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فبراير 2016
ليبيا لديها أدنى األعساا لخدمة اإلنترنت عالي السرعة (عن طريق
 )WiMAXوفي اإلما ات الاربية المتحدة أعالها
حللت دراسة جديدة لمجموعة المرشدين العرب ( (Arab Advisors Groupأسعار خدمة اإلنترنت
عالي السرعة عن طريق شبكات الـ  WiMAXلقطاع األفراد والمنازل في سبع دول عربية ،وبينت
الدراسة أن أسعار هذه الخدمة بلغت أدناها في ليبيا فيما وصلت أقصاها في اإلمارات العربية المتحدة.
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لغاية كانون األول  2015خدمة الواي ماكس كانت متوفرة في إحدى عشر دولة عربية ,أربعة
منها تقدم هذه الخدمة لقطاع األعمال فقط.
تبين الدراسة أن متوسط إجمالي التكلفة الشهرية لكل ثانية لخط الـ  WiMAXهي  51دوالر
شهريا وذلك لسرعة الـ  2048كيلوبت .وقد بلغت التكلفة الشهرية اإلجمالية لهذه السرعة
أدناها في ليبيا وأقصاها في ااإلمارات العربية المتحدة.
أصدرت مجموعة المرشدين العرب ) (Arab Advisors Groupتقريرا جديدا بعنوان “أعساا
الـ  WiMAXفي الدول الاربية –د اعسة مقا نة” .يمكن شراء التقرير من مجموعة
المرشدين العرب مقابل  1,200دوال فقط حيث يحتوي هذا التقرير على  18صفحة و 9
جداول تفصيلية.
يذكر أن شراء هذا التقرير سيحسب من ضمن االشتراك السنوي مع مجموعة المرشدين
العرب ) ،(Arab Advisors Groupفيما لو قرر المشتري االشتراك ضمن فترة  3أشهر من
تاريخ شراء التقرير .أو من ضمن رسوم حضور مؤتمر مجموعة المرشدين العرب " المؤتمر
الثاني لنظم الدفع االلكترونية و الخلوية في الاالم الاربي" في الرابع من شهر أبريل
من العام  2016في فندق الفورسيزنز  -ع ّ
مان .للمزيد من المعلومات عن هذا المؤتمر يرجى
زيارة موقعنا التالي:
http://www.arabadvisors.com/E-MPayments/index.html
وأفادت السيدة هند قويدر ،المحللة أولى في مجموعة المرشدين العرب" :من الجدير بالذكر
أن مشغلي خدمة الـ  WiMAXفي البحرين و السعودية يقدمون هذه الخدمة للمشتركين
الحاليين فقط و ال يقدموها للمشتركين الجدد".
كما تضمنت هذه الدراسة تحليل أسعار خدمة اإلنترنت عالي السرعة الـ  WiMAXكنسبة
من حصة الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في كل دولة وهو ما أسمته مجموعة المرشدين
العرب ( )Arab Advisors Groupمقياس الكلفة النسبية ( WiMAX Affordability
 .)Measureوفي هذا اإلطار ،علقت السيدة داليا حداد المحللة أولى في مجموعة
المرشدين العرب " تصدرت دولة اإلمارات العربية المتحدة مقياس الكلفة النسبية".
“قام فريق المحللين في مجموعة المرشدين العرب ) (Arab Advisors Groupبإصدار
 4,300تقرير عن قطاعات اإلتصاالت واإلعالم ،يمكن شراء هذه التقارير بطريقة فردية ،أو عن
طريق اإلشتراك السنوي مع مجموعة المرشدين العرب ).(Arab Advisors Group
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 شركة900 ( بخدمة أكثر منArab Advisors Group) تفخر مجموعة المرشدين العرب
:عالمية وإقليمية يمكن االطالع عليها بزيارة الموقع التالي على اإلنترنت
http://www.arabadvisors.com/clients.htm
-ENDSpecial 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 الارب
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, Saudi
Arabia, Yemen, UAE, Kuwait, Qatar, Bahrain, Oman, Libya, Tunisia,
Algeria, Morocco and Mauritania.
For more information, please contact the Arab Advisors Group
offices. www.arabadvisors.com

