshare.net/blongwe/draft-kenya-national-ict-masterplan-2012
http://allafrica.com/stories/201307100130.html
http://www.nca.org.gh/downloads/Ghana_ICT4AD_Policy.pdf
http://www.nca.org.gh/downloads/Ghana_Telecom_Policy_2005.pdf
http://nca.org.gh/downloads/regdocs/NCA_Electronic_Communications_Act_775.pdf
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אלקטרוני בתחומי הבריאות, הבנקאות, החקלאות והחינוך. לדוגמה, כיום הרשת משמשת 

 לחיבור בין אוניברסיטאות מרכזיות במדינה.

ק"מ  4,500ה )שכשני שלישים מכלל רשת הסיבים שנפר, מנצלות Telkomמפעילות טלקום, בהן  4

ונדליזם וסך הכל(. התשתית החדישה שהונחה, כמו תשתיות קוויות רבות באפריקה, סובלת מ

ומפגיעה כתוצאה מעבודות בכביש, ואלה גורמים לניתוקים תכופים של התקשורת. לבניית הרשת 

, והוא ממומן בין השאר באמצעות הלוואות Huaweiנבחרה חברת ציוד הטלקום הסינית 

 משמעותיות של ממשלת סין. 

 בבתי ספר ICTפרויקט מרכזי . 1.4

בבתי ספר, שני  ICTמרכזי  16בהקמת  2007, מסייעת מאז CCKועדת התקשורת של קניה, 

מרכזים בכל אחד משמונה המחוזות במדינה. במסגרת הפרויקט מקבל כל בית ספר שרת, ארבעה 

, מדפסת, וחיבור אינטרנט. המטרה המרכזית בפרויקט הינה פיתוח כישורים טכנולוגיים מחשבים

 בקרב תלמידים.

 

1.5 .KENTEL -  מרכזיICT  בקהילה 

הגלומות בציוד  ICTמטרת הקמת מרכזים קהילתיים היא להפחית את עלויות הנגישות לשירותי 

-לארגונים קהילתיים ו  CCK-ובשירותים. עד כה הוקמו ארבעה מרכזים כאלה, בשיתוף בין ה

NGOsה .-CCK  יוצרת קשר עם ספקי תקשורת לביצוע ותפעול הפרויקט, וחותמת מולם חוזה

 לשנה בחינם, ולאחר שנה הארגונים הקהילתיים חותמים הסכמים מסחריים עם הספקים. 

 

 פרויקט מיחשוב מרכזי בריאות. 1.6
בשיתוף המשרד הרפואי של ניירובי, תחת משרד  יוזמהפרויקט מיחשוב מרכזי הבריאות הינו 

-ו Qualcommוהמכון המשולב של ארה"ב,  Telkom Kenya Axesstelהבריאות, המפעילה 

Wireless Reach Alliance  בדרום אפריקה. מטרת הפרויקט היא לקדם יעילות בדיווח מידע

, והטמעת CCK-בריאות בין מתקני בריאות. הפרוייקט כולל תוכנה ומחשבים באספקת ב

 מערכות תקשורת אלחוטית. 

 

 ומגמות השוק גודל .2
מיליון  19.7( נספרו במדינה רגולטור התקשורת הקנייתי)הדיווח העדכני ביותר של  2013ביוני 

מיליון מנויי אינטרנט. אף שמרבית המנויים מבוססים על טלפונים  12.4-משתמשי אינטרנט ו

. באיזורים IT-סלולריים, נגישות גוברת לאינטרנט צפויה להניע צמיחה לשירותי צריכה ממוקדי

העיקריים לאינטרנט  אמצעי הגישההמפותחים יותר )ניירובי, מומבסה ומחוזות מזרח המדינה(, 

( ומכשירים סלולריים, בעוד שבאיזורים מפותחים פחות, אמצעי telecenter) ICTהם מרכזי 

 ת קהילתיים. הגישה העיקריים הם מכשירים סלולריים, ומעט מרכזי תקשור

http://www.cck.go.ke/news/downloads/Access_Gaps_Final_Report.pdf
http://www.cck.go.ke/resc/statcs.html
file:///F:/ה
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זולה יותר, בשל עלות ת תקשורת עבור מרבית הקנייתים, מכשירים סלולריים מציעים אלטרנטיב

הציוד הנמוכה ועלויות התפעול הנמוכות )כגון צריכת חשמל נמוכה(. בפועל, בשוק הקווי קשה 

להתייחס לצרכן הבודד כיחידת השיווק, שכן מרבית המשתמשים שכן צורכים תקשורת קווית 

 חולקים עם משתמשים אחרים חיבור אינטרנט ומחשב בבית קפה או במרכז קהילתי. 

ימיים חדשות לקישור -ידי מערכות כבלים תת-צמיחת השימוש באינטרנט מונעת בחלקה על

 Telkom Kenyaהמונופול של ידי ליברליזציה של השוק. בתחום הסלולר, -המדינה לעולם וכן על

רוב אחזקתה בחברת  2007שנת , עם כניסת מפעילות סלולר פרטיות. ב2004שנת ב הגיע לסופו

, שהפכה למפעילה הפרטית הגדולה Vodafoneחברת  ל ה, נמכרSafaricomהבת הסלולרית, 

 במדינה. 

שיעור גבוה למדי, אך נמוך משמעותית  - 77%-תקשורת סלולרית הוא כ לשכיום שיעור החדירה 

. בתחום 100%-בה שיעור החדירה חצה את רף השממדינות ברמת פיתוח דומה כגון גאנה, 

שנת האינטרנט הקווי, התפתחות התשתית היתה משמעותית יותר מתהליכי ליברליזציה. רק ב

ספקיות  50מעל פועלות ( לשוק. כיום ISPרנט ), ואז נכנסו ספקיות אינטbackboneהוקם  1998

אינטרנט במדינה, אולם גודל השוק עבורן, בהיבט מספר המנויים, אינו מאוד משמעותי. בשנים 

האחרונות נכנסו לשימוש סיבים אופטיים בתוך המדינה וכן הושגה גישה לקיבולת בינלאומית 

 ימיים בחופי קניה.-באמצעות הנחת מערכות כבלים תת

שהסביבה הכלכלית מעודדת פיתוח של התחום וניכרת צמיחה מואצת בעשורים האחרונים אף 

( מרוכזת באיזורים הכפריים, 80%-ונכונות לפיתוח מצד הממשלה, עדיין מרבית האוכלוסייה )כ

 . ICT-עובדה המקשה על שילובה בעולם ה

2.1 .ICT - סחר חוץ 

מכלל יבוא הסחורות למדינה. יצוא  7%-כ 2010 שנתאל קניה היווה במהלך  ICTסחורות  יבוא

שיעור  - 10%-)מיקור חוץ למעשה( מתוך כלל היצוא באותה שנה עמד על כ ICT-שירותי ה

 יה, כפי שיפורט בהמשך.ימשמעותי למדי הנמצא במגמת על

 IT-שוק ה. 2.2

, והוא צפוי לצמוח בשיעור צמיחה 2012מיליון בסוף $ 612-של קניה הוערך בכ IT-ה גודל שוק

. נכונות גבוהה של BMIבחמש השנים הקרובות, לפי חברת המחקר  20%-שנתי ממוצע של כ

ימיים וכבלים -ת כבלים תתשהממשלה לפיתוח הסקטור, וכן השקעות בתשתית טלקום כגון פרי

לפיתוח  ICT-רה יחסית. הממשלה מנסה למנף את תחום היבשתיים, מאפשרות צמיחה מהי

כלכלי בתחומים נוספים, ומקווה למשוך השקעות בתחום הטלקום הן מגורמים זרים והן 

 מגורמים בסקטור המקומי.  

 

http://www.cck.go.ke/news/downloads/Access_Gaps_Final_Report.pdf
http://www.cck.go.ke/news/downloads/Access_Gaps_Final_Report.pdf
http://data.worldbank.org/indicator/TM.VAL.ICTG.ZS.UN
http://data.worldbank.org/indicator/TM.VAL.ICTG.ZS.UN
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ממשלתיות, המתמקדות בהגדלת הנגישות  ICTמונעת כרגע בעיקר מיוזמות  IT-צמיחת שוק ה

חדשים לעסקים וצרכנים פרטיים. הממשלה  ITת ושירותי לשירותי אינטרנט ובהצגת פתרונו

, כולל ICT, ממשיכה את קו ההשקעה במדיניות צמיחה ממוקדת 2013החדשה, שנבחרה במרץ 

. אנליסטים צופים שההשקעות Konza-ב ICTאסטרטגיית ממשל אלקטרוני ופיתוח פארק 

של צרכנים טכנולוגיים הממשלתיות בתחום לא רק יפתחו את השוק אלא גם ייצרו דור חדש 

 בשוק המקומי. 

, קניהמנסות בשנים האחרונות לבסס את מעמדן ב ICT-מספר חברות גלובליות גדולות בתחום ה

שהציגה  ICT-מגמה המעידה על אמון המשקיעים בצמיחה הכלכלית במדינה וביוזמות פיתוח ה

טנות והבינוניות הממשלה בשנים האחרונות. גוגל ומיקרוסופט פונות לסקטור החברות הק

(SMEמתוך ציפייה שאל ,)יתפתחו בתחומי המחשוב בשנים הקרובות. גוגל השיקה את יוזמת  ה

Getting Kenya Business Online ומיקרוסופט הציגה לאחרונה בשוק המקומי את 2011-ב ,

Office 2013  .ומערכות ההפעלה שלה עם פיצ'רים מיוחדים לחברות קטנות ובינוניות 

IBM  המרכז עוסק 2013פתחה במדינה מרכז מחקר טכנולוגי, הראשון באפריקה, בנובמבר .

בנושאים הבוערים באפריקה, כגון אנרגיה, מים, תחבורה, חקלאות וכדומה, ומתמקד בפיתוח 

טכנולוגיות למידה וטכנולוגיות המסייעות למומחים בתחומי הבריאות, הפיננסים ועוד. נכון 

, אך החברה רואה בביסוס IBMשוק הקנייתי אינם משמעותיים עבור להיום, רווחי החברה ב

כבר עובדת על פרויקטים באיזור, כדוגמת  IBMהנוכחות בקניה מטרה אסטרטגית ארוכת טווח. 

מיליארד. $ 1-, שהיקפו מוערך בכAirtel Africaחוזה לעשר שנים לניהול מחשבים ושרתים עבור 

  $ מיליון.7.3-בנקים בקניה בשווי כולל של כהחברה זכתה גם בחוזים מול חמישה 

 Explore and Learnאינטל הציגה לאחרונה אפליקציה לימודית בשוק המקומי: 

Marketplace האפליקציה מקנה גישה לספרים דיגיטליים וחומרי למידה בחינם או בעלות .

 Dell-ו HPקה. פתחה לאחרונה סניף בניירובי, שאמור לתמוך בכל מזרח אפרי Hitachiנמוכה. 

מובילות בשוק המחשבים המקומי. סמסונג מנסה אף היא לחדור לשוק המקומי, ומתמודדת עם 

הכריזה סמסונג  2013, שסימנה את קניה כשוק מפתח באפריקה. בפברואר Lenovoתחרות מצד 

על תוכניות לחיזוק תשתית ההפצה שלה במדינה, והציגה בשוק דגמי לפטופים אותם ניתן להפוך 

במדינה כוללת קשרים עם רשת שותפים חדשה  Lenovoטאבלטים. אסטרטגיית ההפצה של ל

 מעוניינת לחזק את קשריה עם מפיצים מקומיים.  חברהוה

לצד הניסיונות של שחקניות גלובליות להרחיב את נוכחותן במדינה, גם שחקניות מקומיות 

מנסה לבסס את נוכחותה  RLG Communicationsבקניה. החברה הגנאית  IT-פעילות בשוק ה

בקניה כנקודת בסיס להתפשטות במזרח אפריקה. חברות רבות אחרות הינן למעשה שותפות 

 Seven Seasסמסונג חברה לחברה המקומית  2012שנת הפצה של חברות זרות. ב

Technologies (SST להשקת פתרון וירטואליזציה המותאם לשוק המקומי. חברות מקומיות )
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. גם מפעילות טלקום Virtual City-ו Craft Silicon, Linksoft Groupאת  אחרות כוללות

 Managed, בעיקר בתחום השירותים המנוהלים )IT-מקומיות מנסות את מזלן בתחום ה

services.) 

 בקניה לעומת כלכלות אפריקניות אחרות ITתחזית: גידול ההוצאה על 

 

 Deloitteמקור: 

 מחשוב ענן. 2.2.1

קניה בולטת מבין מדינות אפריקה כשוק למחשוב ענן הצומח במהירות. אף שכיום השוק מצוי 

-inבשלבי התפתחות התחלתיים, ניתן לזהות מגמה מתפתחת של השקעה פחותה בשרתים 

house והשקעה גוברת בפתרונות בענן. אנליסטים חוזים גם צמיחה בתחום ה-Data Centers .

-בעת בין השאר מגידול בזמינות של רוחב פס בינלאומי בכבלים תתצמיחת תחום מחשוב הענן נו

של  Data Centers-ימיים והשקעה בסיבים אופטיים במדינה שהתחזקו בשנים האחרונות. ה

ים יבמומבסה, למשל, מנסה לפנות ללקוחות מקומ AccessKenyaחברת הטכנולוגיה המקומית 

 Data-ה ברחבי המדינה. השהחברה, שפרוובינלאומיים באמצעות רשת הסיבים האופטיים של 

Center  שלLiquid Telecom  מחובר לרשתותBackbone  של המפעילות במדינה, כולל

 . SEACOM-ו Tata, Level3מפעילות בינלאומיות כמו 

 Dimension Dataבשוק שירותי הענן לעסקים בקניה בולטות מספר שחקניות מקומיות וזרות: 

המקומית ורכשה את ספקית האינטרנט המקומית  IS Kenya-ב הדרום אפריקאית, ששולטת

AccessKenya לצידה פועלת .Liquid Telecom Kenya ו-Hitachi Data Systems שתי .

שמציעה שירותי מחשוב  Xtranetלאחרונה. בנוסף, חברת  Data Centersהחברות הללו השיקו 

. התוכנית SEACOMירותי הענן של , יחידת שPamoja-ענן לחברות קטנות ובינוניות, חברה ל

בקניה היא למכור שירותי ענן בסיטונות לשותפי הפצה שישתמשו במותג  Pamojaהעסקית של 

  שלהם למכירת שירותים ללקוחות קצה. באופן זה גם מפעילות טלקום יוכלו לספק שירותי ענן.
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 הרכבת מוצרי אלקטרוניקה. 2.2.2

( של מוצרי Assemblyלהעביר שלבי הרכבה )הממשלה הקנייתית מפעילה מאמצים 

אלקטרוניקה לקניה על מנת להוזיל את מחירם במדינה. לאחרונה נפתח מתקן הרכבה למחשבים 

סמסונג הכריזה על הקמת מתקן הרכבה לטלוויזיות,  2013-, ובJomo Kenyattaבאוניברסיטת 

של הממשלה במסגרת  לפטופים ומדפסות, כנראה בהתבסס על כוונות רכש החומרה הנרחבות

 השונות. ICT-תוכניות ה

 תוכנה. 2.3

צופה  BMIהוא לצמוח משמעותית בשנים הקרובות: חברת המחקר  שוק התוכנה של קניה צפוי

, המונעת בעיקר מפעילות סוכנויות ממשלתיות וארגונים 23%-שיעור צמיחה שנתי ממוצע של כ

  לראשונה בפעילותם.  ITים שיאמצו פתרונות גדולים במגזר הפרטי, וכן מארגונים קטנים ובינוני

ת. מרבית ופיראטי ותהבעיה המרכזית בפיתוח שוק התוכנה בקניה היא התפוצה הגבוהה של תוכנ

הארגונים במדינה רוכשים רק רישיון תוכנה אחד ומתקינים אותו על מחשבים רבים באופן לא 

 ,Joomlaרות קטנות ובינוניות, כמו חוקי. קיים גם שימוש גובר בתוכנת קוד פתוח, במיוחד בחב

Gateway Antivirus ו-Wordpress . 

התפתחות סקטורים כגון נפט, גז ושירותים פיננסיים מעודדת את צמיחת שוק התוכנה בארגונים 

פתחה מרכז  SAPשולטות כיום בשוק זה, באמצעות שותפות הפצה.  Oracle-ו SAPעסקיים. 

 ASYST-ו Bluekey Software Solutionsניהול , ב2010במדינה בשנת הכשרה ראשון 

Intelligence .שמשרת את כל מזרח אפריקה , 

 SaaS, היתה הראשונה להשיק שירותי Safaricomהמפעילה הסלולרית הגדולה במדינה, 

מציעה גם  Safaricom, ומספר חברות מקומיות נוספות הלכו בעקבותיה. 2013בספטמבר 

ם במדינה, אולם המיקוד העיקרי הוא עסקים קטנים ובינוניים עם לתאגידים גדולי IaaSשירותי 

מציעה מחירים  Safaricomמודל תוכנה שכולל אירוח, שירותי חשבונאות ושכר אונליין. 

