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يستعرض تقرير جديد صادر عن مجموعة المرشدين العرب ) (Arab Advisors Groupتحليال لخدمات
الجيل الثالث ( )3Gو الجيل الرابع ( )LTEفي العالم العربي .وكشفت األبحاث أنه خالل الفترة ما بين
أكتوبر  2017ونوفمبر  2017ازداد عدد المشغلين الذين يقدمون خدمات الجيل الرابع ( )LTEبشكل
ملحوظ في العالم العربي.

بحلول نهاية نوفمبر  ،2017كانت خدمات الجيل الثالث و الجيل الرابع متوفرة تجاريا في
سبعة عشر دولة عربية ،بما في ذلك جميع دول مجلس التعاون الخليجي ،وهي البحرين
والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة ،باالضافة الى
الجزائر ومصر والعراق واألردن ولبنان وليبيا والمغرب و موريتانيا والسودان وسوريا وتونس.
أصدرت مجموعة المرشدين العرب ) (Arab Advisors Groupتقريراً في كانون األول /
ديسمبر  2017بعنوان "خدمات النطاق العريض في منطقة الشرق األوسط وشمال
أفريقيا" .يمكن شراء هذا التقرير من مجموعة المرشدين العرب مقابل  2,500دوالر
أمريكي فقط  ،حيث يحتوي هذا التقريرعلى  132صفحة و  182جدول تفصيلي .يوفر
التقرير لمحة عامة عن خدمات النطاق العريض الخليوي ،واألسعار والعروض المتوفرة في
الدول العربية السبعة عشر .عالوة على ذلك ،يفصل التقرير الخطط والبيانات الواردة من قبل
كل من المشغلين الخمسة وأربعين من الدول المذكورة ،باالضافة الى أسعار استخدام
البيانات اإلضافية وصالحية الحزم.
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.
أفادت االنسة هبة العطيات ،محللة أبحاث أولى في مجموعة المرشدين العرب" :حقق
النطاق العريض الخليوي مستويات عالية من النجاح في معظم البلدان العربية عند البدء
بتوفيره من قبل مزودي خدمات االتصاالت .وقدمت بلدان منطقة الشرق االوسط وشمال
أفريقيا النطاق العريض تدريجيا؛ وكان بعضهم من أوائل الدول مثل دول مجلس التعاون
الخليجي ،في حين أن دوال أخرى لم تبدأ بعد في تقديم الخدمات .ومن األمثلة على هذه
البلدان في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،اليمن وفلسطين".
كما أضافت االنسة هبة العطيات" :نظرا لسرعات االنترنت المتزايدة التي يوفرها مشغلو
االتصاالت ،فإن استخدام تطبيقات الفيديو حسب الطلب ( )SVoDالقائمة على االشتراك
ينمو بسرعة ،كما أن نوعية هذه التطبيقات آخذة في االزدياد .يعمل مشغلو الهواتف النقالة
بشكل متزايد مع شركاء مثل أيفليكس و ستارزبالي و تيلي و إستيكانة و إيسي فليكس و
شاهد بلس لتوفير هذه الخدمة ،مما يتيح للمشتركين الوصول إلى محتوى الفيديو حسب
الطلب بأسعار تنافسية".
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-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: 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

