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فلسطين واليمن بال شبكات لخدمات ال يزال مستخدمو الخليوي في 
    الجيل الثالث 
ق االتصاالت اسوامؤخراً  (Arab Advisors Group) درته مجموعة المرشدين العربحلّل تقرير جديد أص

، موريتانيا، ليبيا، لبنان، الكويت، األردن، مصر، البحرين، الجزائرهي: عربية دولًة  18في 
، فلسطين، اليمن، اإلمارات العربية المتحدة، تونس، السعودية، قطر، ُعمان، المغرب
البحث إلى أن دول الخليج العربي هي األكثر تطوراً من ناحية انتشار تكنولوجيا  اظهر. واسوري، العراق

ويعود تاخر الجيل الثالث في فلسطين الى عراقيل  المعلومات واالتصاالت ووجود البنية التحتية المالئمة.
 كبيرة من قبل االحتالل االسرائيلي. 

 

والسعودية، والكويت وُعمان رائدة  ،نوالبحري تعد أسواق قطر، واإلمارات العربية المتحدة،

على مستوى اإلقليم من ناحية وجود البنية التحتية لقطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
وتقديم خدمات االتصاالت. ويعود هذا التقدم إلى مستويات الدخل المرتفعة التي يرافقها 

ر األسواق، مما جعل وجود مشغلين متخصصين ومحترفين في القطاع باإلضافة إلى تحري

أسواق هذه الدول تتصدر قائمة أسواق االتصاالت في المنطقة من ناحية البنية التحتية 
 ونسب االنتشار.  

 

 2015 شباط  26تقريراً في (Arab Advisors Group)أصدرت مجموعة المرشدين العرب 

مكن شراء هذا التقرير من . ي"دولة عربية 18سوق االتصاالت في تحليل ل"بعنوان 
والر أمريكي فقط ، حيث يحتوي هذا التقريرعلى د 1,750مجموعة المرشدين العرب مقابل 

 :شرح تفصيلي عن سوق االتصاالت في التقرير جدول تفصيلي. يوفر 60 صفحة و 84
، بنان، ليبيا، موريتانيا، المغرب، ُعمان، قطرالجزائر، البحرين، مصر، األردن، الكويت، ل

 السعودية، تونس، اإلمارات العربية المتحدة، اليمن، فلسطين، العراق، سوريا.

 

يذكر أن شراء هذا التقرير سيحسب من ضمن االشتراك السنوي مع مجموعة المرشدين 

أشهر من  3 ، فيما لو قرر المشتري االشتراك ضمن فترة(Arab Advisors Group) العرب
قمة رسوم حضور مؤتمر مجموعة المرشدين العرب " من ضمنأو  .تاريخ شراء التقرير

في فندق  2015األول والثاني من شهر حزيران من العام " في الثانية عشراالندماج 
  المعلومات عن هذا المؤتمر يرجى زيارة موقعنا التالي:. للمزيد من انعمّ  -الفورسيزنز 

http://www.arabadvisors.com/Convergence/index.htm  
 

مؤتمر نظم الدفع االلكترونية و أو يمكن أن يحسب هذا التقرير من ضمن رسوم حضور "

في اليوم الحادي  العرب الذي تنظمه مجموعة المرشدين "الخلوية في العالم العربي

. للمزيد من انعمّ  -فندق الفورسيزنز في  2015والعشرين من شهر نيسان من العام 
 المعلومات عن هذا المؤتمر يرجى زيارة موقعنا التالي: 

MPayments/index.html-http://www.arabadvisors.com/E  
 

أن اد حدفي مجموعة "المرشدون العرب" داليا  االولى من جهتها، أوضحت محللة األبحاث
"هناك منافسة قويّة في أسواق المنطقة، وهو ما يظهر جلياً في مستويات االنتشار العالية 

لخدمات الهاتف الخليوي في األسواق، حيث تتمتع كل الدول العربية المشمولة في التقرير 
% باستثناء لبنان، واليمن، والعراق  100دولًة بمستويات انتشار تزيد عن  18البالغ عددها 
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والتي  الخدمات الخليويةازدهار لسطين. بيد أن هناك تراجع في خدمات الهاتف الثابت بسبب وف
 ".الثابتة ل بديال في كثير من االحيان للخدماتتمث

   
حداد أن "الدولتين الوحيدتين اللتين لم تطلقا خدمات الجيل الثالث حتى آذار االنسه داليا وأضافت 

تاخر الجيل الثالث في فلسطين الى عراقيل كبيرة من قبل ويعود  هما فلسطين واليمن، 2015

بينما أطلقت كل من الجزائر، والبحرين، واألردن، والكويت، ولبنان، وُعمان،  االحتالل االسرائيلي. 
 ".   الجيل الرابعوقطر، والسعودية واإلمارات العربية المتحدة خدمات 

 

( بإصدار Arab Advisors Groupمحللين في مجموعة المرشدين العرب )قام فريق ال

تصاالت واالعالم العربية. يمكنكم شراء هذه التقارير بطريقة اإلعن قطاعات  تقرير 4125 حوالي

 (Arab Advisors Groupفردية، أو عن طريق االشتراك السنوي مع مجموعة المرشدين العرب )

شركة   715 من( بخدمة أكثر Arab Advisors Groupتفخر مجموعة المرشدين العرب )

 يمكن االطالع عليها بزيارة الموقع التالي على االنترنت:  عالمية وإقليمية

http://arabadvisors.com/clients.htm 

  
  

 

-END- 

 

Special note to the editors: Kindly use Arab Advisors (not AAG) when 

abbreviating Arab Advisors Group. AAG is not a suitable abbreviation since it 

conflicts with the name of another company not related at all to Arab 

Advisors Group. 

 

  

Arab Advisors Group’s Arabic name is  مجموعة المرشدين العرب  

Please include our name in English in brackets after the name in 

Arabic 

           

Arab Advisors Group provides reliable research, analysis and forecasts of 

Arab communications, media, technology and financial markets.  

 

Arab Advisors Group Strategic Research Services (Media and Telecoms) are 

annual subscriptions. The services cover nineteen countries in the Arab 

World: Lebanon, Syria, Jordan, Palestine, Iraq, Egypt, Sudan, 

Mauritania, Saudi Arabia, Yemen, UAE, Kuwait, Qatar, Bahrain, 

Oman, Libya, Tunisia, Algeria, Morocco and Mauritania.  

 

For more information, please contact the Arab Advisors Group 

offices. http://www.arabadvisors.com/  
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