, M-PESAתחרותיים ומבדלת את עצמה באמצעות פלטפורמת המסחר הסלולרי שלה 

 שמאפשרת ביצוע תשלום פשוט וקל עבור השירותים. 
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  BMIמקור:  

 מיקור חוץ. 2.3.1

( באפריקה, בתחרות מול דרום אפריקה ומצרים. BPOקניה ממצבת את עצמה כיעד מיקור חוץ )

(, תשתית 87%-המיקום הגיאוגרפי שלה, שיעור גבוה יחסית של אוכלוסיה היודעת קרוא וכתוב )כ

פוליטי פועלים לטובתה. חברות מיקור חוץ בינלאומיות -הטלקום המשתפרת והסטטוס הכלכלי

 ,TechnoBrain, Kencall, Horizon Contact Centers, Adept Systems, Daproimכמו 

Direct Chennel ו-Digital Scape  כבר פועלות במדינה. פיתוח התחום הוא אחד מעמודי

ממוקדת בעידוד ש Konzaהחדשה, שבמרכזה העיר הטכנולוגית  ICT-התווך של מדיניות ה

 וכדומה.  back-officeהשקעות מחברות מיקור חוץ ויצירת מקומות עבודה בשירות לקוחות, 

2.3.2 .Konza – עיר ה-ICT 

היא, כאמור, אחד מעמודי התווך של תוכניות פיתוח תחום  Konza Cityעיר הטכנולוגיה  הקמת

 ICT-, ולפי מועצת ה2012שנת של הממשלה הקנייתית. התוכנית הראשונית לעיר הוגשה ב ICT-ה

לאחר השלמת הפרויקט, בהן חברות בעיר חברות כבר הביעו עניין להתמקם  15של קניה, 

 Huawei, Samsung Balckberry, Telemac, Google, Toyoa, Carftגלובליות גדולות )

Silicom, Shapoorji Pallonji ו-Dhanush Infotec( וחברות מקומיות )Safaricom 

Wananchi Online, Nairobi Hospotai KARI, KEMRI)אוניברסיטת ניירובי ועוד ,.  

מדע, מרכז ועידות, ק"מ דרומית לניירובי, ובו יהיו מתחמי מיקור חוץ, פארק  60-כ ייבנההמתחם 

מרכזי קניות, בתי מלון, מוסדות השכלה בינלאומיים ומתקנים רפואיים. העיר ממותגת 

 נת הסיליקון".אווכ"ס
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 במיליוני דולרים, בקניה לפי פלחי שוק ITמכירות 

 שרתים מחשבים שירותים מכירות תוכנה מכירות חומרה

http://www.constructionkenya.com/1894/kenya-to-build-sh900-billion-ict-centre/
http://www.constructionkenya.com/1894/kenya-to-build-sh900-billion-ict-centre/
http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-21158928%3b/
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 IT-הזדמנויות בתחום ה. 2.3.3

  קניה מציגה צמיחה חזקה תבחום שירותי המסחר האלקטרוני, הצפויה להניע ביקושים

חרים, בעיקר עסקים קטנים ובינוניים בקרב קמעונאים ובעלי עסקים א ITלפתרונות 

המעוניינים למנף את האינטרנט להגדלת מכירות ולהרחבת קהל היעד שלהם. מגמה זו 

 צפויה לעורר גם ביקוש לפתרונות מחשוב ענן.

  צמיחה בורטיקלים כמו שירותים פיננסיים, נפט וגז )קניה רוצה להפוך למרכז אפריקני

חברות רשומות בתחום( צפויה להניע ביקוש  25ו הי 2013בתחום זה, ונכון לפברואר 

 מתקדמים לתאגידים כמו שיחות וידאו, שירותי ענן ועוד.  ITלפתרונות 

  שוק החומרה ובפרט המחשבים במדינה צפוי להרוויח מהיוזמה הממשלתית לספק לפטופ

מיליון בשלוש השנים הקרובות. בדצמבר  617$-לכל ילד, יוזמה שהממשלה הקצתה לה כ

 Haier Electricals –הממשלה צמצמה את המכרז לשלוש חברות בינלאומיות  2013

Appliances Corporation  ,הסיניתHP ו-Olive Telecommunications  .ההודית

לא ברור אם המכרז ייסגר בקרוב, אך כך או כך, יוזמות ממשלתיות דומות צפויות 

 הביקוש לחומרה במדינה.  להגדיל את

 הממשלה גם תומכת ביוזמת ה-Pasha Centers עיירות דיגיטליות שמנסות להנחיל ,

לאיזורים כפריים ונחשלים. המרכזים המספקים שירותים לציבור כוללים  ICTידע 

 מחשבים עם חיבור לאינטרנט, מצלמות דיגיטליות, מדפסות ועוד. 

 כס והגירה ובריאות, דורשים השקעה בתשתיות פרויקטי ממשל אלקטרוני בתחבורה, מ

, למשל, הממשלה לקחה 2012וציוד תקשורת ומחשוב, וכן בייעוץ ותכנון הפרויקטים. ב

 סטרטיביים בסיבים אופטיים. ימרכזים אדמנ 36מסין כדי לחבר  $ מיליון70הלוואה של 

  ביקוש גובר לשירותיTelepresence ו-Video Conferencing בשוק ה-corporate 

שנת היו הראשונות להשיק את המוצר של סיסקו בקניה ב Tata-ו Safaricomהמקומי. 

2011 . 

 IT-אתגרים בתחום ה. 2.3.4

  מציגה פרויקטים שאפתניים רבים בשנים האחרונות, אך קניה מתקשה אמנם הממשלה

 בהטמעה של רבים מהפרויקטים, עקב קשיים פיננסיים ומוסדיים.

 ות וזיוף מוצרים, שמובילים להפסד הכנסות לחברות קניה נאבקת בפיראטיIT. 

  מחירי האינטרנט הקווי במדינה עדיין גבוהים מדי עבור רוב האזרחים, דבר שמונע גידול

 בחדירת אינטרנט למשקי הבית הפרטיים.

 70%-80%  קניה היא כפרית, עובדה המגבילה את פלח השוק הצרכני במאוכלוסיית

 . IT-בעולם ה
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 שוק הטלקום. 2.4
 תקשורת נייחת )טלפוניה(. 2.4.1

כמו במדינות רבות באפריקה, שיעור חדירת התקשורת הקווית הקלאסית )טלפוניה שעל גביה 

, סך כל החיבורים הנייחים 2013( הוא נמוך מאוד. נכון ליוני DSL-ניתן להעביר אינטרנט מהיר ב

(, שרק מיעוטם תקשורת קווית תושביםמיליון  44-)מתוך כ 300,000-במדינה עמד על פחות מ

. שיעור WiMAX-ו WiFi( כדוגמת Fixed Wirelessנייחת, ורובם חיבורים נייחים אלחוטיים )

כה של החדירה לתקשורת קווית נמצא במגמת ירידה בשל הפופולריות העולה והעלות הנמו

 תקשורת סלולרית.

 Communications Commission of Kenya :מקור

 טלפוניה סלולרית. 2.4.2

תקשורת סלולרית היא פופולרית מאוד בקניה, ושיעורי החדירה שלה צומחים משמעותית. נכון 

. בשנתיים האחרונות ניכרת האטה בקצב הצמיחה, אך 77%שיעור החדירה עמד על  2013ליוני 

קיים עדיין פוטציאל צמיחה בהשוואה למדינות אחרות באזור )בגאנה למשל שיעור חדירת סלולר 

 (.100%עומד על 

והיוו רוב  –באמצעות תקשורת סלולרית  dataמיליון תושבים צרכו שירותי  12-, כ2013נכון ליוני 

במדינה. בשל האימוץ הגורף של תקשורת סלולרית כאמצעי גישה משתמשי האינטרנט מתוך 

לאינטרנט, יחד עם נגישות נמוכה לשירותים פיננסיים פיזיים כגון בנקים, מתרחשת פריחה של 

 .Safaricomשל המפעילה  M-Pesaשירותים פיננסיים סלולריים במדינה, כדוגמת שירות 

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000
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2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

 קוויים ואלחוטיים -מספר חיבורים נייחים 

 נייח אלחוטי נייח קווי

http://www.indexmundi.com/kenya/demographics_profile.html
http://www.cck.go.ke/resc/statcs.html
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 Communications Commission of Kenyaמקור: 

 

מפעילות, כאשר המפעילה המרכזית במדינה היא  4בשוק הסלולר מתקיימת תחרות בין 

Safaricom שבעבר הייתה חברה ממשלתית תחת ,Telkom Kenya  . 

 

 Communications Commission of Kenyaמקור: 

 אינטרנט. 2.4.3

כאמור, מרבית משתמשי האינטרנט בקניה גולשים דרך המכשירים הסלולריים שלהם. מספר 

משתמשי האינטרנט גבוה משמעותית ממספר מנויי האינטרנט כיוון שחיבור קווי לאינטרנט 

רבית התושבים גם כאשר התשתית בקניה, כמו במדינות רבות באפריקה, אינו בר השגה עבור מ

קיימת. כתוצאה מכך רבים משתמשים באינטרנט דרך נקודות גישה ציבוריות כגון סייבר קפה או 

 מרכזי טלקום קהילתיים. 
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 שיעור חדירה מספר מנויי דאטה (מיליונים)מספר מנויים 

Safaricom 
66% 

Airtel 
17% 

Essar 
10% 

Telkom Kenya 
(orange) 

7% 

 (2013יוני )נתחי שוק  -מפעילות סלולר 

http://www.cck.go.ke/resc/statcs.html
http://www.cck.go.ke/resc/statcs.html
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שיעור מנויי האינטרנט המהיר מתוך כלל המנויים הוא נמוך מאוד. עם זאת, ביחס למדינות 

גבוה מאוד מבחינת קצב גלישה, כאשר קצב הגלישה הממוצע  מדורגתאחרות ביבשת, קניה 

 , המקום השני באפריקה אחרי גאנה.4Mb-היה כ 2012-במדינה ב

 
  Commission of KenyaCommunicationsמקור: 

 

 ימיים-כבלי תקשורת תת. 2.4.4

 2009שנת מבוסס לוויין. ב הברובאומית מקניה היתה בינלהתקשורת העד לפני כמה שנים, 

בחוף הקנייתי.  נחתו SEACOM( ומערכת TEAMSאפריקנית )-מערכת הכבלים המזרח

TEAMS היא שותפות של הממשלה הקנייתית ומפעילות מקומיות, ואילו SEACOM  היא

)קונסורציום של מפעילות טלקום רבות באפריקה(  EASSyגם  הגיעו למדינהיוזמה פרטית. מאז 

)קונסורציום של מפעילות בצרפת, מאוריציוס ומדגסקר(. נחיתת מערכות הכבלים  LION2וגם 

לירידת מחירים: המחירים הסיטוניים ירדו מעט, אך המחירים לצרכן נותרו  ציפיות שוואיצרה 

 ללא שינוי.  
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 במיליונים, מנויי ומשתמשי אינטרנט

 broadbandמנויי  משתמשים מנויים

 סלולר
99.26% 
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 לווין 0.17%
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0.09% 
 סיבים אופטיים

0.47% 
 מודם כבלים

0.00% 

 לפי דרך גישה -מנויי אינטרנט 

http://nairobiwire.com/2012/03/kenya-has-2nd-fastest-internet-speeds.html
http://www.cck.go.ke/resc/statcs.html
http://www.researchictafrica.net/publications/ICT_Sector_Performance_Reviews_2010/Vol%202%20Paper%2010%20-%20Kenya%20ICT%20Sector%20Performance%20Review%202010.pdf
http://www.researchictafrica.net/publications/ICT_Sector_Performance_Reviews_2010/Vol%202%20Paper%2010%20-%20Kenya%20ICT%20Sector%20Performance%20Review%202010.pdf
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  לשוק בכניסה וחסמים הזדמנויות .3
 הזדמנויות. 3.1

 נשיאותלבחירות בבקניה הולך וגובר, בין השאר בזכות ההתנהלות השלווה אמון המשקיעים 

ים במדינה. יובזכות ההזדמנויות לצמיחה כלכלית שנוצרו עם גילוי מקורות פחמימנ 2013במרץ 

 .ICTבהקשר זה יצוין כי קניה בולטת בין כלכלות אפריקה בליברליזציה של פרויקטי 

 שה עמודי תווך:ההזדמנויות למשקיעים נשענות על שלו

 פרויקטים ממשלתיים לפיתוח ה-ICT: כוללים פעמים רבות רכש של  הפרויקטים אל

 חומרה ותוכנה מגופים פרטיים, זרים ומקומיים.

  ביקוש גובר במגזר העסקי לפתרונותIT :מגמות מחשוב ואוטומציה, בעיקר  ותקשורת

בקרב עסקים קטנים ובינוניים, יוצרות ביקוש לציוד ושירותי תקשורת ומחשוב, בניהם 

תוכנה ושירותי ענן. בנוסף, הניסיונות הנמרצים לפתח את תחום מיקור החוץ במדינה 

 יוצרים ביקוש לשירותי מחשוב ורוחב פס.

 שימוש הולך וגובר בתקשורת סלולרית  :ביקוש צומח במגזר הפרטי לתקשורת סלולרית

כפלטפורמת הטכנולוגיה והטלקום הדומיננטית בקרב תושבי קניה יוצר ביקוש לשירותי 

ערך מוסף כגון שירותים פיננסים בסלולר, מסחר אלקטרוני ועוד, המהווים הזדמנות 

 עסקית משמעותית.

 חסמים. 3.2

 מתגורר בכפרים מצמצם משמעותית כפי שצוין, השיעור הגבוה מתוך אוכלוסיית קניה ש

ותקשורת, אלא אם כן יתרחש תהליך עיור  ITאת גודל השוק הפוטנציאלי לשירותי 

 מואץ, או לחילופין, מאמץ משמעותי לשיפור תשתיות בכפרים. 

  בנוסף, קושי בביצוע והטמעה של פרויקטים ע"י המגזר הציבורי, מפחיתה מאטרקטיביות

וזמת הממשלה הקנייתית, דבר שפוגע בהנעת הביקוש שי ICTההשתתפות בפרוייקטי 

 במדינה.  ITלשירותי 

  גם החדירה הנמוכה של חיבוריbroadband במדינה מונעת מתחום ה-ICT  לממש את

 . מלוא הפוטנציאל העסקי שלו

 ICT-ו הטלקום בתחום רגולציה .4
 מכמה גופים: מורכבתבמדינה  ICT-רגולציה בתחום הה

 :אחראי על התוויית מדיניותו, 2004-נוסד ב משרד התקשורת והמידע ICT . 

 ( מזכירות התקשורת הלאומיתNCS:)  מייעצת לממשלת קניה בנושאי מדיניותICT .

חלק מרכזי בייעודה הינו מדיניות שמקדמת פיתוח יכולות טכנולוגיות, אספקת שירותים 

 חברתיים ועידוד צמיחה כלכלית, וכן עידוד תחרות ויעילות במדינה.  

http://www.researchictafrica.net/publications/ICT_Sector_Performance_Reviews_2010/Vol%202%20Paper%2010%20-%20Kenya%20ICT%20Sector%20Performance%20Review%202010.pdf
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 ( ועדת התקשורת של קניהCCK :)י העוסק בנושאי רגולציה ורישוי של גוף סטטוטור

 שירותי טלקום, רדיו ודואר במדינה. 

 :הוקם למקרים של חוסר הסכמה בין גופים שונים העוסקים  טריבונל הערעורים

 בתקשורת במדינה.

 רשות ה-ICT :גופים: את גוף שירותי ה 3, ואיחד תחתיו 2014בינואר  נוסדגוף חדש ש-IT 

לסוכנויות ממשלתיות; את מנהלת הממשל  IT-סיפק שירותי מחשוב ושהממשלתיים,  

האלקטרוני, האמונה על הטמעת אסטרטגיית הממשל האלקטרוני בשירותים לאזרח; 

ניה, המייעצת לממשלה בנושאי פיתוח וקידום תעשיות תקשורת של ק ICT-ואת מועצת ה

וטכנולוגיה במדינה, קידום הזדמנויות השקעה מקומיות ובינלאומיות בתחום והקמת 

תחת  IT-פארקי טכנולוגיה ייעודיים. הגופים אוחדו במטרה לרכז את כל פעילויות ה

 משרד התקשורת ולקדם את התחום.

 (ICT-של קניה )כיום תחת רשות ה ICT-תוכניות של מועצת ה

 

 Deloitteמקור: 

 ישראל עם מסחר יחסי .5

ות, חינוך, הם חקלא עיקריים. תחומי הסחר ה1963-יחסים דיפלומטיים בין ישראל וקניה נוסדו ב

מכלל  8%-והיווה כ מיליו 139$-היקף הסחר בין המדינות הגיע ל 2012ביטחון ומודיעין.  בשנת 

הסחר של ישראל עם אפריקה. לפי נתוני למ"ס לא קיים יצוא ישראלי לקניה בתחום 

בעיקר דגים, צמר, פירות, עורות ותה, בעוד  כוללהיצוא מקניה לישראל  המחשוב/תקשורת.

שיצוא מישראל לקניה כולל סחורות מוגמרות כגון מיכון חקלאי, ציוד השקיה, טקסטיל, 

 כימיקלים, חלקי מטוסים ותוצרת רפואית. 

http://www.humanipo.com/news/29865/kenya-ict-board-egovernment-and-gits-merged-under-kenya-ict-authority/
http://www.foxnews.com/world/2013/09/24/kenya-long-seen-as-key-israeli-ally-in-troubled-region/
http://www.newtimes.co.rw/news/index.php?i=14915&a=9366&week=09#.T1yuKYHhde8
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 מכס . 5.1

שנמצא תחת רשות  Customs Services Department-הגוף האחראי על מכס במדינה הוא ה

ההכנסות הקנייתית. על מנת לייצא סחורות לקניה, על המייבא בצד הקנייתי להירשם לשירות של 

clearing agent ן אלקטרוני דרך מערכת בשם באופSimba 2005 קיימים דמי הצהרת יבוא .

(. מחשבים, מדפסות וחלקי מחשוב CIFנג קנייתי )לפי ערך שילי 5,000למינימום של , 2.25%של 

 East African-. ניתן לצפות במחירון ה2.25%בדמי ההצהרה הבסיסיים של  חייבים

Community Common External Tariff להלן תהליך יבוא סחורות לקניה:כאן . 

