FOR IMMEDIATE RELEASE

بيــــان صحفــي –  3آذار/
مارس 2016
ثماني عشرة دولة عربية تدير بواباتٍ إلكترونية لحكوماتها

حتى نهاية أيلول  ,2015أنشأت ثماني عشرة دولة عربية مواقعاً إلكترونية لحكوماتها و هي :الجزائر
والبحرين ومصر و العراق واألردن والكويت ولبنان و ليبيا وموريتانيا والمغرب ُ
وعمان وقطر
والسعودية و السودان وسوريا وتونس واإلمارات العربية المتحدة واليمن .في تقرير جديد,
قامت مجموعة المرشدين العرب ) (Arab Advisors Groupبتحليل مواقع الحكومات اإللكترونية و
درجات تقدمها و إرتقائها.
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في تقرير جديد قامت مجموعة المرشدين العرب ) (Arab Advisors Groupبتحليل
مبادرات الحكومات اإللكترونية العربية .يغطي التقرير  19دولة في العالم العربي :الجزائر
والبحرين ومصر والعراق واألردن والكويت ولبنان وليبيا وموريتانيا والمغرب ُ
وعمان
وقطر وفلسطين والسعودية والسودان وسوريا وتونس واإلمارات العربية المتحدة
واليمن .يقتصرتحليل مجموعة المرشدين العرب ) (Arab Advisors Groupعلى الدول
العربية التي تدير مواقعا إلكترونية حكومية .فلسطين ما تزال الدولة الوحيدة في الوطن
العربي دون بوابة إلكترونية.
كما ويتضمن تحليل مجموعة المرشدون العرب ) (Arab Advisors Groupتقييماً لخمسة
وعشرين موقعاً إلكترونياً حكومياً تابع لثماني عشرة دولة عربية وهي :الجزائر والبحرين ومصر
و العراق و األردن والكويت ولبنان و ليبيا و موريتانيا والمغرب ُ
وعمان وقطر والسعودية و
السودان وسوريا وتونس واإلمارات العربية المتحدة (حيث ضمت المواقع اإللكترونية إلمارة أبو
ظبي وعجمان و دبي و الفجيرة و رأس الخيمة و أم القيوين والشارقة كل على حدا) باإلضافة
لليمن.
أصدرت مجموعة المرشدين العرب ( )Arab Advisors Groupتقريراً بعنوان "مبادرات
الحكومة اإللكترونية في الوطن العربي  "2016في العشرين من كانون
الثاني .2016/يمكن شراء التقرير من مجموعة المرشدين العرب مقابل  1,200دوالر.
الرجاء اإلتصال بمجموعة المرشدين العرب ( )Arab Advisors Groupللحصول على جدول
محتويات التقرير .يشار الى أن التقرير مكون من  64صفحة و  29جدول تفصيلي يوضح
ويقارن بين أهم مبادرات الحكومات اإللكترونية في العالم العربي.
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 .أو من ضمن رسوم حضور مؤتمر مجموعة المرشدين العرب " المؤتمر
الثاني لنظم الدفع االلكترونية و الخلوية في العالم العربي" في الرابع من شهر
أبريل من العام  2016في فندق الفورسيزنز  -ع ّ
مان .للمزيد من المعلومات عن هذا المؤتمر
يرجى زيارة موقعنا التالي:
http://www.arabadvisors.com/E-MPayments/index.html
"ما زالت حكومات الدول العربية تتبنى تطبيقات حكومية إلكترونية جديدة في سبيل تيسير
العالقات الحكومية مع المواطنين .فحتى نهاية أيلول  ،2015قامت ثماني عشرة دولة عربية
بإنشاء بوابات حكومية الكترونية جميعها تهدف نحو تيسير إيصال الخدمات الحكومية .بحسب
التحليل المذكور  %75من البوابات الحكومية اإللكترونية تقدم خدمات على الموقع نفسه .أما
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 من مواقع الحكومات اإللكترونية العربية تقدم هذه%54.2  فإن،بالنسبة لخدمات الدفع اإللكتروني
. اآلنسة مي الزير في التقرير،الخدمات" كما أفادت الباحثة والمحللة االولى
4,300 ( بإصدارArab Advisors Group) “ قام فريق المحللين في مجموعة المرشدين العرب
 أو عن طريق، يمكن شراء هذه التقارير بطريقة فردية،تقرير عن قطاعات اإلتصاالت واإل عالم
اإلشتراك السنوي مع مجموعة المرشدين العرب
.(Arab Advisors Group)
 شركة عالمية900 ( بخدمة أكثر منArab Advisors Group) تفخر مجموعة المرشدين العرب
:وإقليمية يمكن اإلطالع عليها بزيارة الموقع التالي على اإلنترنت
http://www.arabadvisors.com/clients.htm
-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.
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: Algeria, Bahrain, Egypt, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya,
Mauritania, Morocco, Oman, Palestine, Qatar, Saudi Arabia, Sudan,
Syria, Tunisia, UAE and Yemen.
For more information, please contact the Arab Advisors Group
offices. www.arabadvisors.com

