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خدمات  ونقدمي من العالم العربيدول  تسعفي  مشغالعشرون  
LTE 

تحليال لخدمات  (Arab Advisors Group) ين العربتقرير جديد صادر عن مجموعة المرشد ستعرضي
عدد  بلغ 2015 اكتوبرأنه بحلول شهر كشفت األبحاث وفي العالم العربي.  (LTE) الجيل الرابع

ين فقط لثالثة مشغب مقارنة دول عربية تسعفي  مشغالا  عشرين LTEخدمات ل المقدمينالمشغلين 
 .2011نوفمبر  بنهايةمقدمين للخدمة بدولة واحدة 

 

أضحت حدث في تقنيات شباات الهات  النقال، وهو التطور األ(، LTEالجيل الرابع )خدمات 
بلدان، بما في ذلك جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وهي البحرين  تسعةب متوفرة

، و األردن والاويت وعمان وقطر والمملاة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة

   زائر ولبنان.باإلضافة إلى الج

 

 2015 كانون األولفي تقريراا  (Arab Advisors Group)صدرت مجموعة المرشدين العرب أ
. يمان شراء هذا التقرير من مجموعة "في العالم العربي خدمات الجيل الرابع" بعنوان

 43 على فقط ، حيث يحتوي هذا التقرير أمرياي دوالر 2,000المرشدين العرب مقابل 

الجيل لمحة عامة عن خدمات الهات  النقال  التقرير يوفر. جدول تفصيلي 80 و صفحة
ل فص  ي. عالوة على ذلك، العشرينعربية في الدول ال المتوفرة عروضالعسعار واأل، والرابع

الى  ، باالضافةالدول المذكورة فيلمشغلين والبيانات الواردة من قبل كل من ا التقرير الخطط 
 عستخدام البيانات اإلضافية وصالحية الحزم.إأعسعار 

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

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

من شهر  الرابعفي  "لم العربياالثاني لنظم الدفع االلكترونية و الخلوية في الع

من المعلومات عن هذا المؤتمر  عم ان. للمزيد -في فندق الفورعسيزنز  2016أبريل من العام 

  يرجى زيارة موقعنا التالي:

index.htmlMPayments/-http://www.arabadvisors.com/E 
  

انه خالل الفترة بين "في مجموعة المرشدين العرب  ة أبحاثمحلل مي الزير نسةاال أفادت

زداد عدد المشغلين الذين يوفرون خدمات إ 2015 اكتوبر \ تشرين األولو  2014 مايو \ أيار
و أضافت  ."أورانج األردن و فودافون قطر و بثالث مشغلين تحديدا: زين األردن رابعالجيل ال

تسع دول مشغل في  لعشرينوصل عدد المشغليين  2015 اكتوبر"بحلول  مي الزير نسةاال

 ".عربية
 

"باإلضافة الى في مجموعة المرشدين العرب  ة أبحاثمحللفت االنسة هبة العطيات أضا

فإن هذه الخدمة مقدمة أيضا في ، عربية ةدولعشرين في  (LTE)خدمة الجيل الرابع توفير 

األردن تعمل على توفير خدمة الجيل  امنيةأن  ومن الجدير بالذكر. إقليم كردعستان في العراق

 ."  2016بداية عام حلول الرابع لمشتركيها ب
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 بإصدار حوالي (Arab Advisors Group)قام فريق المحللين في مجموعة المرشدين العرب 

يمانام شراء هذه التقارير بطريقة فردية، . عن قطاعات االتصاالت واالعالم العربية تقرير  4,300

  (Arab Advisors Group). المرشدين العرب أو عن طريق االشتراك السنوي مع مجموعة
 

شركة   900بخدمة أكثر من  (Arab Advisors Group)تفخر مجموعة المرشدين العرب 
  يمان االطالع عليها بزيارة الموقع التالي على االنترنت:  عالمية وإقليمية

http://www.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 and technology markets.  

 

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

annual subscriptions. The services cover nineteen countries in the Arab 

World: Algeria, Bahrain, Egypt, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, 

Mauritania, Morocco, Oman, Palestine, Qatar, Saudi Arabia, Sudan, 

Syria, Tunisia, UAE and Yemen. 

 

For more information, please contact the Arab Advisors Group 

offices. www.arabadvisors.com  
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