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الجيل  خدماتتقدم دولة عربية  17اربعون شركة اتصاالت في  ةأربع
 الم العربيفي الع  3G/3.5G/3.75/3.9G الثالث

خدمات الجيل الثالث  (Arab Advisors Group) يستعرض تقرير جديد من مجموعة المرشدين العرب
 17في  قدمالتي تخدمات الجيل الثالث جمالي عدد إان المفصلة بينت الدراسة في العالم العربي. 

أيار بين  ما ل الفترةخال أن أيضا أظهرت الدراسةو .2015 تشرين األولبحلول  خدمات 7دولة عربية بلغ 
زداد عدد المشغلين الذين يوفرون خدمات الجيل الثالث إ 2015 أكتوبر \ تشرين األولو  2014 مايو \

اكثر الخدمات كانت  ن مشغالً.وأربعو ةأربعفي العالم العربي إلى  عددهمربعة مشغلين ليصل أبمقدار 
 videoليها خدمة المكالمات المرئية )( تmobile Internetالمقدمة هي خدمة االنترنت المحمول )

calling( ثم التلفزيون الخليوي )mobile TV.)  

 

دولة عربية.  17توفرت خدمات الجيل الثالث الخليوية في  2015 أكتوبر/تشرين األول بحلول
خدمة المكالمات تتيح شبكات الجيل الثالث خدمات تحتاج الى سرعة عالية للشبكة، مثل 

التلفزيون الخليوي و (mobile Internetخدمة االنترنت المحمول )و (video callingالمرئية )

(mobile TV) و( خدمة البريد المرئيvideo mailو )النغمة المرئية ) خدمةvideo 

ringtone)  الى خدمة مراقبة الفيديوباإلضافة (Video monitoring و خدمة األلعاب )

  (.   Multiplayer gamingالجماعية )
 

كانون /  ينايرتقريراً في  (Arab Advisors Group)درت مجموعة المرشدين العرب صأ

. يمكن شراء هذا التقرير "خدمات الجيل الثالث في العالم العربي" بعنوان 2016 الثاني

فقط ، حيث يحتوي هذا  أمريكي ردوال 2,500من مجموعة المرشدين العرب مقابل 

 . جدول تفصيلي 215 و صفحة 134التقريرعلى 

 
 لجزائرا: هيعربية  دولة ةعشر سبعةخدمات الجيل الثالث المتوفرة في  ويغطي التقرير

األردن والكويت ولبنان وليبيا وموريتانيا والمغرب وعمان العراق والبحرين ومصر وو
 .وتونس واالماراتوقطر والسعودية والسودان وسوريا 

 

باالضافة الى ذلك، فان التقرير يقدم لمحة عن دراية المستخدمين بخدمات الجيل الثالث و 

 Arab Advisorsستبيانات مجموعة المرشدين العرب )إستنادا الى عدد من إستخداماتها إ

Groupواالمارات السعودية ومصر وعماناألردن و ( في كل من. 

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

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

من شهر  الرابعفي  "لم العربياالثاني لنظم الدفع االلكترونية و الخلوية في الع

عّمان. للمزيد من المعلومات عن هذا المؤتمر  -في فندق الفورسيزنز  2016أبريل من العام 

  يرجى زيارة موقعنا التالي:

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

 أبحاث أن "في مجموعة المرشدين العرب  أولى أفادت االنسة هبة العطيات محللة أبحاث

هناك ما مجموعه تسعة خدمات  مجموعة المرشدين العرب تبين أن
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3G/3.5G/3.75G/3.9G 2015 ين األولتشربنهاية شهر  عشرة دولة عربية. بعةفي س ،
 بين جميع من الجيل الثالثخدمات أكبر عدد من تصاالت اإلماراتية، إموبايلي السعودية و قدمت

 6إذ وصل عدد الخدمات الكلي في هذا التقرير.  المشمولة الدول العربية مشغلي الخدمة في

ب طر ق Ooredooو  السعودية STC و تالهم في عدد خدمات الجيل الثالث، 3G/3.5Gخدمات 

 .3G/3.5Gخدمات  5

 
ن وربعأو ةربعاأل في مجموعة المرشدين العرب "انأولى محللة أبحاث  ،مي الزيراالنسة  ضافتأ

 mobileنترنت المحمول )خدمات اإلتقدم خدمات الجيل الثالث التي تقدم  تصاالتإشركة 

Internet)،   تليها( خدمات المكالمات المرئية المحليةvideo calling)، خدمات ثم  ومن

مايو  \أيار بالقول انه خالل الفترة بين  مي الزير(". وعقبت االنسة mobile TVالتلفزيون الخليوي )

 زداد عدد المشغلين الذين يوفرون خدمات الجيل الثالثإ 2015 أكتوبر \ تشرين األولو   2014
 نووأربع عةى األربإل في العالم العربيالكلي لعددهم  ليصلوا بالمجموع مشغلين ةربعأ بمقدار

 .مشغالً 
 

 بإصدار حوالي (Arab Advisors Group)قام فريق المحللين في مجموعة المرشدين العرب 

يمكنكم شراء هذه التقارير بطريقة فردية، . عن قطاعات االتصاالت واالعالم العربية تقرير 4,300

  (Arab Advisors Group). المرشدين العرب أو عن طريق االشتراك السنوي مع مجموعة

 

شركة عالمية   900بخدمة أكثر من  (Arab Advisors Group)تفخر مجموعة المرشدين العرب 
  يمكن االطالع عليها بزيارة الموقع التالي على االنترنت:  وإقليمية

http://www.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  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  
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