
 

FOR IMMEDIATE RELEASE 
 

 تشرين 1 – صحفــي بيــــان

 2018  الثاني
 

احتلت اإلمارات العربية الُمتحدة المرتبة األولى في تصنيفات 
  2018لعام  المؤشر الرقمي

الدول العربية من  يصنف جديدا   ( تقريرا  Arab Advisors Groupأصدرت مجموعة المرشدين العرب )
اإلمارات العربية الُمتحدة المرتبة األولى في احتلت .2018في  (Digital Index)حيث المؤشر الرقمي 

  .2018لعام  تصنيفات المؤشر الرقمي
  
 .دول العربيةلل (Digital Index)  الرقميمؤشر المجموعة المرشدين العرب   حدثتأ
الدفع  ،الجاهزية الرقمية، الحكومة الذكية :على أربعة ركائزالمؤشر يعتمد و

 .االقتصاد والتعليم و، و الدفع عبر الهواتف الخليوية اإللكتروني

 
بين  للمؤشر الرقميساسية الركائز األجديد لمجموعة المرشدين العرب التقرير ال يتضمن

المؤشرات الخاصة لكل ركيزة الدول العربية والنسبة الرقمية لكل ركيزة. كما فصل التقرير 

 التي تعكس نسبة التبني الرقمي لكل دولة ومدى المنافسة بين الدول في العالم العربي.

 

تقريرا  جديدا  بعنوان  Arab Advisors Group))أصدرت مجموعة المرشدين العرب 

مجموعة المرشدين التقرير من  يمكن شراء . "المؤشر الرقمي في العالم العربي"

 23 و صفحة 49حيث يحتوي هذا التقرير على  ،فقط أمريكي دوالر 3,000مقابل  العرب
 في الدول العربية التنافس الرقميلمقياس شدة تحليال  شامال   وايقدم دول تفصيليج

 .2018لعام 

 

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

 

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

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

 

 أحدثت مجموعة المرشدين العرب المؤشر الرقمي ”عقب السيد حكم كنفاني
(Digital Index)   وهو من أهم الركائز لتطوير إقتصادنا العربي وهو أيضا  العامل للدول العربية

  ”.األجنبية المباشرةالمحفز لجذب االستثمارات 
 

 كما .2018لعام  المؤشر الرقميول في تحدة المركز األممارات العربية الالحققت دولة ا"

حيث تجاوزت  من حيث المؤشر،ولى تصدرت دول مجلس التعاون الخليجي المراكز األ
مجموعة  لدىأولى ، محللة أبحاث دينا خريشا نسةاآلأفادت ." % لكل دولة70 النسب

 المرشدين العرب.
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( بإصدار حوالي Arab Advisors Groupقام فريق المحللين في شركة المرشدين العرب )
عن قطاعات االتصاالت واالعالم العربية، يمكن شراء هذه التقارير بطريقة فردية، أو  تقرير 5,121

 ).www.arabadvisors.com(العرب عن طريق االشتراك السنوي مع شركة المرشدين

 

 

شركة عالمية  930 بخدمة 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, Mauritania and Morocco.  

 

For more information, please contact the Arab Advisors Group 

offices. www.arabadvisors.com  
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