 
 השגרירות הקנייתית בארה"במקור: 

 הטלקום בסקטור מובילים שחקנים מיפוי .6

 פרטי קשר פרטים שם חברה
Wannachi 

Telecom 

מפעילת טלקום ומדיה במזרח 

אפריקה, מספקת טלוויזיה בכבלים 

 ואינטרנט  מהיר בקניה 

 

+254 719028159 

Liquid Telecom מפעילה קווית  

+254 020 5000 000 

AccessKenya פתרונות תקשורת ו-IT  00 00 360 20 (254+) לארגונים 

http://www.kra.go.ke/index.php/about-kra/customer-service-directory/customs-services-department
file:///F:/ה
file:///F:/ה
file:///F:/v
https://www.kenyaembassy.com/pdfs/handbookimportingexporting.pdf
http://www.liquidtelecom.com/liquid-telecom-kenya
http://www.liquidtelecom.com/liquid-telecom-kenya
http://www.accesskenya.com/
http://www.accesskenya.com/
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info@accesskenya.com 

Telkom Kenya ות בעבר חברה ממשלתית, כיום בבעל

אורנג', מפעילת הטלפון הקווי היחידה 

 במדינה ומפעילת סלולר

+254 (0)20 495 2001 

-externalrelations@orange

tkl.co.ke 

Safaricom 002100 722 254+ מפעילת הסלולר המרכזית במדינה 

customercare@safaricom.co.ke 

iWay Africa 000 2792 (020) (254+) שירותי תקשורת לעסקים  

sales-ke@iwayafrica.net 

Airtel Kenya 111 100 733 254 + מפעילת סלולר 

Essar Telecom מפעילת סלולר, עתידה להימכר ל-

Airtel ו-Safaricom 

experience@yu.co.ke 

 

 IT-ה בסקטור מובילים שחקנים מיפוי .7

 פרטי קשר פרטים שם חברה

Jomo Kenyatta 

University of 

Agriculture and 

Technology 

אוניברסיטה טכנולוגית שלאחרונה 

נפתח בה מתקן הרכבת מוצרי 

 אלקטרוניקה ותקשורת 

 

+254 (067) 52124 

info@jkuat.ac.ke 

Rlg Global  ענקיתICT  המבוססת בדובאי ופעילה

 במדינות האיזור

+971 4 449 6100 

info@rlgglobal.com 

Seven Seas 

Technologies 

חברת טכנולוגיה אפריקאית גדולה 

שבסיסה בקניה, חברה לסמסונג למתן 

 פתרונות למגזר העסקי בקניה

(+254) 20 2108592 

 

Linksoft  חברת פתרונות תקשורת קנייתית

 במדינות אפריקניות נוספות הפעילה

+254 20 3861134/5 

info@linksoftsys.com 

Craft Silicon 777333 755 254+ פתרונות תוכנה לשירותים פיננסיים 

info.kenya@craftsilicon.com 

Virtual City  חברת טכנולוגיה המתמחה בפתרונות

 מוביליות

+254 - 20 – 387334 

info@virtualcity.co.ke 

BlueKey  משווקים מורשים לפתרונותSAP +254 20 387 4327 

info@bluekey.co.za 

Interdist Alliances  מפיצה שלOracle, Cisco, EMC ,

 חברה אמריקאית

+44 (0)1252 518 270 

sales@interdistalliances.com 

IS Kenya 2801000 20 254+ מספקת פתרונות ענן, תקשורת ועוד 

info@is.co.ke 

mailto:info@accesskenya.com
mailto:info@accesskenya.com
http://www.orange-tkl.co.ke/
http://www.orange-tkl.co.ke/
mailto:externalrelations@orange-tkl.co.ke
mailto:externalrelations@orange-tkl.co.ke
http://www.safaricom.co.ke/
http://www.safaricom.co.ke/
mailto:customercare@safaricom.co.ke
mailto:customercare@safaricom.co.ke
http://www.iwayafrica.com/
http://www.iwayafrica.com/
mailto:sales-ke@iwayafrica.net
http://africa.airtel.com/wps/wcm/connect/africarevamp/Kenya/
http://africa.airtel.com/wps/wcm/connect/africarevamp/Kenya/
http://www.yu.co.ke/
http://www.yu.co.ke/
mailto:experience@yu.co.ke
http://www.jkuat.ac.ke/
http://www.jkuat.ac.ke/
http://www.jkuat.ac.ke/
http://www.jkuat.ac.ke/
http://www.rlgglobal.com/
http://www.rlgglobal.com/
file:///F:/v
file:///F:/v
http://www.linksoft.co.ke/kenya.html
http://www.linksoft.co.ke/kenya.html
http://www.craftsilicon.com/contact.php
http://www.craftsilicon.com/contact.php
mailto:info.kenya@craftsilicon.com
mailto:info.kenya@craftsilicon.com
http://www.virtualcity.co.ke/
http://www.virtualcity.co.ke/
http://www.bluekey.co.za/
http://www.bluekey.co.za/
http://www.interdistalliances.com/Contact-Us
http://www.interdistalliances.com/Contact-Us
mailto:sales@interdistalliances.com
mailto:sales@interdistalliances.com
http://www.is.co.za/Sites/Kenya/Pages/default.aspx
http://www.is.co.za/Sites/Kenya/Pages/default.aspx
mailto:info@is.co.ke
mailto:info@is.co.ke
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XtraNet  שירותי מחשוב ענן לחברות קטנות

 בינוניותו

020 3625000 254    

info@xtranet.co.ke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.xtranet.co.ke/
http://www.xtranet.co.ke/
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  רקע :אנגולה

 יה בגודלה צמיחה כלכלית מואצת, על רקע היותה יצואנית הנפט השנמ נהניתלה אנגו

 ומתפתח מאז לאומי, הינו צעיר מאוד שוק התקשוב, בדומה לכל המשק הבאפריקה. 

 .2002שנת אזרחים שהסתיימה בהמלחמת 

  ,חסמי כניסה משמעותיים כגון שחיתות, קשיים מעדיין סובלת אנגולה למרות הצמיחה

 .ביורקרטיים, תשתיות רעועות והיעדר רגולציה הולמת לתחרות ומסחר

 לצמוח בהדרגתיות, אך השוק המקומי מאופיין ולהמשיך  ויאימוץ טכנולוגיות תקשוב צפ

 .תחרותיות ותשתיות רעועותבמחסור של ספקים מומחים, היעדר 

  שנת חומש שהושקה ב תוכניתמסגרת בהמדינה שואפת לקדם את התשתיות התקשוב

יעדים שאפתניים להחדיר טכנולוגיות תקשוב לשימוש במוסדות קבעה  תוכנית. ה2013

 אות ובאיזורים מרוחקים גיאוגרפית.ממשלה, חינוך, ברי

 שוק הל כניסהחברות בינלאומיות החלו להביע בעניין ב-IT  המקומי לאור מעורבות של

 כמו ) IT( ותאגידי Accenture-ו Deloitte כמוחברות ייעוץ גדולות בתהליכי הטמעה )

IBM ,HP  מעורבת של תאגידי בזכות (. שוק תשתיות הטלקום כבר התבסס במדינה

 ( Ericsson ,Alcatel ,Huawei כמותקשורת גדולים בפרויקטים קיימים )

 במיוחד באשר ללקוחות העסקי, הפרטי ובמגזר במגזר  ההיצע והביקוש קיים פער בין

אמצעים עצמאיים על ב. חברות פרטיות מבוססות במדינה פעולות בתחום הנפט המשגשג

מנת להתמודד עם הפערים בשוק התקשוב הקיים וישנה דרישה להטמעת מערכות 

 .וענן CRM-חדשות, למשל בתחום ה

  השירותי צפויה לפתח את הממשלה-ICT בדגש על מערכות ופתרונות לטכנולוגיית ,

 .E-Gov-מחשוב ליוזמות בתחום הבריאות ו
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  ICT-ה תעשיית לעידוד מרכזיות תוכניות .1

" 2013-2017פעולה לקראת חברת מידע  תוכניתממשלת אנגולה את "השיקה  בשנה החולפת

((Action Plan for Information Society .קיימים פערים במדינה בכל הנוגע  תוכניתהפי -על

החומש הקודמת  תוכניתמהווה עדכון של  תוכניתלכוח אדם, תשתיות וציוד בתחום התקשוב. ה

 . 2005-שהושקה ב

ת תשתית סיבים שפרי כגוןבהקמת וחידוש תשתיות תקשורת, הראשונה התמקדה  תוכניתה

בתחומי  תוכניות. במקביל הושקו ועוד Angosatן תקשורת יאופטיים, השקת פרויקט לווי

(, בריאות )תקשורת בבתי חולים מרכזיים(, חינוך עוד, פורטל ממשלתי וE-Govהממשל )

ו התמקדו בערים והי תוכניות)תקשורת במוסדות חינוך( ועידוד הכשרות בקרב אזרחים. עיקר ה

 Comissão Nacional deתחת הסמכות הבלעדית של הוועדה הלאומית לטכנולוגיות תקשוב )

Tecnologias de Informação .) 

הקודמת  תוכניתהחדשה מציבה לעצמה כיעד להשלים את המשימות שהוגדרו ב תוכניתה

 מתקיימת בשיתוף עם תוכניתה .ולהרחיב את השימוש בטנולוגיות תקשוב למגזרים נוספים

בתכנון והטמעת התהליכים  Deloitteשל חברת הייעוץ  השירותיאת  הושכרארגונים בינלאומיים 

 . הש יעדיומיהנדרשים למ

 תווך ויעדים במסגרת תוכנית החומש הנוכחית בתחום התקשוב עמודי

 2017 שנתיעדים עד  קטגוריה

 100%-חדירה של שימוש בסלולרי יגיע ל גישה וקישוריות

 5%-לנפש יגיעו ל ICTהוצאות על מוצרי 

 נקודות ציבוריות לגלישה באינטרנט 300הקמת 

חדירה של  שיעורשימוש באינטרנט יגיע לה

40% 

 ורחב לכלל מחוזות המדינהתגישה לאינטרנט ה

 הנגשת מידע מממשלתי באינטרנט

 (E-Government)פרויקט 

האזרחים שמשתמשים בשירותי המדינה  שיעור

 10%-באמצעות האינטרנט יגיע ל

עובדי הציבור עם גישה לכתובת  שיעור

 95%-כיום ל 4%-אינטרנט יצמח מ

מעובדי הציבור יקבלו הכשרות  80%

 טכנולוגיות

הממשלה טרם הציבה יעדים קונקרטיים לגבי 

 שיפור זמן מענה והתייעלות המערך

החקלאים ודייגים שעושים שימוש  שיעור קידום חקלאות, סביבה ואזורי פריפריה

 10%-בטכנולוגיות תקשוב יגיע ל

http://www.governo.gov.ao/VerPublicacao.aspx?id=1191
http://www.menosfios.com/2013/11/especial-reunidas-as-maiores-empresas-de-telecomunicacoes-em-angola-para-o-telecom-forum-2013/
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-ל 4-מספר ההבזקים המטאורולוגיים יצמח מ

12 

 ממוחזריםאימוץ של ציוד תקשוב ממקורות 

כל בתי החולים במדינה יתקינו מערכות ניהול  בריאות

 ממוחשבות

היו בעלי גישה יכל בתי החולים במדינה 

 לאינטרנט

כל המחוזות המדינה יהיו בעלי גישה לשירותים 

 (telemedicine)רפואיים באמצעות תקשורת 

תי החולים יתקשרו מידע לחולים מב 50%

 באמצעות האינטרנט

מהאזחים יקבלי מידע אודות בריאות  20%

 SMSמניעתית באמצעות הודעות 

לכלל האזחים יהיה גישה למוקדים טלפוניים 

 לייעוץ בריאותי

בעלי מקצוע יקבלו גישה להכשרות  3,000 חינוך

 ICTבתחומי 

מהמורים יקבלו הכשרה בסיסית  100%

 ICTבטכנולוגיות 

גישה  מבתי הספר במדינה יהיו בעלי 100%

 למחשבים

 תלמידים יהיה מחשב אחד 20על כל 

סטודנטים רשומים לתוכניות "למידה  20,000

 (Distance Learningק" )ומרח

 עידוד מו"פ מקומי ועלייה בהגשת פטנטים

  Plano Nacional de Sociedade da Informação 2013-2017מקור:  

 ומגמות השוק גודל .2
ראשוניים והמדינה אינה מדווחת על  נמצא עדיין בשלבי התפתחות ICTשירותי ומוצרי להשוק 

, לאחר התאוששות ICTחלה עלייה הדרגתית ביצוא של שירותי  2005בקטגוריה זו. מאז יבוא 

ממלחמת האזרחים, אך עדיין מדובר בקטגוריה זניחה של כמה עשרות מיליונים בלבד, אפילו 

 לעומת מדינות אחרות באפריקה. 
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 The World Bank - World Development Indicators: מקור

. הדו"ח אנגולה תלויה לחלוטין ביבוא טכנולוגי, 2010שנת משרד התקשורת בפרסם פי דו"ח ש-על

-שתוכל לתמוך בפיתוח טכנולוגי ברכך לנקוט צעדים על מנת לעודד תעשייה מקומית  ישקבע כי 

קיימא. כמו כן, המסמך מציין כי השוק מאופיין בהיעדר היצע ומחירים מופקעים לאור המחסור 

 בתחרות. 

 10%-מוח בלצצפויות שקעות במגזר התקשוב במדינה ה, הIDCשל חברת המחקר  דו"חפי -על

כי עדיין נדרשים משאבי כוח אדם חיצונים על מנת להתמיד  הוסיף המחקר , אך הבשנה הקרוב

 בצמיחה. 

 

16,519 

43,133 42,547 

50,394 

44,212 

2005 2006 2009 2010 2011 

 באלפי דולרים, מאנגולה ICT יצוא שירותי

http://www.orkii.com/angola/exports-of-ict-services
http://www.orkii.com/angola/exports-of-ict-services
http://noticias.sapo.mz/lusa/artigo/16206613.html
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 IDC (Estado da Nação das TIC em Angola - 2013): מקור

 IT-שוק ה. 2.1
המשתמשים הנמוך, מספר רות מבלבד. ל 22%שיעור חדירת האינטרנט באנגולה נמוך ועומד על 

כמעט מיליון משתמשי אינטרנט שיעור החדירה נמצא בצמיחה הדרגתית בשנים האחרונות, ו

 מדי שנה. נוספו 

 
 Buddecom, הערכות של ITUמקור: 

הנמוך באינטרנט, קיימים צווארי בקבוק בכל הנוגע לרוחב פס לגלישה. בשנים  החיבורלצד שיעור 

האחרונות החלה השקעה גוברת בשיפור תשתיות אינטרנט באמצעות פריסת סיבים אופטיים, אך 

 ינית פרטית. יעסקים רבים, בעיקר בתעשיות הנפט של המדינה, עדיין נשענים על תקשורת לוו
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 משתמשי אינטרנט מספרים מחשבים משתמשי סלולאר   אוכלוסייה

1,110 1,910 2,900 3,400 4,500 5,500 

6% 

10% 

15% 
17% 

22% 

26% 

0

5

10

15

20

25

30

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

2009 2010 2011 2012 2013e 2014e
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http://www.portalidc.com/2013/Apresentacoes_Eventos/Accenture_CIO_Agenda_2013_Apresentacoes/IDC_Estado_TIC_Angola.pdf
http://www.portalidc.com/2013/Apresentacoes_Eventos/Accenture_CIO_Agenda_2013_Apresentacoes/IDC_Estado_TIC_Angola.pdf
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 ICT Development Index (2011): מקור

 

 IT-הזדמנויות ואתגרים בתחום ה .2.1.1

ארגונים גדולים במדינה במספר  107-מקבלי החלטות מ 242בקרב  2013שנת פי סקר שנערך ב-על

תעשיות ובמגזר הציבורי, צפויה צמיחה באימוץ בתוכנות ומערכות חדשות באנגולה, בעיקר 

 ימומש תוך התמודדות עםהפוטנציאל  עם זאת,וניהול מערכות.  (mobility)בתחום הניידות 

 אתגרים רבים.

להטמיע מערכות  בעל יכולתור ארגונים הינו היעדר כוח אדם מוסמך האתגר המשמעותי ביותר עב

מרבית הארגונים מתכוונים להגביר את ההשקעה שלהם  . לפי הסקר,בתוך הארגון ITוטכנולוגיות 

 . 10%-ל 1% כולו בין ICT-בתחום ה

 CRMת ופי הסקר, הם מערכ-בשנים הקרובות, עלבקצב מהיר שצפויים לצמוח התחומים 

ומערכות לניהול משאבי אנוש. האפליקציות הנפוצות שכבר זכו לאימוץ יחסית גבוהה הינם 

 ים. יופורטלים תאגיד ERPמערכות 

 

 

  

629 

1,312 

4,413 

1,714 

 דרום אפריקה נמיביה מוזמביק אנגולה

 bit/s (2010)-קצבי גלישה ממוצע למשתמש ב

http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Evaluation-Reports/Angola%20%20-%20Private%20Sector%20Country%20Profile.pdf
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Evaluation-Reports/Angola%20%20-%20Private%20Sector%20Country%20Profile.pdf
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 IDC (Estado da Nação das TIC em Angola - 2013): מקור

ת ניידות לשירו יםמסייעהמבחינת טכנולוגיות חדשות עולה כי קיימת מגמה של אימוץ פתרונות 

מגמה עולמית רחבה יותר של אימוץ פתרונות  משקפותי הדרישות הללו וכמו כן פתרונות ענן. שת

 גמישים יותר וניידים יותר. 

