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معدل كلفة تيرابايت من البيانات عبر شبكات الجيل الخامس في 
 شهريادوالر  631دول الخليج يبلغ 

وكلف خدمات الجيل الخامس الخلوية في  ألسعارواف فريق مجموعة المرشدين العرب بتحليل  قام
تشمل أسعار الخدمات المسبقة الدفع واالشتراكات الشهرية بأسلوب مقارنة حجم  دول الخليج العربي

 البيانات المتوفرة لكل باقة واشتراك. 
 

تركزت العروض على اشتراكات االنترنت  مع بدء خدمات الجيل الخامس بتغطية محدودة

مع أيار قا لتشمل اشتراكات نقالة وباقات انترنت وخدمات أخرى. حالمنزلية والتي توسعت ال

اكثر من نصف شركات االتصاالت قي دول الخليج قدمت خدمات الجيل الخامس  0202مايو /
   كاشتراك انترنت وأيضا كباقات انترنت مع خدمات صوت وخدمات أخرى.

 

تحليل تقريراً جديداً بعنوان " Arab Advisors Group))أصدرت مجموعة المرشدين العرب 

ومدى مالئمتها  يبالسعار وكلف خدمات الجيل الخامس في دول الخليج العر
األسعار والباقات  جديد لمجموعة المرشدين العربالتقرير الحلل حيث  ".لمستويات الدخل

 . بشكل معمق وواف
 

ن معدل كلفة أن ن التحليل بي  إ"ة مدير مجموعة المرشدين العرب م. هبة الربضي نائبوقالت 

 521جيجا بايت من الجيل الخامس بلغت حوالي  322باقة خدمات الخدمة الخلوية شاملة 

 531معدل كلفة تيرابايت من البيانات عبر شبكات الجيل الخامس فيما بلغ دوالر شهريا 
  ".دوالر شهريا

 
ن تقديم خدمات الجيل الخامس بشكل إلى أالمستشارين  كبيرفايز أبو عوض  أ. م.وأشار 

طبيعيا ومتوقعا بحكم توفر عوامل تطور  جاءبل باقي الدول قتجاري في دول الخليج العربي 
البيئة المالئمة لهذه التقنية في دول الخليج الغنية والتي تمضي قدما في التحول عن 

 ط كمحرك أساسي لالقتصاد. فاالعتماد على الن

 
 

 ( للحصول Arab Advisors Groupبمجموعة المرشدين العرب )يرجى االتصال 
يمكن شراء التقرير من مجموعة المرشدين  على نسخة من جدول المحتويات.

 .أمريكي دوالر 0555العرب مقابل 
 

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

 .(Arab Advisors Groupالعرب )
 

( بإصدار حوالي Arab Advisors Groupفريق المحللين في شركة المرشدين العرب ) قام

عن قطاعات االتصاالت واالعالم العربية، يمكن شراء هذه التقارير بطريقة  تقرير 0,055

 العرب فردية، أو عن طريق االشتراك السنوي مع شركة المرشدين

(ww.arabadvisors.comw). 
 

شركة  540 بخدمة أكثر من (Arab Advisors Group) تفخر شركة المرشدين العرب

 يمكن االطالع عليها بزيارة الموقع التالي على االنترنت:  عالمية وإقليمية

list-https://arabadvisors.com/client.  

 

-END- 
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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, 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, Saudi 

Arabia, Yemen, UAE, Kuwait, Qatar, Bahrain, Oman, Libya, Tunisia, 

Algeria, Mauritania and Morocco.  

 

For more information, please contact the Arab Advisors Group 

offices. www.arabadvisors.com  

 

http://www.arabadvisors.com/

