
 

FOR IMMEDIATE RELEASE 

 

 كانون 9  – صحفــي بيــــان

  2017يناير / الثاني
 

شهر  متوفرة في اثنتي عشرة دولة عربية كانت (LTEالجيل الرابع ) خدمات

 2016 نوفمبر
تحليال لخدمات  (Arab Advisors Group) تقرير جديد صادر عن مجموعة المرشدين العرب ستعرضي

عدد  بلغ 2016 أنه بحلول شهر نوفمبركشفت األبحاث وفي العالم العربي.  (LTE) الجيل الرابع

ن يمن عشرمرتفعا عربية،  ةدول اثنتي عشرةمشغالً في  ينثالث LTEخدمات ل المقدمينالمشغلين 
 .2015 أكتوبر مشغال فقط مقدمين للخدمة بنهاية

 

اثنتي عشرة  في ة تجاريامتوفر (LTEالجيل الرابع )كانت خدمات ، 2016بحلول شهر نوفمبر 
دولة عربية، بما في ذلك جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وهي البحرين والكويت وعمان 

 واألردن وقطر والمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة، باإلضافة إلى الجزائر
   .والمغرب والسودان وتونس ولبنان

 

تشرين الثاني / تقريراً في  (Arab Advisors Group)أصدرت مجموعة المرشدين العرب 

. يمكن "2016في  في العالم العربي  ل الرابعخدمات الجي" بعنوان 2016 نوفمبر

فقط ، حيث  دوالر أمريكي 2,000شراء هذا التقرير من مجموعة المرشدين العرب مقابل 

لمحة عامة عن  التقرير . يوفرجدول تفصيلي 111 و صفحة 57يحتوي هذا التقريرعلى 

. عالوة على اإلثني عشرفي الدول العربية  المتوفرة عروضالعسعار واأل، والجيل الرابعخدمات 
من الدول  الثالثينل التقرير الخطط والبيانات الواردة من قبل كل من المشغلين فص  يذلك، 

 أعسعار اعستخدام البيانات اإلضافية وصالحية الحزم.الى  ، باالضافةالمذكورة

 
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 
  .تاريخ شراء التقرير

مكن االعستفادة من شراء التقرير بالحصول على حضور مجاني إلحدى مؤتمرات مجموعة أو ي
 التالية:المرشدين العرب 

  الذي تنظمه  في الشرق االوسط وشمال افريقيا  قمة الحكومات الذكية

مجموعة المرشدين العرب في اليومين الخامس و العشرين و السادس و العشرين 
 األردن. – عم ان 2017من شهر نيسان من العام، 

  الذي تنظمه  في الشرق االوسط وشمال افريقيا  مؤتمر التحول الرقمي

مجموعة المرشدين العرب في اليومين الحادي عشر و الثاني عشر من شهر أيلول 
 .األردن – عم ان 2017من العام، 

 الذي تنظمه مجموعة  منتدى التمويل في الشرق االوسط وشمال افريقيا

العرب في اليومين السادس عشر و السابع عشر من شهر تشرين المرشدين 

 األردن.  – عم ان 2017األول من العام،

المؤتمرات يرجى زيارة موقعنا التالي:  هولمزيد من المعلومات عن هذ
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خالل الفترة  " :في مجموعة المرشدين العرب أولى ة أبحاثمحلل ،تاهبة العطي نسةاال أفادت

ازداد عدد المشغلين الذين  2016 نوفمبر \ لثانيو تشرين ا 2015 أكتوبر \ ألولبين تشرين ا

وصل عدد المشغليين  ،2016بحلول نوفمبر حيث أنه و بشكل ملحوظ. رابعيوفرون خدمات الجيل ال
يقدمون ارتفاعا ملحوظا عن عشرين مشغال  مسجالفي اثنتي عشرة دولة عربية، لثالثين مشغال

 ".2016في نهاية اكتوبر  الخدمة
 

في  بشكل تجاري (LTE)"باإلضافة الى توفر خدمة الجيل الرابع  :أضافت االنسة هبة العطياتكما 

قد حازوا على تراخيص في مصر  ةالثالث الهواتف الخليويةاثنتي عشرة دولة عربية، فإن مشغلي 

   ".، اال ان الخدمة الزالت غير متوفرة حاليا في مصر2016بحلول شهر اكتوبر لتقديم هذه الخدمات 
  

  4,400 صداربإ  (Arab Advisors Group)قام فريق المحللين في مجموعة المرشدين العرب 
واالعالم والمالية العربية، يمكن شراء هذه التقارير بطريقة فردية، أو عن قطاعات االتصاالت تقرير 

  عن طريق االشتراك السنوي مع مجموعة المرشدين العرب

)www.arabadvisors.com.( 

 

شركة  900 بخدمة أكثر من (Arab Advisors Group)تفخر مجموعة المرشدين العرب 
 .عالمية وإقليمية

  
 

-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, 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  
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