 

 IDC (Estado da Nação das TIC em Angola - 2013): מקור

וגלות לתת מס, מספר החברות המקומיות הITלמרות הצמיחה המשוערת בדרישה לפתרונות 

. ניכר כי חברות בינלאומיות החלו לחדור לשוק המקומי, בדגש על לצרכים הללו הינו קטןמענה 

 וכדומה.  IBM ,HPכמו  IT-וענקיות ה Deloitte-ו Accentureחברות ייעוץ בינלאומיות כגון 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ERP

Corporate Portals

HR Systems

Asset Management

Supply Chain Management

Business Intelligence

CRM

 (שיעור המשיבים)? האם לארגונך יש כוונה להטמיע את התוכנות שלהלן

 לא אוזכר מתכונן בתהליכי הטמעה כבר בשימוש

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Mobile Access to E-mail

Outsourcing Solutions

Hosting Applications

Data Warehousing

Web 2.0 Tools

Smartphone/Tablet Applications

Mobile Sales Applications

Cloud Computing

 (שיעור המשיבים)? האם לארגונך יש כוונה להטמיע את הטכנולוגיות הבאות

 לא אוזכר מתכונן בתהליכי הטמעה כבר בשימוש

http://www.portalidc.com/2013/Apresentacoes_Eventos/Accenture_CIO_Agenda_2013_Apresentacoes/IDC_Estado_TIC_Angola.pdf
http://www.portalidc.com/2013/Apresentacoes_Eventos/Accenture_CIO_Agenda_2013_Apresentacoes/IDC_Estado_TIC_Angola.pdf
http://www.portalidc.com/2013/Apresentacoes_Eventos/Accenture_CIO_Agenda_2013_Apresentacoes/IDC_Estado_TIC_Angola.pdf
http://www.portalidc.com/2013/Apresentacoes_Eventos/Accenture_CIO_Agenda_2013_Apresentacoes/IDC_Estado_TIC_Angola.pdf
http://www-03.ibm.com/press/us/en/pressrelease/35425.wss
http://www.itnewsafrica.com/2009/11/hp-expands-to-angola-libya/
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בעלות אחיזה חזקה בשוק המקומי, לאור הן (, Novabaseחברות מפורטוגל ומברזיל )לדוגמא 

ידוע כי חברות סיניות פעילות באנגולה  בנוסף,המדינות. תרבותיים בין הו ההיסטורייםרים הקש

 במסגרת הסכמים רוחביים עם הממשלה.

 שוק הטלקום. 2.2
יות וגל. למרות אימוץ הדרגתי של טכנו2002בשנת ולה נפתח לתחרות לראשונה שוק הטלקום באנג

 תקשורת חדשות, בעיקר בתחום בסלולר, השוק מאופיין בריבוי אתגרים וחסמים. 

התקשורת מכל מתקני  70%-על התפתחות של השוק ו מדינה מקשותראשית, התשתיות הפיזיות ב

ומספר בודד של הינו ריכויות  ענים על אספקת חשמל מגנרטורים. חסם משמעותי נוסףשעדיין נ

 . Angola Telecomפעילות החברה הלאומית, שחקנים, בדגש על 

למהלכי ליברליזציה כלליות  תוכניותניכרת השקעה מצד הממשלה לשדרג את התשתיות וישנם 

בים בספק כי מהלך זה יתממש בעתיד שמומחים ר אם כי, Angola Telecom הנוגעים לפעילות

 הקרוב. 

 טלפוניה קווית . 2.2.1

במהלך מלחמת  נהרסותשתיות רבות , לאחר שבמדינה מוגבלת מאוד תוויהק הטלפוניה תשפרי

בבירת המדינה. חברות נמצאים מכל הטלפונים  60%-יותר מ. 2002שנת האזרחים שהסתיימה ב

 .לתקשר עם אזורים מחוץ לעיר כדינית יורת לוויעל תקש ותפרטיות וסוכנויות ממשלה מסתמכ
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שנים  5-משאבים רבים ב ההשקיע(, שAT) Angola Telecomהחברה המשמעותית במדינה היא 

ת ש. פרויקט פרי2014עד  קווי טלפוניה 500,000 שלפרובמטרה  ,ת סיביםוהאחרונות בתשתי

 AT. חברת Ericsson-ו Alcatelהסינית,  ZTEהסיבים התבצע בשיתוף פעולה עם ספקים כמו 

  .חברת גילת הישראלית בשיתוףו ששנפר VSATגם מפעילה תשתית של לוויני 

בת של תאגיד הנפט -, חברהMS Telecom, השחקנית המשמעותית הנוספת היא AT-בנוסף ל

לקוחות  5,000-, החברה סיפקה שירותי טלפוניה קווי ל2007שנת . נכון לSonangolהלאומי 

של מספר חברות ישראליות בעבר, למשל גילת עבור  ןבלבד. ידוע כי החברה שכרה את שירותיה

 MS Telecomכי . ידוע 2008שנת ב WiMaxת רשת שים ואלווריון עבור פריVSATת רשת שפרי

$ 100-ת רשת עצמאית ברחבי המדינה בעלות משוערת של כשמתכוונת להמשיך להשקיע בפרי

 מיליון. 

 Mundo Startelנכנסה לשוק הטלפוניה הקווית במדינה שחקנית חדשה בשם  2004בשנת 

 ZTEבשיתוף עם  WiMax. החברה פעלה נמצרות להקים רשתות בתחום תחרות ייצרששאפה ל

 . נמצאת בקשיים כלכליים יאן, אך נכון להיום הואלווריו

 טלפוניה סלולרית. 2.2.2

וצפויה  ,היר מאודמ נעשה בקצבאימוץ תקשורת סלולר על ידי משתמשים טלפוניה קווית, לעומת 

לחדירה של המשך צמיחה הדרגתית בשנים הקרובות. צמיחה זו מביאה עימה הזדמנויות 

למעשה המדינה  שתהיהלאנגולה,  (4דור ) LTEשל טכנולוגיית  כניסה, כגון טכנולוגיות חדשות

 . 4דור  יקה בה תופעל רשתהראשונה באפר
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http://www.macauhub.com.mo/en/2006/06/05/1125/
http://www.itwebafrica.com/telecommunications/152-angola/232242-angola-first-in-africa-to-test-lte-advanced
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בסמוך לסיום מלחמת האזרחים  2002שנת תחום הסלולר נפתח לתחרות על ידי הממשלה ב

לות חברת התקשורת )בבע Movicelחברות בלבד:  2נשלט על ידי שוק במדינה, אך בפועל ה

)בבעלות משותפת של  Unitel-חברות פרטיות נוספות( ו, בשיתוף Angola Telecomת הלאומי

Portugal Telecom ו-MS Telecom .) 

, 4מיליארד בהקמת תשתיות לרשת דור $ 1כי תשקיע  2010שנת הצהירה ב Movicelחברת 

, LTEכי גם היא תיישם מערכת  הצהירה Unitel. המתחרה, ZTEבשיתוף עם התאגיד הסיני 

 . Ericssonבשיתוף עם 

כלליות לגבי הנפקת רישיון למפעיל סלולר שלישי במדינה ואף עלתה  תוכניותמתקיימים דיונים ו

, אך טרם הובהר אם MTN-ו Vodacomת, כגון ום דרום אפריקאיהתעניינות מצד חברות טלקו

 יתממשו בעתיד הנראה לעין.  אלה תוכניות

 

 BuddeComm based on ITU, INACOM :מקור

 ספקי אינטרנט. 2.2.3

 נוצלו כל הרשיונות( באנגולה, אך לא ISPרישיונות לספקיות אינטרנט ) 20עד היום הונפקו 

בו שוק הטלפוניה, חלו מיותר  עזהבתחרותיות מתאפיין למרות ששוק ספקי האינטרנט  בפועל.

 . של שירותי האינטרנט המרכזיות הספקיות שהשפיעו עלתהליכי קונסולידציה בשנים האחרונות 

שנוצרה בתוצאה ממיזוג של  Nexusמחזיקה בבעלות עיקרית על הספקית  MS Telecomחברת 

. Net Oneהיא גם הבעלים של ספקית נוספת בשם  MS Telecomספקיות עצמאיות. חברת  3

 .Movinetהיא הבעלים של ספקית השנייה בגודלה במדינה,  Angola Telecomחברת 

Movicel,  3.3מיליון  
25% 

Unitel, 
9.8מיליון  

 75% 

 (2013)מסך מספר המנויים % , שחקנים מובילים בשוק הטלפוניה הסלולרית

file:///C:/Users/Adam/Desktop/movicel.co.ao%20/
http://www.unitel.ao/
http://www.lightreading.com/mobile/4g-lte/unitel-tests-lte-advanced-with-ericsson/d/d-id/707267
http://www.nexus.ao/
http://www.netone.co.ao/
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  לשוק בכניסה וחסמים הזדמנויות .3
מקשה על הפעילות בשוק התקשוב. חברות רבות נדרשות סובלת מהיעדר תחרות האנגולה 

 לקשרים אישיים בקרב ההנגה המקומית או בכירים במשק על מנת לקדם אינטרסים עסקיים. 

יתר על כן, חברות ייעוץ רבות מזהירות בפני קשיים ביורקרטיים רבים במסגרת עבודה במדינה. 

ל ופעל בכוונתה( כי 2013-2017בתוכנית חומש הלאומית האחרונה ) רהצהיהממשלת אנגולה 

יעילות -ב לציין כי אימגבלות רגולטוריות עבור כניסת חברות ומשקיעים למדינה, אך חשו להסרת

ושחיתות הם נורמה במדינה. מומלץ שעסקים השואפים לפעול באנגולה יאתרו שותף מקומי 

 שמסוגל לסייע בתיאום מול הרשויות וגורמים עסקיים.

מדינות במדד קלות עשיית  189מתוך  179-ה במקום מדורגתעל פי דירוג של הבנק עולמי, אנגולה 

אתגרים רבים נוספים בעשיית עסקים  מחדד. המדד (ease of doing business)עסקים 

 ינה: במד

 ( 66משך זמן ארוך במיוחד להקמה ורישום של עסק חדש )ימים 

  מסגרת חקיקתית חלשה במיוחד לאכיפת חוזים 

 ( מכולה$ עבור 1,860( וליצוא )מכולה$ עבור 2,700עלות מכס גבוה ליבוא) 

  ימים להתקנת חשמל  145היעדר תשתיות ושירותים חיונים, כגון משך זמן של 

 

 

 

 ICT-ו הטלקום בתחום רגולציה .4
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שאיפה של 
הממשל לפתוח  

את השוק המקומי  
לחברות 

 בינלאומיות

 הזדמנויות

סביבה עסקית  
מאופיינית בחוסר  

 יעילות ושחיתות

תשתיות פיזיות  
רעועות והיעדר  
מסגרת עסקית  

 שקופה-בלתי

נדרשים קשרים  
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לקדם אינטרסים  
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 אתגרים

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Angola:_More_than_an_oil_and_gas_story/$FILE/130219_SGF_TL_Angola_email_version.pdf
http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB14-Full-Report.pdf
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לקום. המוסד ( אחראי לפיקוח על פעילות בתחום הטINACOMהמוסד האנגולי לתקשורת )

, תיאום מדיניות לגבי פעילות המפעילות וספקי תקשורת במדינה, גבייה אחראי להנפקת רישיונות

 של עמלות וקנסות וכל פעילות אחרת שרלוונטית לבקרה על המגזר. 

עידוד כלליות, שאוזכרו לעיל, הרגולציה במדינה סובלת מחסר  תוכניותמעבר לחקיקה מעורפלת ו

 שקיפות והיעדר מיסוד של תהליכי מסחר. 

 לכל היותר.  30%-ל ת, בעלות של ישות זרה על חברות טלקום מוגבלפי החוק המקומי-על

 ישראל עם מסחר יחסי .5
, ומחזיקה 2002נת שישראל מקיימת יחס מסחר עם אנגולה מאז סיום מלחמת האזרחים ב

נכנס רפאל זיניר לשגריר החדש במדינה ) מר מונה 2013בשגרירות בבירת המדינה. בינואר 

 . (, במקום עירית סביון וידגרגורן2013לתפקידו באוקטובר 

בעיקר בחקלאות, ביטחון וטלקום. בתחום  מתמקדיםלה באנגולה התחומים בהם ישראל פעי

בתחום הציוד, כגון וינות, כגון גילת תקשורת, יחברות ישראליות בתחום הלוו הטלקום בולטות

Alvarion ,זכו בחוזים מול השחקניות העיקריות בשוק. בתחום הש-IT  לא אותרה פעילות

 משמעותית מצד חברות ישראליות. 

כי חתמה על הסכם סחר כללי עם  World Trade Organization-אנגולה דיווח לממשלת 

במסגרת ההסכם.  יםבויות הצדדמחוי , אך לא אותרו פרטים נוספים אודות2005שנת ב ישראל

כי יפעלו לחזק את יחסי  הכריזושר החוץ האנגולי ביקור רשמי בישראל והצדדים ערך  2012שנת ב

 המסחר ביניהם. 

דיווח מדדי המסחר. המדינה מפרסמת לעתים נגולה אינה מיישמת שקיפות ברמה גבוהה בא

פי -ד. עליולא אח , אך באופן בלתי תדירקהטידו"חות מסחר באמצעות הלשכה המרכזית לסטטיס

-ינואררות מאנגולה. בולא יציבה של סח יבואנית היאהדו"ח האחרון שפורסם עולה כי ישראל 

ת והיתה שותפ$ מיליארד, 1-בהיקף של יותר מסחורות מאגנדולה ישראל יבאה  2013אפריל 

מנגד, בתקופות אחרות )לצד סין, ארה"ב, הולנד וספרד(. תקופה החמישית בגודלה ב המסחר

  היה זניח ועמד על עשרות מיליונים בודדים. מאנגולה ישראל של ש יבואהנבחנו בדו"ח עולה כי ש

http://www.pmo.gov.il/SECRETARY/GOVDECISIONS/2013/Pages/des5325.aspx
http://www.portalangop.co.ao/angola/en_us/noticias/economia/2006/2/12/Angola-Israel-Business-Volume-Amounted-USD-400-Million,616d0935-a040-4bd3-8b56-3eb73a91ce82.html
http://www.cadenagramonte.cu/english/index.php/show/articles/11738:angola-and-israel-advocate-to-strengthen-cooperation
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 (2013: לשכת הסטטיסטיקה המרכזית של אנגולה )מקור

היצואניות המובילות לאנגולה, אך היא כן  20הוזכר לעיל ישראל אינה מדורגת בין שדו"ח ב

-מסתכם בלאנגולה  יישראלההיצוא  ,האו"ם פי נתוני-". עלרשומה כשותפת מסחר "משמעותית

. כמו כן, ניכר כי חלה דעיכה 2010שנת לעומת  10.75%של , והוא מייצג ירידה בשנה מיליון$ 150

$ מיליון 4.87בסך נרשם יצוא של מכשירים וציוד טלקום  2012שנת ביצוא ציוד טלקום, כאשר ב

 . 2010-$ מיליון ב24.5בלבד, לעומת 

 

 UN Comstatמקור: 

 מכס . 5.1

 Dirreção Nacional das Alfãndegas נקראהגוף שאחראי על בקרת יבוא ומכסים במדינה 

 והוא כפוף למשרד האוצר. 

42,856 33,349 

1,101,794 

177 

 2013דצמבר -ספטמבר 2013אוגוסט -מאי 2012דצמבר -ספטמבר 2012אוגוסט -מאי

 באלפי דולרים, יצוא מאנגולה לישראל

210,781 

8,922 15,564 

122,381 

4,779 1,636 

149,841 

2,899 1,973 

 ציוד טלקום מכשירי טלקום כ יצוא"סה

 באלפי דולרים, יצוא מישראל לאנגולה

2010 2011 2012 

http://www.ine.gov.ao/xportal/xmain?xpid=ine&xpgid=publications&actualmenu=767439&publications_page=3
http://www.ine.gov.ao/xportal/xmain?xpid=ine&xpgid=publications&actualmenu=767439&publications_page=3
http://ec.europa.eu/agriculture/markets/export_refunds/forms/ao.pdf


72 
 

 pre-shipment)$ נדרש לעבור תהליך של בקרה בטרם נשלח 10,000-כל יבוא בשווי של יותר מ

inspection) ןהינ. החברות שמוסמכות לערוך בקרה זו על ידי ממשלת אנגולה Contecna 

Inspection S.A., BIVAC International ו-SGS היצואן מחוייב למלא טופס המכונה .

Pedido de Inspecção Pre-Embarque (PIPאש ) :ר מכיל את הפרטים שלהלן 

 Full name, address, fax, telephone, e-mail of the exporter and importer . 
 The country of origin of goods 

 The countries of supply (inspection) and shipment of the goods, port, 
airport, railroad or road station of loading. 

 Description and specification of goods, namely about dimensions, 
weight, colour and technical characteristics ; 

 Quantity and unit of weight or measurements  
 Price per unit FOB ; 
 Total value, detailing FOB, freight, insurance and other expenses ; 
 Payment conditions ; 

 Port, airport, railway station, road station of destination or border area ; 

 Packing and packaging ; 
 Indication of authorization of Partial Shipments or not 

 

ש לקבל אישור רנד (.Radios, Transmitters, Receives, etc)חשוב לציין כי ציוד תקשורת 

 משרד התקשורת.יבוא מיוחד מצד 

רלוונטית הפקיד המכס אחראי להזין את הנתונים של הפריטים המיובאים בנקודת הכניסה 

-על כ עומדת. בתחום התקשוב העמלה הקבועה Nota da Pagamento שנקראבאמצעות טופס 

 ערכהלעתים קרובות על פי דרישות של הרשויות. אנגולה  משתנותמלות . אך יש לציין כי ע5%

מאמצים בשנים האחרונות לייעל את פעילות רשויות המכסים במדינה על מנת להקל 

 קרטיה ביבוא. והביר

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cotecna.com/Tools/~/media/Documents/Datasheets%20-%20Factsheets/Angola/Angola-Cotecna-Datasheet.ashx
http://www.cotecna.com/en/Tools/Tariff%20Books/Angola
http://www.ustr.gov/sites/default/files/2013%20NTE%20Angola%20Final.pdf
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 Nota da Pagamentoדוגמא לטופס 

 

נכנסו לתוקף הנחיות חדשות בנוגע למכסים ביבוא לאנגולה. ההנחיות החדשות  2014בתחילת 

לעודד ייצור מקומי. במטרה להעלות את שיעור המס על יבוא של תכולות משמעותיות,  צפויות

טרם הובהרו כל ההשלכות הרלוונטיות של הנחיות מיסוי החדשים ומומלץ להתייעץ עם משרד 

 עורכי דין בעל ניסיון בסוגיות מסחר באנגולה. 

