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( تعيد تشكيل نموذج األعمال OTTالخدمات العاملة عبر االنترنت )
في منطقة الشرق األوسط وشمال لمشغلي الهاتف الخليوي  

 أفريقيا
العاملة خدمات لتحليال ل( Arab Advisors Groupمجموعة المرشدين العرب )من  يقدم تقرير جديد

على  (OTT)ال تطبيقات يسلط التقرير الضوء على تأثير حيث  في العالم العربي. (OTTعبر االنترنت )
على الفرص التي تنتظر المشغلين في  ايضاالضوء  ذج أعمال مشغلي االتصاالت، ويسلطاإيرادات ونم

 .العصر الرقمي

 

عوامل  باإلضافة إلى، (OTTال )تطبيقات  ى انتشار. وقد أدقطاع االتصاالت ينمو بسرعة
. وقد فرضت هذه التطبيقات باستمرار ضغوطا سوق االتصاالتات كيتغيير دينامي إلىأخرى، 

التحتية، مما دفعهم إلى البحث عن طرق جديدة  معلى إيرادات مشغلي االتصاالت وبنيته

 .من أجل مواجهة التحديات
 

 " تقريراً جديداً بعنوان (Arab Advisors Group)أصدرت مجموعة المرشدين العرب 

يمكن شراء " (  في العالم العربي: الفرص والتحدياتOTTاالنترنت )الخدمات العاملة عبر 

دوالر فقط ، حيث يحتوي هذا التقرير  2,500مقابل  التقرير من مجموعة المرشدين العرب

الفرص التي لمحة عامة عن ويعطي التقرير  .جدول تفصيلي  30و صفحة  33على

و يلقي الضوء على . (OTTاالنترنت )الخدمات العاملة عبر  في عصر الخليويمشغلي تنتظر 
، من أجل أن تبقى هذه االتصاالت شركاتأعمال التحسن الذي يمكن أن يحدث لنموذج 

 وتسهل عمل الشركات األخري المعلوماتشركات تنقل تجنب التحول تالشركات ذات صلة و

 .دون عائد على االستثمار
 

للحصول على  (Arab Advisors Group)مجموعة المرشدين العرب بيرجى االتصال 
 نسخة من جدول المحتويات.

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

أشهر من  3، فيما لو قرر المشتري االشتراك ضمن فترة (Arab Advisors Group)العرب 
  .تاريخ شراء التقرير
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تطبيقات "على الرغم من أن  :لمجموعة المرشدين العربعلق السيد محمد الشوا، المدير العام 

، اال اننا ما زلنا نعتقد أن فرص حتى اآلن لها تأثير سلبي على مشغلي االتصاالتكان  (OTTال )

متعددة ال تزال تنتظر المشغلين في المستقبل. و انا أعتقد ان السنوات القليلة المقبلة سوف 
ية الى شركات أكثر ابتكارا مع عروض اكثر تنوعا".. تشهد تحول المشغلين من شركات تقليد

الشوا: "يأتي هذا التقرير الجديد الذي يسلط الضوء على فرص التحول محمد وأضاف السيد 
  ".يعصر الرقماللمشغلي االتصاالت في  نوفر الدعم، كجزء من التزامنا بأن مكنةالم

 
 "لقد أثرت :في مجموعة المرشدين العرب أولى محللة أبحاث هبة العطياتاالنسة  أفادت

 أولها تأثير، السوق بطريقتين في مشغلي الخدمةعلى  (OTTالعاملة عبر االنترنت )الخدمات 
. الخدمة مشغليلوالمكالمات الدولية  الرسائل القصيرة العوائد المتأتية من على هذه الخدمات

على البنية التحتية التي استثمرت فيها  (OTTتطبيقات ال ) هاتفرضالضغوطات التي إلى باإلضافة
 ال مفر منه ". أمرا شركات االتصاالت بشكل كبير. وهذا ما يجعل التحول

 

  4,800 بإصدار  (Arab Advisors Group)قام فريق المحللين في مجموعة المرشدين العرب 

التقارير بطريقة فردية، أو عن قطاعات االتصاالت واالعالم والمالية العربية، يمكن شراء هذه تقرير 
  عن طريق االشتراك السنوي مع مجموعة المرشدين العرب

)www.arabadvisors.com.( 

 

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

 يمكن االطالع عليها بزيارة الموقع التالي على االنترنت:  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 and technology 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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