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اطلقت مجموعة المرشدين العرب ( (Arab Advisors Groupتقرير جديد يستعرض تطبيقات "إنترنت
األشياء" ( )Internet of Thingsفي الوطن العربي في تشرين األول من عام  .2015حيث بينت
الدراسة ان  22مشغال خلويا في العالم العربي يقدمون خدمات إنترنت األشياء .و وضح التقرير ايضا ان
أكثر الخدمات شيوعا هي خدمة التتبع عن بعد ,و يليها خدمات التواصل قريب المدى و تتبعها خدمات
األمن والمراقبة عن بعد.

تقوم شركات االتصاالت في المنطقة باالستفادة من شبكاتها في تقديم خدمات جديدة
لقطاع األعمال و األفراد من بينها خدمات و تطبيقات "إنترنت األشياء" .حيث أنه بحلول شهر
تشرين األول  ،2015كانت خدمات "إنترنت األشياء" متوفرة في إثنتا عشرة دولة في العالم
العربي .وتشمل هذه الخدمات :خدمات األمن والمراقبة عن بعد ( Surveillance
، )and Securityخدمات التتبع عن بعد ( ،)Trackingخدمات التواصل قريب
المدى ( ،(NFCاضافة الى خدمات الصحة (.)Health
أصدرت مجموعة المرشدين العرب ) (Arab Advisors Groupتقريراً في كانون األول 2015
بعنوان "تطبيقات إنترنت األشياء في الوطن العربي" .يمكن شراء هذا التقرير من
مجموعة المرشدين العرب مقابل  1,500دوالر أمريكي فقط  ،حيث يحتوي هذا التقرير
على  31صفحة و  28جدول تفصيلي .يوفر التقرير مقارنة بين البلدان العربية ونظرة عامة
على تطبيقات إنترنت األشياء وأسعارها ،والعروض المتوفرة في إإثنتا عشرة دولة عربية هي:
البحرين ،مصر ،األردن ،الكويت ،لبنان ،المغرب ،فلسطين ،قطر ،المملكة العربية
السعودية ،سوريا ،تونس و اإلمارات العربية المتحدة.
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
"ركزت الدراسة على ما مجموعه اربع تطبيقات لخدمات إنترنت األشياء .حيث بينت الدراسة
أن مشغلي الخليوي في كل من األردن و الكويت قدموا أكبر عدد من خدمات إنترنت األشياء.
وجاء كل من مصر ,المملكة العربية السعودية ,اضافة الى األمارات العربية المتحدة و لبنان
في المركز الثاني بمجموع ثالث خدمات إنترنت األشياء .في حين حلت سوريا ,قطر و تونس
في المرتبة األخيرة حيث توفر في كل منهما خدمة واحدة فقط" ذكرت اآلنسة نور األسمر -
محللة األبحاث األولى لدى مجموعة المرشدين العرب.
"حققت خدمة التتبع عن بعد المركز األول كأكثر الخدمات شيوعاً ،حيث قدم هذه الخدمة
ثمانية عشر مشغال للشبكات الخليوية ،و تليها خدمة التواصل قريب المدى  ،حيث وفر هذه
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 حيث قدمت, و تاتي خدمة الصحة في المركز األخير من ناحية الشيوع.الخدمة خمسة مشغلون
.من قبل مشغلين إثنين فقط" أضافت اآلنسة نور األسمر محللة أبحاث أولى لدى المجموعة
) بإصدارArab Advisors Group( قام فريق المحللين في مجموعة المرشدين العرب
 يمكنكم شراء هذه التقارير بطريقة. تقرير عن قطاعات اإلتصاالت واالعالم العربية4300 حوالي
Arab Advisors (.  أو عن طريق اإلشتراك السنوي مع مجموعة المرشدين العرب،فردية
)Group
 شركة900 ) بخدمة أكثر منArab Advisors Group( تفخر مجموعة المرشدين العرب
:عالمية وإقليمية يمكن االطالع عليها بزيارة الموقع التالي على اإلنترنت
http://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.
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