 

 

 

 

 

http://www.macauhub.com.mo/en/2014/01/02/new-customs-tariffs-come-into-force-in-january-1-in-angola/
http://www.macauhub.com.mo/en/2014/01/02/new-customs-tariffs-come-into-force-in-january-1-in-angola/
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 הטלקום בסקטור מובילים שחקנים מיפוי .6

 רטי קשרפ פרטים שם חברה

Angola Telecom  244-222-395-9990 חברת התקשורת הלאומית 

Sec_ca@angolatelecom.com 

Movicel  244-222-692-151 ית מובילה במדינהסלולרמפעילה 

fala.comigo@movicel.co.ao 

Unitel  244-923-191-000 ית מובילה במדינהסלולרמפעילה 

unitel@unitel.co.ao 

MS Telecom  חברת תקשורת השנייה בגודלה

 במדינה

244-263-3859 

ddne.dm@sonangol.co.ao 

Startel 244-227-272-727 חברת תקשורת שלישית במדינה 

ana.bacellar@startel.ao 

Net One 244-226-450-000 ספקית אינטרנט מובילה 

faleconnosoco@netone.co.ao 

Nexus 244-222-239-0995 ספקית אינטרנט מובילה 

comercial@nexus.ao 

TV Cabo 244-222-680-000 ספקית אינטרנט וטלוויזיה 

tvcabo@tvcabo.co.ao 

Angola Cables  חברה מרכזת את פריסת הסיבים

, ATבמדינה )בבעלות משותפת של 

Unital ,MS Telecom ,Movicel ,

Startel) 

244-227-360-006 

geral@angolacables.co.ao 

Ericsson  שירותי תכנון יישום וניהול של

 תשתיות טלקום

244-222-445-403 

Ulf.granhall@ericsson.com 

 

 IT-ה בסקטור מובילים שחקנים מיפוי .7

 פרטי קשר פרטים שם חברה

Accenture חברת ייעוץ טכנולוגיה בינלאומית 
+244-937-677-102/3 

accenture.angola@accenture.com 

Deloitte חברת ייעוץ טכנולוגיה בינלאומית 

244-222-679-623 

antopereira@deloitte.co.ao 

smiguel@deloitte.pt 

Novabase  חברתIT פורטוגלית מובילה 
244-930-343-327 

novabaseangola@novabase.co.ao 

http://www.angolatelecom.com/
http://www.angolatelecom.com/
mailto:Sec_ca@angolatelecom.com
mailto:Sec_ca@angolatelecom.com
file://psf/NO%20NAME/מעובד/movicel.co.ao
file://psf/NO%20NAME/מעובד/movicel.co.ao
file:///C:/Users/Adam/Desktop/unitel.co.ao
file:///C:/Users/Adam/Desktop/unitel.co.ao
mailto:unitel@unitel.co.ao
http://www.startel.ao/
http://www.startel.ao/
mailto:ana.bacellar@startel.ao
mailto:ana.bacellar@startel.ao
http://www.netone.co.ao/
http://www.netone.co.ao/
mailto:faleconnosoco@netone.co.ao
mailto:faleconnosoco@netone.co.ao
http://www.nexus.ao/
http://www.nexus.ao/
mailto:comercial@nexus.ao
http://www.tvcabo.co.ao/
http://www.tvcabo.co.ao/
file://psf/NO%20NAME/מעובד/angolacables.co.ao
file://psf/NO%20NAME/מעובד/angolacables.co.ao
http://www.accenture.com/ao-en/company/contact/Pages/angola-contact-information.aspx
http://www.accenture.com/ao-en/company/contact/Pages/angola-contact-information.aspx
mailto:accenture.angola@accenture.com
http://www.deloitte.co.ao/
http://www.deloitte.co.ao/
mailto:antopereira@deloitte.co.ao
mailto:smiguel@deloitte.pt
http://www.novabase.pt/en/Connect/press-zone/PressReleases/Pages/Novabase-in-Angola.aspx
http://www.novabase.pt/en/Connect/press-zone/PressReleases/Pages/Novabase-in-Angola.aspx
mailto:novabaseangola@novabase.co.ao
mailto:novabaseangola@novabase.co.ao
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Anubis Networks 
ספקית פתרונות אבטחה עם 

 פעילות אנגולה
351-217-252-110 

Cortex 

tecnologias 

אינגרטור של פעילות ופתרונות 

 וחומרהתוכנה 

244-227-280-086 

delcio.rigoberto @ 

cortextecnologias.com 

Compuserv חברת ייעוץ וניהול בתחום ה-IT 
244-222-444-439 

geral@compuserv.co.ao 

Go4IT 
ופתרונות אינגרטור של פעילות 

 תוכנה וחומרה

244-933-463-644 

info@go4it.co.ao 

MedTech 
ספקי טכנולוגיה בתחום הבריאות 

 IT-ו

244-222-444-439 

angola.com-medtech@medtech 

Maksen 
חברה בינלאומית לייעוץ טכנולוגי 

 ITוניהול תהיליכי 

244-222-635-301 

hersilva@maksen.com 

Orion חברת יעוץ מקומית בתחום ה-IT 
244-222-397-559 

Elvira.gois@orion.co.ao 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.anubisnetworks.com/
http://www.anubisnetworks.com/
http://www.cortextecnologias.com/
http://www.cortextecnologias.com/
http://www.compuserv.co.ao/
http://www.compuserv.co.ao/
http://www.go4it.co.ao/
http://www.go4it.co.ao/
http://www.medtech.co.ao/
http://www.medtech.co.ao/
mailto:medtech@medtech-angola.com
mailto:medtech@medtech-angola.com
http://www.maksen.com/
http://www.maksen.com/
mailto:hersilva@maksen.com
mailto:hersilva@maksen.com
http://www.orion.co.ao/
http://www.orion.co.ao/
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  רקע אתיופיה:

  אתיופיה היא אחת המדינות העניות בעולם, על אף צמיחה מואצת בעשור האחרון )גידול

בתמ"ג לפי הבנק העולמי(. פעולות המדינה ממומנות במידה רבה  11%-ריאלי של כ

 חקלאות ושירותים.מתרומות, והסקטורים העיקריים בה הם 

 הוא ריכוזי ונשלט ברובו על ידי המדינה ומפעילת הטלקום אתיופיה שוק הטלקום ב

 .Ethio Telecomהממשלתית, 

 מבחינת שקיפות ותחרותיות המכרזים. מגזר הטלקום הממשלתי ידוע כמושחת במיוחד 

 תקשורת החדירה של תקשורת קווית ושל  יתשתיות התקשורת במדינה רעועות, ושיעור

גם ביחס לממוצע האפריקאי. הממשלה מנסה מאוד לקדם את תחום  כיםסלולרית נמו

החדירה שיעורי פיתוח נרחבות.  תוכניותהתקשורת והמחשוב בשנים האחרונות, והשיקה 

 לתקשורת אכן מטפסים, אך עדיין נמוכים מאוד.

 ,ויוזמות  האיזורים המרוחקים במדינה נטולי גישה כמעט לגמרי לתשתיות תקשורת

מחשוב למקומות להרחיב את התקשוב של הממשלה ושל ארגונים בינלאומיים שמנסות 

 אלו נכשלות לא אחת.

  חברות הציוד הסיניות הגדולותHuawei ו-ZTE  העיקריות מבין חברות  תפותושההן

 התקשורת הגלובליות עם יוזמות תקשוב במדינה.

 ארגון חברות ה-IT  במדינהICT-ET ידום הסקטור, ומבקש להפוך את פעיל מאוד בק

 , בדומה להודו.IT-אתיופיה למרכז מיקור חוץ ל

 הממשלה אישרה תחרות  :לאחרונה נפתח מעט השוק המקומי בהיבטים מסוימים

הצליחו  Vodacom-ו MTNאפריקניות כמו -באספקת שירותי ערך מוסף וכך חברות כלל

זהו פתח לליברליזציה נוספת יג דריסת רגל ראשונית בשוק המקומי. ייתכן כי שלה

 בעתיד, ולכניסתן של חברות בינלאומיות נוספות לשוק המקומי.
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  ICT-ה תעשיית לעידוד מרכזיות תוכניות .1

 GTP – Growth and תוכניתהמרכזית כיום לפיתוח סקטור הטלקום האתיופי היא  תוכניתה

Transformation Plan – והיעד המרכזי שלה הוא צמיחה  2010שנת חומש שהושקה ב תוכנית

מתייחסת בהרחבה גם לתחום הטלקום ומכירה בו כמכשיר  תוכניתמדי שנה. ה 15%-11%של 

 מונה מספר יעדים בתחום זה: תוכניתצמיחה ופיתוח של המדינה. ה

 

 :2015-ל 2010יעדים להגשמה בין השנים  תוכניתבנוסף, קבעה ה

 2010 2015 

 8.5% 1.5% שיעור חדירת סלולר

מספר מנויי טלפוניה 

 )במיליונים(
1.2 8.6 

 64.4 7.6 מספר מנויי סלולר )במיליונים(

מספר מנויי אינטרנט 

 )במיליונים(
0.2 7.17 

 e-gov תוכנית. 1.1

 מבקשת להטמיע, 2010-חומש שהושקה ב תוכניתגם היא  ,הנוכחית e-government תוכנית

שירותי ממשל אלקטרוניים נרחבים עבור אזרחי המדינה, בהתבסס על מערכות אימות דיגיטליות. 

זרח הפרויקט כולל מספר ערוצי תקשורת עיקריים: פורטל אינטרנט, מרכז שירות לקוחות לא

 ותקשורת סלולרית לביצוע פעולות אזרחיות שונות )למשל תשלומים באמצעות מסרונים(. 

GTP - 
 טלקום

בנייה מסיבית של תשתיות תקשורת והרחבה של תשתיות  
 קיימות

 הרחבת הנגישות לתקשורת באיזורים כפריים 

 חיזוק איכות התקשורת הקווית והסלולרית

טווחי  : ניצול יעיל ותחרותי של משאבי התקשורת הלאומיים
והגדלת הכנסות המדינה  , IPמספרים וכתובות , תדירות

 משירותים אלו

 הכשרת כוח אדם להטמעת התוכנית

 חיזוק קווי התקשורת הבינלאומיים המגיעים למדינה  

 גיוס מימון עבור סקטור הטלקום

http://giswatch.org/en/country-report/internet-and-corruption/ethiopia
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, פורטל סחר, שירותי תעסוקה e-healthתחומים בעלי עדיפות בפרויקט זה הם חקלאות, 

אפריקניות  ITתחבורה, תיירות, מיסים, שלטון מקומי ושירותי ויזה ודרכונים. כמה חברות 

-ו Africom Technologiesבפרויקט והקימו פורטלים הממשלתיים, ביניהן  השתתפו

ESystems Africa . 

 נוספות תוכניות. 1.2
להרחיב את הנגישות  מנסהעירוניים, הממשלה  כיוון שהתשתית הקיימת מרוכזת בעיקר באזורים

 של משרדי ממשלה ובתי ספר באיזורים מרוחקים דרך קישורים לווייניים: 

  פרויקטWoredaNet  לה מרכזיים, רשויות מקומיות למשרדי ממש 500חיבר מעל

 באמצעות שירותים כמו שיחות וידאו. 

  פרויקטSchoolNet  בתי ספר במדינה ל 500חיבור מעל-gateway  שמספק סטרימינג

-2005שנים אודיו ווידאו בתוכן חינוכי. פרויקט לרישות איזורים כפריים של הממשלה ב

החזון כלל לשירותי טלפוניה, אינטרנט, פקס, ו VSATבמסגרתו הוקמו תחנות  2006

 תחנות מחשוב מקומיות לכל איזור כפרי. 

 EtherNet – Ethiopian educational and Research Network –  בניה ותחזוק

 רשתות תקשורת למוסדות חינוך ומחקר.

  יוזמת למידה מרחוק באמצעות שיחות וידאו עם המוסד האקדמי ההודיIndira 

Gandhi National Open University .ובשיתוף עם אוניברסיטאות מקומיות , 

המהירויות נמוכות וקטיעת השירות היא עניין שבשגרה, וחלק  העם זאת, גם בקישורים אל

מהפרויקטים הושלמו בהצלחה חלקית בלבד, בשל אספקת חשמל לא סדירה באיזורים מרוחקים 

 ובעיות במימון הפרויקטים.  

את שליטת הממשלה על הנעשה במדינה, ולעתים ערוצי  הגבירויש לציין שפרויקטים אלו 

 תקשורת אלו משמשים להעברת מסרים פוליטיים, ולאו דווקא לתקשורת חופשית. 

 ומגמות השוק גודל .2
את מידת מוכנות  הבחון( של הפורום הכלכלי העולמי, NRI) network readiness indexבמדד 

הפך לנדבך משמעותי  ICT-. תחום ה142מתוך  130במקום  מדורגת, אתיופיה ICTהמדינה לניצול 

משמעותי בין רמת העניין בתחום  קיים פערהפיתוח של המדינה בעשור האחרון, אך  תוכניותב

ת המונעות את התפתחותו מאידך. וברצון לפתחו מחד והמדיניות הקיימת והתקנות הרגולטוריו

 .4%-שיעור החדירה לאינטרנט במדינה עומד כיום על פחות מ

באינדקס כלכלת הידע של הבנק העולמי, אתיופיה מדורגת נמוך מאוד ביחס לממוצע באפריקה 

 :ICT-בתחום ה

http://www.2merkato.com/news/alerts/2591-ethiopia-phase-three-of-the-e-government-project-under-development
http://www.2merkato.com/news/alerts/2591-ethiopia-phase-three-of-the-e-government-project-under-development
http://www.freedomhouse.org/report/freedom-net/2013/ethiopia#.UxwfYvmSwaA
http://www.freedomhouse.org/report/freedom-net/2013/ethiopia#.UxwfYvmSwaA
file:///C:/Users/User/AppData/Roaming/Microsoft/Word/במדד%20NRI%20(network%20readiness%20index)%20של%20הפורום%20הכלכלי%20העולמי,%20האומד%20את%20מידת%20מוכנות%20המדינה%20לניצול%20ICT,%20אתיופיה%20מדורגת%20במקום%20130%20מתוך%20142
file:///C:/Users/User/AppData/Roaming/Microsoft/Word/במדד%20NRI%20(network%20readiness%20index)%20של%20הפורום%20הכלכלי%20העולמי,%20האומד%20את%20מידת%20מוכנות%20המדינה%20לניצול%20ICT,%20אתיופיה%20מדורגת%20במקום%20130%20מתוך%20142
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 gesciמקור: 

רונות הממשלה מנסה . בשנים האח'90-לאתיופיה בסוף שנות ה חדרואינטרנט ותקשורת סלולרית 

ים ידרך השקעות בסיבים אופטיים, קישורים לוויינ הלהרחיב את הנגישות לשירותי תקשורת אל

מהתוצר המקומי הגולמי של המדינה בעשור  10%-השקעה של כבושירותי פס רחב סלולריים, 

עט ונעדרת כמבאפריקה, מפגרות ביותר מה אהאחרון. למרות זאת, תשתית הטלקום באתיופיה הי

 . מאזרחי המדינה %85-לחלוטין מאיזורים כפריים, בהם מתגוררים קרוב ל

 הופכתבנוסף, העלות הכוללת של רכישת מחשב, התחברות לאינטרנט ותשלום על השימוש בו, 

, מחירי ITU-את הגישה לאינטרנט לבלתי אפשרית עבור רוב האתיופים. לפי מחקר של ה

ביותר בעולם ביחס להכנסה החודשית. המחירים גבוהים האינטרנט המהיר באתיופיה הם בין ה

 , ונשמרים גבוהים באופן מלאכותי. Ethio Telecomנקבעים על ידי חברת הטלקום הממשלתית, 

קפה, שמספרם גדל בשנים -אינטרנטב בעיקר משתמשיםשתמשי האינטרנט , מרבית מכיוון שכך

הקישור הוא איטי ולא אמין. בניגוד גם במקומות אלה  האחרונות, במיוחד בערים הגדולות.

, בהן הגלישה הסלולרית היא מתקדמת יחסית, באתיופיה גם תחום זה למדינות אחרות באפריקה

אינו מפותח, ומהירויות הגלישה הן איטיות. לסיכום, הן התשתית הרעועה והן המדיניות הלא 

 מעודדת מונעות את התפתחות האינטרנט המהיר במדינה. 

את מעורבות המגזר הפרטי בפיתוח  לקדם תנדרש אתיופיה לפי קרן המטבע הבינלאומית,

באמצעות פתיחה של  ,מיוחד בתעשיית הסוכר, בתחום התחבורה ובתחום הטלקוםבהמדינה, 

השוק לשחקנים פרטיים באופן שימשוך השקעות זרות. כלומר, לפי קרן המטבע, השליטה 

 כרגע חסם משמעותי בפני פיתוח התחום. ההוומהציבורית במגזר הטלקום 

2.1 .ICT – סחר חוץ 

 יבואמתוך כלל ה 3.8%-כ לאתיופיה ICT יבואהיווה  2009-2013, בשנים נתוני הבנק העולמילפי 

היווה  ICTסחורות  יצואהשירותים, ו יצואמתוך כלל  6.5%-היווה כ ICTשירותי  יצואלמדינה. 

