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      2016فبراير
 ومشغل في المنطقة: قدم "األشياء إنترنتتطبيقات "نتشار إ

 ةعربي دولة 12 يف "األشياء إنترنتتطبيقات "يوية لهواتف الخلا
 2015 بنهاية شهر تشرين األول

 إنترنتتطبيقات "تقرير جديد يستعرض  Arab Advisors Group))مجموعة المرشدين العرب طلقت ا
حيث بينت . 2015في تشرين األول من عام  في الوطن العربي (Internet of Things) "األشياء

التقرير ايضا ان  وضحو  .األشياء إنترنتخدمات دمون يقخلويا في العالم العربي مشغال  22 الدراسة ان
خدمات التواصل قريب المدى و تتبعها خدمات  , و يليهاالتتبع عن بعد شيوعا هي خدمة اتخدمال أكثر

 .األمن والمراقبة عن بعد
 

باالستفادة من شبكاتها في تقديم خدمات جديدة شركات االتصاالت في المنطقة تقوم 

بحلول شهر  حيث أنه. "األشياء إنترنتو تطبيقات "من بينها خدمات  ألفرادلقطاع األعمال و ا

في العالم  دولة ةعشر إثنتامتوفرة في  "األشياء إنترنت"ت كانت خدما، 2015 تشرين األول

 Surveillance) خدمات األمن والمراقبة عن بعدوتشمل هذه الخدمات: . العربي

and Security) ،عن بعد خدمات التتبع (Tracking) ،التواصل قريب  خدمات

 .(Health) الصحةخدمات  اضافة الى، NFC)) المدى
 

 2015 كانون األولتقريراً في  (Arab Advisors Group)أصدرت مجموعة المرشدين العرب 
". يمكن شراء هذا التقرير من العربي في الوطن األشياء إنترنتتطبيقات "بعنوان 

 أمريكي فقط ، حيث يحتوي هذا التقرير دوالر 1,500مجموعة المرشدين العرب مقابل 

ونظرة عامة  بين البلدان العربية مقارنة التقرير يوفر. جدول تفصيلي 28 و صفحة 31على 
 هي:دولة عربية  ةعشر إإثنتافي  المتوفرة عروضالو ها،وأسعار األشياء إنترنتتطبيقات على 

المملكة العربية ، قطر، فلسطين، المغرب ،لبنان، الكويت، األردن، مصر، البحرين
 .إلمارات العربية المتحدةا و تونس، سوريا، السعودية

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

أشهر من  3رر المشتري االشتراك ضمن فترة ، فيما لو ق(Arab Advisors Group)العرب 
المؤتمر  رسوم حضور مؤتمر مجموعة المرشدين العرب " أو من ضمن .تاريخ شراء التقرير

ر أبريل من شه الرابعفي  "لم العربياالثاني لنظم الدفع االلكترونية و الخلوية في الع

عّمان. للمزيد من المعلومات عن هذا المؤتمر يرجى  -في فندق الفورسيزنز  2016من العام 
  زيارة موقعنا التالي:

index.htmlMPayments/-http://www.arabadvisors.com/E 

 
حيث بينت الدراسة . األشياء إنترنتلخدمات تطبيقات  اربععلى ما مجموعه ت الدراسة ركز"

. األشياء إنترنتقدموا أكبر عدد من خدمات  كل من األردن و الكويتالخليوي في  أن مشغلي
 , المملكة العربية السعودية, اضافة الى األمارات العربية المتحدة و لبنانمصركل من وجاء 

  سوريا, قطر و تونس تحلفي حين . األشياء إنترنتخدمات  ثالث عمجموفي المركز الثاني ب

 - نور األسمر اآلنسةت ذكر" واحدة فقط خدمةكل منهما  حيث توفر فيفي المرتبة األخيرة 
  .المرشدين العرب لدى مجموعة ولىاأل األبحاث ةمحلل

 
م هذه الخدمة ، حيث قدالخدمات شيوعاً  أكثرالمركز األول ك عن بعد التتبع خدمةحققت "

هذه  ، حيث وفر التواصل قريب المدى ةخدم ، و تليهاللشبكات الخليوية مشغال عشر ثمانية
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, حيث قدمت من ناحية الشيوع األخيرفي المركز  الصحة و تاتي خدمة .ونمشغلالخدمة خمسة 
 لدى المجموعة. أولى أبحاث ةمحلل نور األسمر اآلنسة تأضاف "فقط إثنينمن قبل مشغلين 

 

( بإصدار Arab Advisors Groupقام فريق المحللين في مجموعة المرشدين العرب )

تصاالت واالعالم العربية. يمكنكم شراء هذه التقارير بطريقة اإلعن قطاعات  تقرير  4300 حوالي

 Arab Advisors.)السنوي مع مجموعة المرشدين العرب  اإلشتراكفردية، أو عن طريق 

Group) 

 

شركة   900 من أكثر( بخدمة Arab Advisors Groupلمرشدين العرب )تفخر مجموعة ا
 :نترنتيمكن االطالع عليها بزيارة الموقع التالي على اإل  عالمية وإقليمية

http://arabadvisors.com/clients.htm 

 
 

-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 دين العربمجموعة المرش   

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, 

Mauritania, Saudi Arabia, Yemen, UAE, Kuwait, Qatar, Bahrain, 

Oman, Libya, Tunisia, Algeria, Morocco and Mauritania.  

 

For more information, please contact the Arab Advisors Group 

offices. http://www.arabadvisors.com/  
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