FOR IMMEDIATE RELEASE

بيــــان صحفــي –  29أوكتوبر 2015
القطاع الخاص المحلي له الحصة االكبر من ايرادات قطاع االتصاالت
الخليوية في فلسطين و سوريا والكويت
حللت مجموعة المرشدين العرب ( (Arab Advisors Groupفي دراسة وافية الحصص النسبية من
االيرادات لمشغلي الخدمة الخليوية في  15دولة عربية .وقد هدف التحليل الى دراسة مستوى
الخصخصة الفعلي و حصص الملكية في كل دولة.
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أصدرت مجموعة المرشدين العرب ) (Arab Advisors Groupتقريراً في الثالث عشر من
آب /أغسطس  2015بعنوان "مستوى الخصخصة في أسواق اإلتصاالت الخليوية
العربية" .يمكن شراء هذا التقرير من مجموعة المرشدين العرب مقابل  2,250دوالر
أمريكي فقط  ،حيث يحتوي هذا التقريرعلى  19صفحة و  16جدول تفصيلي.
ويقدم التقرير تحليال شامال لمستوى الخصخصة وفقا الجمالي ايرادات اربعين مشغال خليويا
في شهر حزيران /يونيو  .2013ويغطي التقرير خمسة عشرة دولة عربية هي  :الجزائر ،
البحرين  ،مصر  ،األردن  ،الكويت  ،لبنان ،المغرب  ،عمان  ،فلسطين  ،قطر ،
المملكة العربية السعودية  ،سوريا  ،السودان  ،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.
و أفادت السيدة هند قويدر ،المحللة في مجموعة المرشدين العرب" :لقد تم حساب حصص
كل من القطاع الخاص و العام و الجهات الحكومية و المستثمرين األجانب من اجمالي
ايرادات القطاع الخليوي عن طريق ضرب نسبة كل مشغل من اجمالي االيرادات بنسبة
ملكية كل من هذه القطاعات األربع .وقد حلت فلسطين وسوريا في المقدمة من حيث حصة
القطاع الخاص المحلي من ايرادات قطاع اإلتصاالت الخليوية بينما حلت اإلمارات العربية
المتحدة في المرتبة االولى في حصة القطاع العام من هذه االيرادات ،تليها المملكة العربية
السعودية .وحظي المستثمرون األجانب على أكبر نسبة من ايرادات قطاع اإلتصاالت في
االردن والسودان والجزائر ومصر".
قام فريق المحللين في شركة المرشدين العرب ( )Arab Advisors Groupبإصـدار حـوالي
 4,300تقرير عن قطاعـات االتصـاالت واالعـالم العربيـة ،يمكـن شـراء هـذه التقـارير بطريقـة
فرديـة ،أو عـن طريـق االشـتراك السـنوي مـع شـركة المرشـدين العـرب ( Arab Advisors
. )Group
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 شرركة عالميرة900 ( بخدمة أكثر منArab Advisors Group) تفخر شركة المرشدين العرب
:وإقليميررررررة يمكــــــن االطــــــالع عليهــــــا بزيــــــارة الموقــــــع التــــــالي علــــــى االنترنــــــت
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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, 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, Morocco and Mauritania.
For more information, please contact the Arab Advisors Group
offices. www.arabadvisors.com