 הסחורות.  יצואמתוך כלל  0.1%-כ

 IT-שוק ה. 2.2

אינו מפותח, בהתאמה. עם  IT-כיוון שתשתיות הטלקום המקומיות אינן מפותחות, גם סקטור ה

עות ולליברליזציה זאת, לאחרונה ננקטו מספר צעדים בידי הממשלה שפותחים פתח להשק

הממשלה הקלה במעט את תקנות הטלקום ואפשרה לחברות פרטיות  2013מסוימת: ביולי 

קלאסיים. המרוויחה הגדולה מכך  voiceלהשתתף בשירותי ערך מוסף, גם אם לא בשירותי 

http://www.gesci.org/assets/files/2.%20Ethiopia%20Final%20Draft%20Report.pdf
http://www.freedomhouse.org/report/freedom-net/2013/ethiopia#.UxwfYvmSwaA
http://www.freedomhouse.org/report/freedom-net/2013/ethiopia#.UxwfYvmSwaA
http://www.freedomhouse.org/report/freedom-net/2013/ethiopia#.UxwfYvmSwaA
http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2013/cr13308.pdf
http://data.worldbank.org/indicator/TM.VAL.ICTG.ZS.UN/countries?display=map
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החלה לספק שירותי תקשורת בפרוטוקול שהמבוססת בדרום אפריקה,  MTNהיתה חברת 

MPLS ( לצד שירותי תוכנה כשירותSaaS .לעסקים מקומיים ) 

, בעקבות פרויקיטים דומים שבוצעו בקניה. הקמת ICTעל הקמת פארק  הכריזהבנוסף, הממשלה 

חברות מקומיות ובינלאומיות כבר  12-יליון, וכ$ מ250-מסתכמת בעלות של כ Ethio ICTפארק 

במדינה, בקרבת שדה התעופה. חברות מובילות  Boleביקשו להשתכן בו. הפארק יוקם באיזור 

קונגית שהקימה -ההונג Techno Mobileהסינית,  ZTEשכבר התמקמו בפארק כוללות את 

תמחה בתחום הסייבר. האמריקאית המ SINET-במדינה מפעלים להרכבת טלפונים סלולריים, ו

 , מייעצת לממשלה בהקמת הפארק. IT-ההודית, פירמת ייעוץ ו Wiproחברת 

המדיניות של  תוכניותבנפרד מ מנסה לקדם, ICT-ETארגון חברות הטכנולוגיה האתיופי, 

. ICTה, כמו מדינות מתפתחות אחרות, למרכז מיקור חוץ של הפיכת אתיופיהממשלה, אג'נדה ל

בהודו. הארגון מהעלות בשמינית  ICTהארגון טוען כי אתיופיה יכולה לספק מוצרי ושירותי 

שתאפשר את פיתוח סקטור מיקור החוץ חזונו מנסה לקדם מדיניות ממשלתית התואמת את 

אלי, זכויות יוצרים ועוד. הארגון מבקש באמצעות הפעלת חוקי סייבר, הגנה על רכוש אינטלקטו

אפים בתחום מיקור החוץ, וסיוע בעלויות תשתית -לגייס מענקים כספיים להקמת סטארט

הטלקום, ציוד המחשוב והתוכנה, ומערכות גיבוי אנרגיה וחשמל, כמו גם הכשרות לכוח אדם. 

 lastבפתרונות  רטיתפהוא מבקש להוריד את עלויות קישורי האינטרנט לעסקים, ולקדם השקעה 

mile  מימון ולהשקיע בעצמו לקווי התקשורת המרכזיים הקיימים. הארגון מנסה גם לגייס

 המקומית.  ICT-בתעשיית ה

בשנים האחרונות בעקבות הקמת שלושה  השתפר. תחום זה IT-היבט משמעותי נוסף הוא חינוך ל

במדינה, שמספקים השכלה בהנדסת תוכנה ופיתוח מסלולי לימוד רלוונטיים במוסדות השכלה 

מערכות. ועדיין, מספר המתכנתים ומהנדסי הרשת סובל מחסכים משמעותיים, ואינו מספיק 

, Microsoftמקומית. אין בנמצא סרטיפיקציה ותאימות עם גופים כמו  ICTלפיתוח תעשיית 

Cisco ,Oracle  הוכו', ועל כן קשה למקומיים להשתלב בתוך עסקי-ICT  .העולמיים 

 IT-הזדמנויות ואתגרים בתחום ה. 2.2.1

, באג'נדת פיתוח הסקטור שלו, מצביע על כמה תחומים פוטנציאליים למיקור ICT-ETארגון 

מנוהלים, שירותי  ITחוץ: פיתוח תוכנה, בניית אתרים, אנימציה בתלת מימד, עיצוב גרפי, שירותי 

back office לקוחות גיבוי מידע ו, טלמרקטינג ומרכזי שירות-disaster recovery centers. 

בנוסף, הליברליזציה שבוצעה בתחום שירותי הערך המוסף מספקת הזדמנות לחברות זרות 

 . ICT-בתחום ה

דורשות חיבורי אינטרנט סבירים ויציבים שלא קיימים כיום. היעדר  אלהעם זאת, פעילויות 

מקומיים  ITורת בכלל מקשה על פיתוח שירותי התחרותיות בחיבור לאינטרנט ובשירותי תקש

 וכמובן על ביסוס שוק למיקור חוץ למדינות אחרות. 

http://allafrica.com/stories/201304152393.html
http://www.ictet.org/downloads/ICT_6RKi0s_Ho2z.pdf
http://www.researchictafrica.net/publications/ICT_Sector_Performance_Reviews_2010/Vol%202%20Paper%209%20-%20Ethiopia%20ICT%20Sector%20Performance%20Review%202010.pdf
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 שוק הטלקום. 2.3

 טלפוניה קווית. 2.3.1

מספר קווי הטלפון במדינה ביחס לגודל האוכלוסייה הוא נמוך מאוד, בשיעור חדירה של מעט יות 

וד למדינות אחרות באפריקה, גם שיעור זעום. בניג ADSL-ו dial up-, ושיעור הגישה ל1%-מ

 החדירה לתקשורת סלולרית אינו גבוה ואינו "מפצה" על הפער הדיגיטלי בתקשורת הקווית. 

 

 

 RIAמקור: 

 אינטרנט. 2.3.2

ם שעוברת דרך סודן, וכבל לאינטרנט העולמי דרך לוויין, מערכת כבלים אופטיי מחוברתאתיופיה 

במדינה החל  2007שנת למערכת כבלים בינלאומית. בומתחבר עובר דרך ג'יבוטי תקשורת ה

מן באמצעות הלוואה של ומש( fiber backboneתשתית כבלי סיבים אופטיים ) בנייתלפרויקט 
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,  צרכנים פרטיים
75% 

16%, עסקים  

8%, גופי ממשל  
2%, אחרים  

 (2009)התפלגות מנויי תקשורת קווית 

http://www.researchictafrica.net/publications/ICT_Sector_Performance_Reviews_2010/Vol%202%20Paper%209%20-%20Ethiopia%20ICT%20Sector%20Performance%20Review%202010.pdf
http://www.freedomhouse.org/report/freedom-net/2013/ethiopia#.UxwfYvmSwaA
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 SEACOMנחתם הסכם עם  2010שנת הסינית, שגם סיפקה את הציוד. בנוסף, ב ZTEחברת 

 .3Gb-לקישורים שיספקו קיבולת בינלאומית של כ

הגדולה של ממשלת אתיופיה לפיתוח תשתיות טלקום,  תוכניתלפי קרן המטבע הבינלאומית, ה

שכן מימון  חיש של האטה בצמיחה הכלכלית בסין,שפרטיה נזכרו לעיל, עשויה להיבלם בתר

 ההשקעות בתחום הטלקום מקורו בעיקר בסין.

לווייניות, אולם  VSATשימוש במערכות באתיופיה  נעשהכפי שנזכר, מעבר לתשתית הקווית, 

 הוא מוסדר ומאורגן בידי הממשלה לשימושים נקודתיים ואיננו פתוח לתחרות ולשימוש רחב. 

 

 רסלול. 2.3.3

 

 Huaweiהכריז כי חברת  Ethio Telecom, המונופול 2013, בדצמבר BMIלפי חברת המחקר 

במדינה, כחלק מעסקה ציוד/הלוואה גדולה שנחתמה מול  4Gהסינית תתחיל לבנות רשת 

Huawei ו-ZTE מיליארד. הפרויקט כולל רשתות ליבה, רשת  1.6$היקף של בradio access ו-
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backhaul IP מיליון אזרחים ולאפשר  59-צפוי להרחיב את קיבולת המפעילה לכיסוי של כ, והוא

 באדיס אבבה, הבירה.  LTEהפעלת שירותי 

הכריזה על פתיחת  Vodacomהחברה הגלובלית  2013, בדצמבר BMIמבחינת תחרות בשוק, לפי 

יברליזציה שלוחה באתיופיה, כרגע בעיקר למטרת בניית מודעות למותג במדינה, מתוך ציפייה לל

עתידית של שוק הטלקום. בינתיים, החברה תנסה להשיג רישיון לאספקת שירותי ערך מוסף, 

 מסורתיים.  voiceשיאפשר לה לתת מגוון שירותים מלבד שירותי 

  לשוק בכניסה וחסמים הזדמנויות .3
 הזדמנויות. 3.1

ת רבה לפתח תחומים נכונויש קיים חסר משמעותי באתיופיה בציוד מחשוב ותקשוב, ולממשלה 

ו על ידי חברות שכרנכבר במדינה, שחלקים ממנו  ההמוקם בימים אל ICT-. פארק ההאל

רעב להשקעות, הן  IT-טכנולוגיה בינלאומיות, מעיד על עניין בשוק המתפתח. נראה כי תחום ה

במגזר הפרטי והן בסקטור הממשלתי, כפי שניכר מיוזמות התקשוב שהממשלה הציגה בשנים 

רונות. עם זאת, כאמור, קשה לפתח שימוש בטכנולוגיות מידע כאשר המשאבים הבסיסיים האח

 של חיבור לאינטרנט ואספקת חשמל סדירה לוקים בחסר.

 חסמים. 3.2
את מגזר הטלקום כאחד המושחתים  סימןדו"ח של הבנק העולמי בנושא שחיתות באתיופיה 

. Ethio Telecomביותר במדינה, בין השאר בשל חוסר השקיפות של המפעילה המונופוליסטית 

הדו"ח סימן באופן מיוחד את עסקאות הענק שביצעה החברה בשנים האחרונות מול ספקיות 

, שבוצעו שלא במסגרת מכרז תחרותי. בנוסף, הבנק העולמי Huawei-ו ZTEהציוד הסיניות 

 מציין רכישה של ציוד בעל איכות נמוכה כנגד התקנות הרשמיות במדינה. 

ידיעת  שיעור, השוק אינו פתוח לתחרות ברוב תחומי הטלקום, מלבד מכשירי קצה לסלולר. בנוסף

ברים צערים, כלומר לג 55%-ו לנשים צעירות 33% –נמוך מאוד יה ילוסכבקרב האוקרוא וכתוב 

 . המקומי ICT-אחד המשאבים היסודיים ביותר לפיתוח סקטור החסר  , ועל כן44%-בממוצע כ

 ICT-ו הטלקום בתחום רגולציה .4
על סקטור הטלקום  האחראי, היא הגוף הרגולטורי העיקרי ETA-סוכנות הטלקום האתיופית, ה

ידי משרד על נשלט אלא בגוף הגוף עצמאי ב לא מדוברבמדינה. בפועל, ובניגוד למדינות אחרות, 

 התקשורת והממשלה. קיים מקום מצומצם בלבד בחקיקה ליוזמות עצמאיות. 

לכלל ההחלטות והעניינים הרגולטוריים ואילו משרד התקשורת שולט  אחראיראש הממשלה 

לה ליישם מדיניות  מאפשרהמונופול של המדינה על כלל התקשורת בפעולות המפעילה הלאומית. 

 France Telecomהייתה בשליטה צרפתית של  Ethio Telecomשל סינון וצנזורה. במקור 

 לבעלות הממשלה האתיופית. החברה חזרה  2012במשך כשנתיים, אך בסוף 

את אישור הממשלה לחברות  כוללותהתפתחויות רגולטוריות חיוביות מהשנים האחרונות 

לצורך קישור  VSATפרטיות מסוימות או ארגונים בינלאומיים לרכוש ולהשתמש בקישורי 

http://www.humanipo.com/news/3331/ethiopian-telecoms-sector-amongst-most-corrupt-in-country/
http://www.researchictafrica.net/publications/ICT_Sector_Performance_Reviews_2010/Vol%202%20Paper%209%20-%20Ethiopia%20ICT%20Sector%20Performance%20Review%202010.pdf
http://www.freedomhouse.org/report/freedom-net/2013/ethiopia#.UxwfYvmSwaA
http://www.freedomhouse.org/report/freedom-net/2013/ethiopia#.UxwfYvmSwaA
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Ministry of 
Capacity 
Building 

Ministry of 
Communication 
and Information 

Technology 

EICTDA ET 

עם זאת, חסמים  (.Ethio Telecomהבינלאומי של  gateway-אינטרנט )אם כי דרך ה

בירוקרטיים מונעים את ההתפתחות של אפשרות שירות זו, שכן אסור לחברות אלו לספק שירותי 

 . Ethio Telecomאינטרנט לצד שלישי, מה ששומר על עמדת המונופול של 

להטמעת מדיניות  , האחראיתEICTDAהאתיופית,  ICT-גופים נוספים הם רשות פיתוח ה

 ICT-, שמגדיר את אסטרטגיית הThe Ministry of Capacity Building-,  וICT-בתחום ה

 לשירות הציבורי, לתחומי החינוך, הבריאות, החקלאות ועוד. 

 

 

 

 

 

 

 באתיופיה אינם פתוחים לתחרות: ICT-מרבית תחומי התקשורת וה

 מדיניות שוק שירות תקשורת/מחשוב

תקשורת קווית מקומית 

 ובינלאומית
 מונופול

Ethio-Telecom  היא הספקית

 הבלעדית

 מונופול שירותי סלולר
Ethio-Telecom  היא הספקית

 הבלעדית

Gateway מונופול בינלאומי 
Ethio-Telecom  היא הספקית

 הבלעדית

 מונופול שירותי אינטרנט
Ethio-Telecom  היא הספקית

 הבלעדית

 מונופול שמות דומיין
Ethio-Telecom  היא הספקית

 הבלעדית

 מונופול שירותי תוכן
רק במסגרת אירוח השרתים של 

 המפעילה הלאומית

VSAT מונופול מלבד מקרים נקודתיים  

מוקדים טלפוניים, סייבר קפה 

 messagingושירותי 
  השוק פתוח לתחרות

טכנולוגיות טלפוניה מתקדמות 

(VoIP, callback) 
  אסור

  לתחרותהשוק פתוח  ציוד תקשורת
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 ישראל עם מסחר יחסי .5
 יצואיחסי מסחר בין ישראל לאתיופיה קיימים כבר שנים רבות, אך התחזקו בשנים האחרונות. ה

 48.3$ מאתיופיה עמד על יבואמיליון, בעוד שה$ 19.5-על כ עמד 2012הישראלי לאתיופיה בשנת 

סחורות חקלאיות כגון קפה, דגנים, תבלינים, גומי  ברובו כוללבוא הישראלי מאתיופיה הימיליון. 

בעיקר מחקלאות, חומרי בנייה, כימיקלים, הישראלי לאתיופיה מורכב  יצואטבעי ועוד. ה

 אלקטרוניקה, מיכון, ציוד רפואי ותרופות, מוצרי דלק ועוד. 

את אתיופיה כיעד לעסקים. אופי העסקים מגוון: גידולים  גילובשנים האחרונות ישראלים רבים 

חקלאיים וחוות פרחים, חומרי בנייה, מזון, ותיירות. חברות גדולות עוסקות בתשתיות מים וביוב 

לפי נתוני הלמ"ס בגרף לעיל כי  ומייצאות את הידע הישראלי בתחום המים למדינה. ניתן לראות

 הישראלי לאתיופיה. יצואעום בלבד מתוך כלל הצוא ציוד תקשורת מהווה כיום חלק זי

 

 מכס. 5.1

 , אחראית על נושא המכס במדינה. רק למשקיעיםERCAרשות ההכנסות והמכסים האתיופית, 

לעבור  צריך$ 5,000מדינה( ששוויו מעל ה לאצוא מקומיים מותר לייבא למדינה. כל יבוא )כלומר י

-. יבואנים צריכים להשתמש או בCash Against Documentדרך מכתב אשראי או 

Ethiopian Shipping and Logistics Services Enterprise ת לתעבורה ימית או בחבר

, מלבד נשק, יבואהתעופה האתיופית לשינוע המטען שלהם לתוך המדינה. לא קיימות הגבלות על 

 סמים וחומרים פורנוגרפיים. 

(, QSAEסחורה מיובאת צריכה לעמוד בתנאים של רשות האיכות והתקנים של אתיופיה )

 ומתבצעת בדיקה לפי המשלוח באמצעות גוף צד שלישי בינלאומי מוסמך. 

 מסמכים שיש להציג: קבלה מסחרית, שטר שעבוד. 

 הטלקום בסקטור מובילים שחקנים מיפוי .6

 פרטי קשר תיאור שם החברה

Ethio Telecom 515777 115(0) 251+ חברת הטלקום הממשלתית 

,  ציוד תקשורת
0.47 ,2%  

,  19.03, אחרים
98% 

 (2012)במיליוני דולרים , יצוא מישראל לאתיופיה

http://www.cbs.gov.il/reader/shnaton/templ_shnaton.html?num_tab=st16_05x&CYear=2013
http://english.peopledaily.com.cn/200703/27/print20070327_361208.html
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000844362
http://www.erca.gov.et/
http://www.2merkato.com/articles/import-and-export/2481-import-and-export-regulations-in-ethiopia
http://www.ethiotelecom.et/?q=contactus-hq
http://www.ethiotelecom.et/?q=contactus-hq
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 IT-ה בסקטור מובילים שחקנים מיפוי .7

 פרטי קשר תיאור שם החברה

Global Computing 

Solutions 

ותיקה יחסית, חולשת על  ITחברת 

 מגוון תחומים
 

Kifiya 
לסקטור  ITמתמחה בשירותי 

 הפיננסי

+251 115 513862 

info@kifiya.com 

Asseco Group 

פולנית המבקשת להשתלב  ITחברת 

בסקטור המקומי באמצעות שיתופי 

 פעולה עם חברות מקומיות

(+48 17) 888 55 55 

info@asseco.pl 

SINET חברה אמריקאית המתמחה בסייבר  

Boston Consulting 

חברת ייעוץ בינלאומית, באתיופיה 

 Oracleמספקת בעיקר מוצרים של 

 לארגונים

+251 116 622828 

et.com-info@bostonconsulting 

Escape Computing 
מקומית המתמחה  ITחברת 

 במחשוב, רשתות ומערכות בילינג
91-29-60-8-+2511 

ET-ICT ארגון חברות ה-ICT באתיופיה 
77-77-44-922-+251 

info@ictet.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kifiya.com/
http://www.kifiya.com/
mailto:info@kifiya.com
mailto:info@kifiya.com
http://www.asseco.com/
http://www.asseco.com/
http://www.security-innovation.org/
http://www.security-innovation.org/
http://www.bostonconsulting-et.com/aboutus.htm
http://www.bostonconsulting-et.com/aboutus.htm
mailto:info@bostonconsulting-et.com
mailto:info@bostonconsulting-et.com
http://escapecomputing.com/
http://escapecomputing.com/
http://www.ictet.org/index.php
http://www.ictet.org/index.php
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  רקע טנזניה:

  טנזניה נהנית מיציבות פוליטית גבוהה יחסית המאפשרת לממשלה להתמקד בכלכלה

 וליישם מדיניות פיתוח. 

