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أحدثت مجموعة المرشدين العرب المؤشر الرقمي ) (Digital Indexللدول العربية.
ويعتمد المؤشر على أربعة ركائز :الحكومة الذكية ،الجاهزية الرقمية ،الدفع
اإللكتروني و الدفع عبر الهواتف الخليوية ،و االقتصاد والتعليم.
يتضمن التقرير الجديد لمجموعة المرشدين العرب الركائز األساسية للمؤشر الرقمي بين
الدول العربية والنسبة الرقمية لكل ركيزة .كما فصل التقرير المؤشرات الخاصة لكل ركيزة
التي تعكس نسبة التبني الرقمي لكل دولة ومدى المنافسة بين الدول في العالم العربي.
أصدرت مجموعة المرشدين العرب ( (Arab Advisors Groupتقريرا جديدا بعنوان
"المؤشر الرقمي في العالم العربي"  .يمكن شراء التقرير من مجموعة المرشدين
العرب مقابل  3,000دوالر أمريكي فقط ،حيث يحتوي هذا التقرير على  49صفحة و 23
جدول تفصيلي يقدموا تحليال شامال لمقياس شدة التنافس الرقمي في الدول العربية
لعام .2018
يرجى االتصال بمجموعة المرشدين العرب ) (Arab Advisors Groupللحصول على
نسخة من جدول المحتويات.
يذكر أن شراء هذا التقرير سيحسب من ضمن االشتراك السنوي مع مجموعة المرشدين
العرب ) ،(Arab Advisors Groupفيما لو قرر المشتري االشتراك ضمن فترة  3أشهر من
تاريخ شراء التقرير.
عقب السيد حكم كنفاني” أحدثت مجموعة المرشدين العرب المؤشر الرقمي
) (Digital Indexللدول العربية وهو من أهم الركائز لتطوير إقتصادنا العربي وهو أيضا العامل
المحفز لجذب االستثمارات األجنبية المباشرة”.
"حققت دولة االمارات العربية المتحدة المركز األول في المؤشر الرقمي لعام  .2018كما
تصدرت دول مجلس التعاون الخليجي المراكز األولى من حيث المؤشر ،حيث تجاوزت
النسب  %70لكل دولة ".أفادت اآلنسة دينا خريشا ،محللة أبحاث أولى لدى مجموعة
المرشدين العرب.
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) بإصدار حواليArab Advisors Group( قام فريق المحللين في شركة المرشدين العرب
 أو، يمكن شراء هذه التقارير بطريقة فردية، تقرير عن قطاعات االتصاالت واالعالم العربية5,121
.(www.arabadvisors.com)عن طريق االشتراك السنوي مع شركة المرشدين العرب
 شركة عالمية930 ( بخدمة أكثر منArab Advisors Group) تفخر شركة المرشدين العرب
:وإقليمية يمكن االطالع عليها بزيارة الموقع التالي على االنترنت
.http://www.arabadvisors.com/clients/a
-ENDSpecial 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.
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