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 إنترنت األشياء يخلق فرصا جديدة وواعدة لمشغلي االتصاالت 
المبادرات الذكية التي  يحللتقريراً  (Arab Advisors Group) أصدرت مجموعة المرشدين العرب

وشمل و الماء.  المواصالت,قطاعات الكهرباء في نفذتها الحكومات في داخل وخارج الوطن العربي
( التي يقدمها عدد من مشغلي الخليوي، باإلضافة IoTالتقرير أيضا تحليال لخدمات انترنت األشياء )

م بها هؤالء المشغلين لتقديم شبكات عصرية متوافقة مع انترنت األشياء في الى التحضيرات التي يقو
 .الوطن العربي

 

المبادرات الذكية التي نفذتها  Arab Advisors Group)) حللت مجموعة المرشدين العرب

اإلمارات العربية , سنغافورا, السعودية, قطر, أسترالياالحكومات في سبع دول هي: 

. هذه المبادرات المملكة التحدة البريطانية والواليات المتحدة االمريكية ,المتحدة
. كما يسلط التقرير الضوء على االستثمارات الماءو  المواصالت, الكهرباءتشمل قطاعات 

( IoT، وخدمات انترنت األشياء )والتطويرات التي قام بها مشغلواالتصاالت على شبكاتهم
 .التي يقدمونها

 

/ بآمن  الثانيتقريراً في  (Arab Advisors Group)أصدرت مجموعة المرشدين العرب 
مية: انترنت األشياء ودوره في تحسين الخدمات الحلول الرقبعنوان " 2017 غسطسأ

 2,500". يمكن شراء هذا التقرير من مجموعة المرشدين العرب مقابل لوطن العربيفي ا
 جدول تفصيلي.  26 صفحة و 53دوالر أمريكي فقط ، حيث يحتوي هذا التقريرعلى 

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

 العرب

 (Arab Advisors Group)  أشهر من تاريخ  3فيما لو قرر المشتري االشتراك ضمن فترة
 شراء التقرير. 

  

مع التطور  بالتزامن في مجموعة المرشدين العرب:" محللة أولىالسيدة داليا حداد،  أفادت

في العديد من  (IoTحلول إنترنت األشياء ) وظهور  في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
، الحكومات زمام المبادرة في دمج هذه التكنولوجيا مع القطاعات التقليديةالبلدان، أخذت 

 " حيث قامت بعض الحكومات باطالق حلول ذكية تساهم في تحسين كفاءة هذه القطاعات
 

يركز تقرير  في مجموعة المرشدين العرب:" محللة أولى، النسة هبة ربضياكما علقت 
وخدمات إنترنت األشياء التي يقدمها بعض مجموعة المرشدين العرب أيضا على حلول 

 مشغلو يركز التقرير على الخطوات التي أخذهاالمشغلين الخلويين في الدول العربية. كما 
لتصبح متوافقة مع خدمات انترنت  تطوير شبكاتهمل في الوطن العربي شبكات االتصاالت

 " .(IoT) األشياء
 

 ( بإصددار حدوالي Arab Advisors Group)قام فريق المحللين في شركة المرشدين العرب 

عن قطاعات االتصداالت واالعدالم العربيدة، يمكدن شدراء هدذه التقدارير بطريقدة  تقرير 4,800

 Arab Advisorsفرديدة، أو عدن طريدق االشدتراك السدنوي مدع شدركة المرشددين العدرب )

Group))www.arabadvisors.com( . 
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 شركة عالمية 900بخدمة أكثر من  (Arab Advisors Group)تفخر شركة المرشدين العرب 
 يمكن االطالع عليها بزيارة الموقع التالي على االنترنت: وإقليمية 

http://www.arabadvisors.com/clients/a 
 

 

-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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