 מדיניות לפיתוח סקטור ה תוכניותה בשנים האחרונות תהתוו ההממשל-ICT אולם ,

תשתית מוסדית רעועה מאטה את הטמעת ההחלטות בנושא. מספר פרויקטים 

 בענפי מפתח כגון בריאות וחינוך. ICT-לעודד שימוש בממשלתיים מנסים 

  תשתית התקשורת בעלת הניצולת הגבוהה ביותר במדינה היא רשת הסלולר, ובסקטור

 זה גם מתקיימת תחרות עניפה יחסית. 

  התחום הקווי מתאפיין בחסר בתשתיות ובניצול נמוך, וגם שיעור החדירה של אינטרנט

ליברליזציה, אך לא מלאה, ואחת השחקניות בו עדיין  קווי נמוך יחסית. הסקטור עבר

 בבעלות חלקית של הממשלה.

 היקף במדינה, המנסים לגשר -בשנים האחרונות מתנהלים מספר פרויקטי תשתית רחבי

הסיבים האופטיים הלאומי. עם זאת, חסמים  backboneעל הפער הדיגיטלי, כדוגמת 

שמל וכן ונדליזם של תשתיות תקשורת אחרים לתקשורת רציפה כגון בעיות באספקת הח

קישורי  –כפי שקיימים גם היום  ad hocצפויים להשאיר ביקוש לפתרונות תקשורת 

ואלחוט, תחומים בהם חברות ישראליות כבר פועלות במדינה וביבשת  VSATלוויין, 

 (.Ceragon-)כדוגמת גילת ו

 ומיות במדינה )מלבד כיום לא קיימת פעילות משמעותית של חברות טכנולוגיה בינלא

סלאם בשנים הקרובות צפויה למשוך יותר -בדר א ICT(, אך בניית פארק מיקרוסופט

 פעילות.

 בדומה ל( כלכלות אפריקניות אחרות, טנזניה מנסה להתפתח בתחום מיקור החוץBPO ,)

 ממדינות כמו גאנה וקניה.פחות אולם מקדמת את הנושא 

  ,תחום בעל פוטנציאל נחשבים לשירותי ערך מוסף לסלולר, כמו תשלומים סלולריים

 עסקי נרחב.

  חסמים נוספים בפני אימוץ נרחב יותר שלICT  ,במדינה הם אוריינות טכנולוגיית נמוכה

 ה מצומצם בקרב רוב האוכלוסייה ומחסור במומחים בתחומים רלוונטיים.יכוח קני
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  ICT-ה תעשיית לעידוד מרכזיות תוכניות .1

 

 הלאומית ICT-מדיניות ה. 1.1

ת תשתית, שבאמצעות פרי ICT-, קורא לקידום סקטור ה2003שנת מסמך המדיניות, שהתפרסם ב

התוויית מנהיגות מוסדית ברורה, יצירת מסגרת חוקית ורגולטורית לפיתוח התחום, עידוד 

בשירות הציבורי, ופיתוח נגישות  ICT-בסקטורי מפתח בכלכלת טנזניה, שימוש ב ICT-שימוש ב

 אוניברסיטלית לתקשורת. 

1.2 .Telecenters 

( באיזורים telecenters) ICTמרכזי  3,000ות על תכנון לבנ הכריזההממשלה  2011שנת ב

נועדו מרוחקים על מנת לצמצם את הפער הדיגיטלי בין איזורים כפריים ועירוניים. המרכזים 

הם הרשות הרגולטורית  תוכניתלקהילה טלוויזיה, אינטרנט, פקס וטלפונים. המשתתפים ב לספק

 0.3%(, וכן מפעילות טלקום ושותפי פיתוח נוספים שמקצים לפרויקט TCRAלתקשורת בטנזניה )

 ממחזור הרווחים השנתי שלהם. 

1.3 .NICTBB – תשתית סיבים לאומית 

סיבים אופטיים באמצעות  לאומית המבוססת על backboneתשתית  בונההממשלה הטנזנית 

היא לפרוש רשת של  תוכניתסיניות. היה יבנהלוואות גדולות מממשלת סין ובסיוע של חברות 

חבר את ה, כך שיכיום הוא קרוב להשלמו 2009שנת ב החלק"מ ברחבי המדינה. הפרויקט  7,500

בורונדי, אוגנדה, רואנדה, קונגו, וכן למדינות שכנות: כל המרכזים האיזורים והמחוזיים במדינה, 

 זמביה ומלווי.

תכניות  
מדיניות  
בעשור 
 האחרון

 מדיניות הטלקום הלאומית 1997

 הלאומית ICT-מדיניות ה 2003

2010 Electronic and postal 
Communications Act 

 (NICTBB)הלאומי  Backbone-פרויקט ה 2009 פרויקטים

 קהילתיים ICTמרכזי  2011

 ICTפארק  2011

2012 ICT בחינוך 

http://community.telecentre.org/profiles/blogs/government-to-build-3000-telecentres-in-rural-areas-in-tanzania?xg_source=activity
http://www.bbc.com/news/world-africa-19451044
https://www.ist-africa.org/home/default.asp?page=doc-by-id&docid=4323
http://www.nca.org.gh/downloads/Ghana_ICT4AD_Policy.pdf
http://www.nca.org.gh/downloads/Ghana_Telecom_Policy_2005.pdf
http://nca.org.gh/downloads/regdocs/NCA_Electronic_Communications_Act_775.pdf
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1.4 .ICT Park - 2011 

( לפיתוח PPPציבורית )-שותפות פרטית יצרה( Costechהוועדה הטנזנית למדע וטכנולוגיה )

וקונסורציום  Seacomסלאם. בפרויקט משתתפים חברת הכבלים -בעיר הבירה דר א ICTפארק 

, ואמור ליצור מקומות עבודה ולפתח Rhapta Cityשל משקיעים מקומיים וזרים. הפארק יכונה 

במדינה. הפארק ינסה למשוך ארגונים קטנים ובינוניים, תאגידים בינלאומיים  ICT-את תחום ה

ובין תאגידים  ICT-, בניסיון לקשר בין ארגונים קטנים ובינוניים מקומיים בתחום הITושירותי 

והקמת חממת חדשנות  BPOבינלאומיים. מתוכננת עבורו גם הקמת מוקדי שירות בפורמט 

-שיוקם יסווג כאיזור סחר מיוחד, כלומר מיסים נמוכים יותר, ו ICT-. פארק הCostechבחסות 

SEACOM  תספק לו קישוריות, נוסף על שירותיco-location ,data storage  ושירותי ערך

להקים אוניברסיטה טכנולוגית  תוכניתמוסף שיסופקו לדיירי הפארק. בטווח הארוך, קיימת גם 

 במסגרת הפארק. 

1.5 .ICT  2012 –בחינוך 

Huawei  לקידום השכלת  תוכנית השיקהטנזניהICT שנועדה לקדם את פיתוח התחום והכשרת ,

פונה לתלמידים מבית ספר יסודי ועד  תוכניתמשאבי אנוש בתחום, בשיתוף עם ממשלת טנזניה. ה

 האוניברסיטה. 

  ומגמות השוק גודל .2
שירותי טלפון בסיסיים, שירותי אינטרנט )בדרך כלל לא בפס  כוללהיצע השירותים הנוכחי בשוק 

מיליון,  9.3-רחב(, שירותים סלולריים ושירותי ערך מוסף. מספר משתמשי האינטרנט עומד על כ

מיליון. שיעור החדירה לשירותי סלולר גבוה בהרבה משיעור  27-כ –מנויי הסלולר מספר ו

, ועומד על אינו מאוד גבוה ביחס למדינות אחרות ורת קווית, אולם גם שיעור זההחדירה לתקש

מת סקטור התקשורת . לפי משרד האוצר הטנזני, תרובגאנה 100%-לעומת יותר מבטנזניה  58%

 משמעותית מאוד., רמה 20%-כ יתהה 2007-לתמ"ג ב

התחרות בכל הסגמנטים היא גבוהה יחסית, אולם בשוק הקווי תהליך הליברליזציה עוד לא 

 מצאת עדיין בבעלות ממשלתית חלקית., נCCTLלשעבר, -חברה הממשלתיתהושלם, וה

 - Airtelולאחרונה אף הוצע שהממשלה תרכוש מחדש את חלקה שכיום נמצא בבעלות המפעילה 

 . Zantel –פועלת רק עוד מפעילה קווית אחת  CCTL. נוסף על 35%

שקיבלו רישיון אך אינן  4בסביבה תחרותית יחסית, ועוד מפעילות  6בתחום הסלולר קיימות 

הפועלות  (ISPsספקיות שירותי אינטרנט ) 46מספקות שירותים מסחריים עדיין. בנוסף, קיימות 

 רישיון(. חברות המחזיקות ב 68באופן מסחרי )מתוך 

ימיים, סיבים אופטיים וקישורי -, כבלים תתVSATהתשתיות הקוויות הקיימות כוללות לווינות, 

-ש בקיבולת עודפת של ארגונים שיש להם תשתית תקשורת משלהם. פרויקט המיקרוגל, וכן שימו

NICTBBה ,- backbone  ,והוא קרוב להשלמה. הוא אמור לחבר את  2009שנת ב החלהלאומי

http://www.balancingact-africa.com/news/en/issue-no-551/computing/tanzania-public-priv/en#sthash.yTgt7czo.dpuf
http://allafrica.com/stories/201211201742.html
http://s3.amazonaws.com/zanran_storage/www.researchictafrica.net/ContentPages/111530246.pdf
https://www.ist-africa.org/home/default.asp?page=doc-by-id&docid=4323
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לקשר מעבר לגבולות לבורונדי, אוגנדה, רואנדה,  וכןבמדינה,  כל המרכזים האיזורים והמחוזיים

יליון $ מ400-לקחה הממשלה הטנזנית עוד הלוואה של כ 2013קונגו, זמביה ומלווי. באפריל 

. השוק הטנזני תולה תקוות רבות backbaone-מהממשלה הסינית להרחיב את תשתית ה

פערי הנגישות לתקשורת המפריעים לפיתוח בהשלמת רשת הסיבים הלאומית, בתקווה שתגשר על 

 המקומיים כיום, ותסייע להורדת מחירי התקשורת הקווית הגבוהים. ICT-הכלכלה ושוק ה

את  הורידכבר  2009שנת טנזניה בל SEACOMימית -מערכת הסיבים התת קישור המדינה

עדיין יקרים עבור מרבית האוכלוסיה; מי שהרוויחו  אלה, אבל 50%-מחירי האינטרנט בכ

הם משתמשים גדולים כבנקים, ארגונים גדולים, הבינלאומית מהחיבור למערכת הסיבים 

 סוכנויות ממשלתיות ומוסדות השכלה. 

כי נכנסה לשותפות עם חברת  2013ה בספטמבר הכריז Liquid Telecom Groupחברת 

להתחבר לרשת של  Liquid Telecom-. העסקה מאפשרת לTTCLלשעבר, -הטלקום הממשלתית

TTCLסלאם, קמפלה וקיגלי. חברת -, וגם ליצור רשת סיבים מאוחדת שמחברת את ניירובי, דר א

 באיזור. מצפה שהתפתחות זו תניע השקעות וצמיחה בשוק הפס הרחב  BMIהמחקר 

. בשל כך, ארגונים רבים נאלצים ממימושפוטנציאל השימוש אינטרנט המהיר במדינה רחוק מאוד 

לאמץ טכניקות הישרדות ברוחב פס נמוך, היסמכות על שירותי לווין וחיבורים ארעיים וכדומה. 

חברות תקשורת זרות מנסות למנף את הפערים בשוק התקשורת הקווית באמצעות פתרונות 

 השיקהשבסיסה באיחוד האמירויות,  Yahsatות ופתרונות אלחוטיים. לדוגמה, חברת לויינ

בטנזניה פתרון פס רחב לווייני לעסקים וצרכנים פרט, המכוון הן לאיזורים מרוחקים  2012שנת ב

 לאיזורים עניים בערים. החברה משווקת את המיזם באופן אינטנסיבי. וגם

נוסף על החסך בתשתיות תקשורת, קיימים חסמים משמעותיים נוספים לפיתוח שוק הטלקום, 

הפרטי והעסקי: הפסקות חשמל רבות המקשות על חיבור יציב, מיעוט מחשבים בקרב צרכנים 

 בציבור וכוח קניה זעום בקרב מרבית האוכלוסיה. פרטיים וארגונים, אוריינות תקשוב נמוכה 

2.1 .ICT – סחר חוץ 

 0.2%-כ היווה  ICTסחורות יצוא. יבואמכלל ה 3.7%-כ היווה ICTסחורות  יבוא, 2011בשנת 

 השירותים.  יצואמכלל  13.6%-כ יווהה ICTשירותי  יצואהסחורות, ו יצואמכלל 

 IT-שוק ה. 2.2

אינו מפותח,  IT-עקב החסמים הנוכחיים להתפתחותו של שוק הטלקום המקומי, גם שוק ה

הלאומי שנמצא בתהליכי פריסה.  backbone-בהתאם. כאמור, בטנזניה תולים ציפיות רבות ב

עדיין התעניינות אינטנסיבית של בניגוד לשווקים אפריקניים אחרים כקניה וגאנה, לא ניכרת 

פיילוט  2013-, שהשיקה במיקרוסופטחברות טכנולוגיה גלובליות בשוק המקומי. יוצאת דופן היא 

(, White Spacesשל שימוש בתדרים "ריקים" בתחומי הטלוויזיה לצורך פס רחב אלחוטי )

 White Spacesשימוש בטכנולוגיית  מנסה לקדםסלאם. מייקרוסופט -באוניברסיטה בדר א

http://s3.amazonaws.com/zanran_storage/www.researchictafrica.net/ContentPages/111530246.pdf
http://wafa.ae/en/vsat/Coverage/satellite-broadband-internet-in-Tanzania.aspx
http://data.worldbank.org/indicator/TM.VAL.ICTG.ZS.UN
http://www.factfish.com/statistic-country/tanzania/ict%20goods%20exports
http://www.quandl.com/WORLDBANK/TZA_BX_GSR_CCIS_ZS-Tanzania-ICT-service-exports-of-service-exports-BoP
http://www.zdnet.com/microsoft-launches-next-tv-white-space-pilot-in-tanzania-7000015209/
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 IT-במדינה לשם חדירת אינטרנט בפס רחב, וממנפת מעורבות זו להחדרת מוצריה לשוק ה

, UhuruOneהמקומי  ISP-וה Costechהמקומי: פרויקט הפיילוט מתבצע בשיתוף עם 

ואת מערכת ההפעלה עצמה  Windows 8תספק מכשירים תואמי  Uhuruoneובתמורה, 

 לאוניברסיטאות במדינה, וכך תקדם את הדומיננטיות של מיקרוסופט בשוק התוכנה המקומי.

חסם נוסף הוא מחירי החומרה, שמיובאת כולה ממדינות אחרות. כל עוד לא קיימים בטנזניה 

, המחירים צפויים להישאר גבוהים מדי יבוא, והמדינה תלויה בלעדית במתקני הרכבה לחומרה

 עבור כוח הקנייה המצומצם של מרבית הצרכנים במדינה. 

דיו כיום. מחד, זו עשויה  אינו מפותחי עסקים קטנים ובינוניים ל ידותקשורת ע IT-שימוש ב

להיות הזדמנות עסקית עבור המבקשים להיכנס לשוק הטנזני, ומאידך, נראה כי לא קיימת עדיין 

טנזניה מאופיינת  –בסקטור זה. ולא רק בסקטור העסקי  ICT-מודעות מספקת ליצירת ביקוש ל

. יוזמות אחדות בשנים האחרונות )כגון עדיין באוריינות טכנולוגית נמוכה בקרב רוב האוכלוסייה

( מנסות לקרב את האוכלוסייה למחשוב ואינטרנט, אך Huaweiזו המשותפות לממשלה ולחברת 

 נראה כי הפרויקט עודנו בשלבים ראשוניים.

שעתיד להיות מוקם בעידוד הממשלה אמור ועשוי למשוך חברות מקומיות  ICT-פארק ה

, אך BPOלהכיל גם תשתיות להקמת מוקדי שירות בתצורת  וגלובליות. הפארק, כאמור, עתיד

 בניגוד לשווקים אפריקניים אחרים נראה שטנזניה מעודדת באופן אינטנסיבי בידול בתחום זה. 

, DTBiהמקומית הוא החממה הטכנולוגית  ICT-מיזם נוסף שנועד לעודד את תעשיית ה

לוגיה והמדע הממשלתית. , ועדת הטכנוCOSTECHהמתפקדת כישות אוטונומית בחסות 

, ופועלת כמוסד ללא כוונות ICT-מקדמת חברות הזנק בתחומי ה, 2011שנת הוקמה בש ,החממה

פיתוחים . Vodacomרווח, כאשר המימון הראשוני לפעולתה הגיע מהבנק העולמי ומהמפעילה 

בהחממה נוגעים בתשלומים סלולריים, כרטיסי אוטובוס אוטומטיים, ממשל אלקטרוני, אבטחת מידע, 

 גיבוי מידע, ניטור מידע חברתית ועוד. 

שכן משגשגים כיום, וצפויה להם עוד צמיחה מהירה בשנים הקרובות, הם שירותי  ITשירותי 

מידע סלולריים. כיוון ששיעור החדירה לתקשורת סלולרית גבוה בהרבה משיעור החדירה 

לתקשורת קווית, קיימת הזדמנות )שכבר ממומשת בחלקה( לאספקת שירותים ציבוריים 

לולר, כגון מסחר אלקטרוני, תשלום חשבונות, שירותי ומסחריים באופן דיגיטלי על גבי רשת הס

בנקאות וכדומה. מפעילות הסלולר משקיעות מאמצים בפיתוח ואימוץ טכנולוגיות כאלו והביקוש 

 אליהן גבוה.

 IT-הזדמנויות ואתגרים בתחום ה. 2.2.1

  ,ם לאימוץ טכנולוגיות חס עדיין מהווההעלות הגבוהה של שירותי תקשורת, כאמורIT .

הם עדיין מהווים חסם אך התחרות בענף הצליחה להוריד מעט את רף המחירים, 

 משמעותי בפני רוב תושבי המדינה. 

http://tanjunior.blogspot.co.il/2011/11/factors-influence-ict-adoption-by-smes.html
http://s3.amazonaws.com/zanran_storage/www.researchictafrica.net/ContentPages/111530246.pdf
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 לפיתוח כלכלי.  יש להשקיע מאמצים לחנך אודות שימוש בפס רחב ובמחשוב 

  ,ידי הציבור הרחב-להירכש עליקרה מכדי  ועל כןמרבית החומרה מיובאת . 

  אספקת חשמל לא סדירה מפריעה לקיום שירותיICT  יציבים. אספקת החשמל

 באיזורים רבים תלויה בגנרטורים שעלות הדלק עבורם יקרה.

  במומחים בתחומי  מחסור חמורקייםICT ,יש צורך בהשקעה בהשכלה טכנית, ניהולית .

 פיתוחית, אבטחת מידע, מסחר אלקטרוני ועוד. 

 שוק הטלקום. 2.3

 טלפוניה קווית . 2.3.1

בלבד, והכיסוי שלה נמוך מאוד. התקדמות מהירה  TTCLי ל ידה עששתית טלפוניה קווית נפרת

הרבה יותר בתחום התשתית הסלולרית והשימוש הצרכני בה עצרו את התקדמות תשתית 

הטלפוניה, כמו במדינות אפריקניות רבות, וכיום כבר לא קיימים תמריצים משמעותיים להשקעה 

 בתחום.
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 יתסלולרפוניה טל. 2.3.2

, Vodacomתחום הסלולר מפותח בהרבה מהתחום הקווי ורמת התחרות בו גבוהה יותר. 

שנים, ובעקבותיה מפעילות אחרות השיקו גם הן  5-כבר כ 3Gהמפעילה המובילה, מציעה שירותי 

-אינטרנט סלולרי, אולם רמת אימוץ הטכנולוגיה נותרה נמוכה, ומרבית הצרכנים משתמשים ב

2G. 

, שתי חברות 2012שנת . בLTEבשנתיים התקיימו גם מספר ניסיונות לחדור לשוק עם טכנולוגית 

, חתמו Telesis-ו Smile Communicationsשאינן פעילות עדיין בשוק הטלקום המקומי, 

השיקה פיילוט  Vodacom, 2013שנת , ובLTEלוסנט לבנייה רשתות -הסכמי שותפות עם אלקטל

מסחריים ואין תאריך יעד להשקת  LTEזאת, לא קיימים עדיין שירותי  . עםNSNעם ציוד של 

 שירותים כאלו. 

ניתן לראות כי צמיחת שיעור החדירה לסלולר במדינה נעצרה במידת מה בשנים  הבאבתרשים 

האחרונות, מגמה שאיננה מבשרת טובות, שכן שיעור החדירה הקיים אינו גבוה. ובכל זאת, 

רת התקשורת הפופולרית ביותר במדינה, ועל כן קיים ביקוש משמעותי, תקשורת סלולרית היא צו

 כאמור, לפיתוח טכנולוגות מידע על גביה.

 

 BMIמקור: 

 אינטרנט. 2.3.4

בלבד, כאשר נתון זה  19%-מספר משתמשי האינטרנט במדינה אינו גבוה, ושיעור החדירה מגיע ל

מכלל משתמשי האינטרנט, על  45%-כולל גם את הגולשים באינטרנט דרך מכשירים סלולריים )כ

פי הגרף התחתון(. כאמור, עלויות הגישה לאינטרנט גבוהות מדי עבור מרבית התושבים. ניתן 

 מיליון.  2אינו עולה על  – broadband –לעיל כי מספר משתמשי אינטרנט מהיר  לראות בגרף
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 BMIמקור: 

 
 BMIמקור: 

 ימיים-כבלי תקשורת תת. 2.3.5

סלאם. המפעילות -, לשניהם נקודות נחיתה בדר אEASSy-ו SEACOM-המדינה מחוברת ל

Zantel ו-TTCL  הן חלק מקונסורציוםEASSy. 
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  לשוק בכניסה וחסמים הזדמנויות .3

 הזדמנויות. 3.1

יוזמות שישלבו אינטרנט יושפע מצופה כי שוק האינטרנט בטנזניה  BMIחברת המחקר 

ברי השגה. תחומים פוטנציאליים כוללים תשלום  ICTוטכנולוגיה סלולרית לספק שירותי 

, 2012חשבונות, גישה לחדשות, רדיו, בנק סלולרי, קמפייני בחירות והשכלה. לדוגמה, באוקטובר 

חתמו הסכם שמאפשר לאנשים לשלם מיסים דרך  Airtelרשות המיסים בטנזניה והמפעילה 

שמעותיים בשוק המקומי, יש יתרונות תחרותיים מ Vodacom-הטלפון הסלולרי שלהם. ל

-M-צופה שהיא תוביל את פיתוח השוק הנ"ל, בין השאר באמצעות שירות ה BMIוחברת המחקר 

PESA  .המספק שירותים פיננסים סלולריים 

ביוזמת או תמיכת הממשלה מהווים הזדמנות למעורבות חברות פרטיות.  ICTגם פרויקטי עידוד 

לחבר מוסדות מחקר והשכלה גבוהה, במימון הבנק העולמי, ברוחב פס  תוכניתלדוגמה, קיימת 

בסקטור הבריאות, כאשר משרד  ICT-. בנוסף, נעשים מאמצים לפתח שימוש ב8MBשל לפחות 

בסקטור. אחד החסמים כנגד מאמצים אלו הוא  ICTעל פיתוח פעילות  אמוןהבריאות והרווחה 

והיעדר ריכוז מידע. סקטור נוסף הצמא לפתרונות טכנולוגיות הוא  ICTפיצול של פרוייקטי 

 סקטור החקלאות, המשמעותי מאוד בכלכלת המדינה.

קיימא, שכן, -קישוריות וציוד תקשורת לאיזורים מרוחקים עודנה הזדמנות בת בנוסף, אספקת

למרות ההתקדמות בפריסת תשתית התקשורת הלאומית, עדיין קיימים פערים משמעותיים 

מאוכלוסיית טנזניה מתגוררת בהם. הזדמנויות נוספות עשויות להופיע  70%באיזורים אלו, אשר 

 סלאם. -אהגדול בדר  ICT-עם הקמת פארק ה

יש לציין כי מערכת פוליטית יציבה יחסית, ואחידות אתנית גבוהה במדינה, מבטיחות יציבות 

 החשובה להשקעה ופעילות עסקית.

 חסמים. 3.2

קוהרנטית, אסטרטגיית ההטמעה שלה לוקה בחסר. לא ברור  ICTאף שטנזניה עיצבה מדיניות 

, המבנה המוסדי והממשלי לא ברור, איזה גורם אמון על נקיטת צעדים להטמעת האסטרטגיה

ואין מספיק יכולת שיתוף פעולה בתחום. בנוסף, תחרות קשה על משאבים בין משרדי ממשלה, 

-סוכנויות ומחלקות מהווה חסם בפני מימוש המטרות, ובשל בעיות משמעותיות של שחיתות, כ

 מתקציב הממשלה מדי שנה הולך לאיבוד.  30%

 של צרכנים משאיר את ההוצאה על טלקום נמוכה. למרות קיומם שליה מצומצם יבנוסף, כוח קנ

 , למשל, קשה לשכנע צרכנים להצטרף אליהם. ירידה במספר לקוחות הסלולר בסוף3Gשירותי 

מעידה על שיעור מסוים של לקוחות לא פעילים. בנוסף, החלטת הממשלה להגדיל את  2012 שנת

המיסוי על טלקום צפויה להפחית שימוש וגם השקעות. עם זאת, יש לזכור שמכשירים סלולריים 

 הם אמצעי גישה מרכזי לאינטרנט, למרות הסייגים.

https://www.ist-africa.org/home/default.asp?page=doc-by-id&docid=4323
https://www.ist-africa.org/home/default.asp?page=doc-by-id&docid=4323
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בקרב  ICT-ם שימוש גורף בכאמור, בעיות באספקת חשמל סדירה מהוות חסם טכני לקידו

צרכנים וארגונים עסקיים. נוסף על כך, כמו במדינות רבות באפריקה, מקרים של ונדליזם 

בתשתיות תקשורת )כגון סיבים אופטיים( מפריעים לקישוריות אינטרנט סדירה וגורעים מההחזר 

 על ההשקעה בתשתיות תקשורת ומחשוב.

 ICT-ו הטלקום בתחום רגולציה .4
. תפקידיו הם קביעת מדיניות, נטור 2008שנת ב נוסדקשורת, המדע והטכנולוגיה משרד הת

 , מדע, טכנולוגיה וחדשנות.ICTוהערכה של הסקטור בכל מה שנוגע לתקשורת, 

TCRA (Tanzania Communication Regulation Authority הוא גוף הרגולציה בתחומי )

, טלקום ורדיו. מטרותיו המוצהרות הן תחרות ויעילות כלכלית, הגנת האינטרס הצרכני, שידור

וב על ליווי הליברליזציה של הסקטור ושיל אמונההסדרת תעריפים וניטור איכות. בנוסף, הרשות 

 המגזר הפרטי. 

( מתייחסת לעתים לסוגיות של תחרות FCC) ועדת התחרות ההוגנתשני גופים אלו,  לענוסף 

, COSTECH ,for Science and Technology Tanzania Commission-בשוק הטלקום,ו

ם מחקר ופיתוח טכנולוגיה במדינה. הארגון גם ארגון ממשלתי שבאחריותו תיאום וקידו מהווה

גם  COSTECHכלכלי במדינה. -מייעץ למדינה בנושאי מדע וטכנולוגיה ויישומם לפיתוח הסוציו

 .DTBi, כגון החממה הטכנולוגית ICTפרוייקטי  פועל לעידוד ויזימת

מצומצמת ביחס למדינות אפריקניות  נההי ICT-לציין כי התשתית המוסדית של סקטור ה יש

גורסת כי התשתית המוסדית הקיימת לא מחזיקה ביכולת מספקת  BMIאחרות; חברת המחקר 

 .ICT-להוביל שינויי עומק בסקטור ה

 ישראל עם מסחר יחסי .5
בעקבות  1973שנת , אולם נפסקו ב1963שנת ב נוסדויחסים דיפלומטיים בין ישראל וטנזניה 

הוחלט לפתוח  2014רק בפברואר  אךמלחמת יום כיפור. היחסים שבו להתהדק מאז בהדרגה, 

סלאם. אנשי עסקים מקומיים טוענים כי היעדר השגרירות -מחדש שגרירות ישראלית בדר א

היווה חסם משמעותי עד כה לפיתוח המסחר בין שתי המדינות. לטנזניה גם אין שגרירות בתל 

 אביב.

טכנולוגיה, השקיה, -חברות ישראליות בטנזניה, בתחומי החקלאות, אגרו 20-כ מושקעותכיום 

 חתמה Ceragon Networksהישראלית  backhaul-ותיירות. חברת פתרונות ה ITניהול מים, 

של  backbone-למודרניזציה של רשת ה Vodacomמיליון מול  7$לאחרונה חוזה בהיקף של 

 ה. פעילות במדינ Skyvision-ו Gilatהמפעילה בטנזניה. גם חברות הלוויינות 

http://www.mst.go.tz/
file:///D:/User/Desktop/מידאטה%20נטע%20לינזן/מכון%20הייצוא/טנזניה%20ICT/ה
http://www.mkono.com/pdf/ICLG_Tanzania2014.pdf
http://www.costech.or.tz/?page_id=1593
http://www.busiweek.com/index1.php?Ctp=2&pI=599&pLv=3&srI=49&spI=27&cI=10
http://www.busiweek.com/index1.php?Ctp=2&pI=599&pLv=3&srI=49&spI=27&cI=10
http://www.ceragon.com/about-us/media-center/news/item/638-ceragon-expands-its-footprint-in-africa-with-two-new-offices-and-new-million-dollar-wireless-backhaul-order
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 מכס . 5.1

 .ICT-חומרה ותוכנה בתחום ה יבוא בנושאתקנות ספציפיות  קיימותלא 

מסמכים בכמה שלבים לפחות שבוע לפני הגעת הסחורה.  צריך להגישלטנזניה  יבואהמצהיר על 

(. ניתן לטפל בכל clearing and forwarding agentמוסמך ) CFAהמייבא צריך למנות 

, מכתב ההסכמה של הסוכן המטפל, C36המסמכים אונליין. המסמכים כוללים: טופס הצהרה 

 ורשימת אריזה. , מסמכי פטור, אם קיימים, שטר מטעןיבואקבלה סופית, אישורי 

 הטלקום בסקטור מובילים שחקנים מיפוי .6

 פרטי קשר פרטים שם חברה

Vodacom מפעילת הסלולר הגדולה במדינה  

Airtel Tanzania  001 103 784 255+ השניה בגודלהמפעילת הסלולר 

helpdesk@tz.airtel.com 

Tigo 0716123103 מפעילת סלולר 

customercare@tigo.co.tz 

Zantel מפעילת סלולר ותקשורת קווית  

TTCL  מפעילת התקשורת הממשלתית

לשעבר, כיום רק חלק ממנה בבעלות 

 ממשלתית

+255 22 214 2000 

info@ttcl.co.tz 

Benson 798 798 798 255+ מפעילת סלולר קטנה  

support@bol.co.tz 

Telesis  מנסה להיכנס כשחקניתLTE  

Smile 

Communications 

 LTE +27 (0)11 463 6242מנסה להיכנס כשחקנית 

info@smilecoms.com 

 

 

ICT 
45% 

 אחרים
55% 

 (2012)לפי קטגוריה , יצוא מישראל לטנזניה

http://www.ist-africa.org/home/files/Tanzania_ICTPolicy.pdf
http://www.tra.go.tz/index.php/import-procedure
https://www.vodacom.co.tz/aboutus
https://www.vodacom.co.tz/aboutus
file:///C:/Users/Yair/Desktop/Africa/v
file:///C:/Users/Yair/Desktop/Africa/v
mailto:helpdesk@tz.airtel.com
mailto:helpdesk@tz.airtel.com
http://www.tigo.co.tz/
http://www.tigo.co.tz/
mailto:customercare@tigo.co.tz
http://www.zantel.co.tz/
http://www.zantel.co.tz/
http://www.ttcl.co.tz/
http://www.ttcl.co.tz/
http://www.ttcl.co.tz/contact_us.asp
http://www.bolmobile.co.tz/
http://www.bolmobile.co.tz/
mailto:support@bol.co.tz
http://www.smilecoms.com/#page
http://www.smilecoms.com/#page
mailto:info@smilecoms.com
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 IT-ה בסקטור מובילים שחקנים מיפוי .7

 פרטי קשר פרטים שם חברה

TanzaniaHuawei    2861971-22-00255 

Despech Africa 

EPZ 

יבואנית חומרה ותוכנה 

 יבואלאפריקה, הקימה מרכז 

 סלאם.-בדר א

+255 22 215 1349 

Techno Brain  
+255 22 2602624 

info.tanzania@technobrainltd.com 

TanzaniaCats  
בטנזניה וכן  ITמפיצת מוצרי 

 ספקית שירותים וייעוץ

+255 22 2137915 

cats@cats-net.com 

SCI Tanzania 
אפריקאנית -חברה פאן

 ITהמתמחית בייעוץ ופתרונות 

+255 22 2198600 

sales@scitz.com 

Infocom 

Technologies 
 914 775 222 255+ לארגונים ITפרוייקטי 

Agumba 

Technologies 

ואינטגרציה של פתרונות  הפצה

 תוכנה וחומרה
 

 

 

http://www.huawei.com/tz/about-huawei/contact-us/
http://www.huawei.com/tz/about-huawei/contact-us/
http://global.despec.com/contact
http://global.despec.com/contact
https://www.technobraingroup.com/directory/techno-brain-contact-us.aspx
https://www.technobraingroup.com/directory/techno-brain-contact-us.aspx
mailto:info.tanzania@technobrainltd.com
http://www.catsgroup.com/
http://www.catsgroup.com/
mailto:cats@cats-net.com
http://www.sciafrica.net/
http://www.sciafrica.net/
http://www.tanzanian-tanzania.com/it-companies-tanzanian-tanzania.html#.UzQegPmSzUl
http://www.tanzanian-tanzania.com/it-companies-tanzanian-tanzania.html#.UzQegPmSzUl
http://agumba.biz/index.php?id=15
http://agumba.biz/index.php?id=15


ICT :מיפוי ענפי
אנגולה, אתיופיה, גאנה, טנזניה, ניגריה, קניה
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