FOR IMMEDIATE RELEASE

بيــــان صحفــي –  13نوفمبر\تشرين
الثاني2017
مجموعة المرشدين العرب تقدر تجاوز مشتركي القنوات الفضائية
المدفوعة في العالم العربي ال  10مليون بحلول عام 2021
بحلول أكتوبر  ،2017كان هناك ستة مزودين للقنوات الفضائية المدفوعة في العالم العربي .في تقرير
جديد لها ،قامت مجموعة المرشدين العرب ) (Arab Advisors Groupبتحليل مؤشرات األداء
السابقة والمستقبلية لمزودي القنوات الفضائية المدفوعة في الوطن العربي .يقدم التقرير مقارنة بين
مزودي الخدمة وفقا لعدد من مؤشرات األداء ،والتي تتضمن إيرادات المشغلين ،عدد المشتركين،
باإلضافة إلى معدل العائد الشهري من كل مشترك.

اصدرت مجموعة المرشدين العرب ( )Arab Advisors Groupتقريراً بعنوان "مزودو
القنوات الفضائية المدفوعة في العالم العربي :تنبؤات و تحليل مؤشرات األداء"
في العاشر من اكتوبر  .2017/يمكن شراء التقرير من مجموعة المرشدين العرب مقابل
 2500دوالر .الرجاء االتصال بمجموعة المرشدين العرب ()Arab Advisors Group
للحصول على جدول محتويات التقرير .يشار الى ان التقرير مكون من  36صفحة و 12جدول
تفصيلي يحلل ويقارن بين مزودي الخدمة وفقا لعدد من مؤشرات األداء و القنوات الفضائية
لمزودين التلفزيون المدفوع قي الوطن العربي للسنوات ما بين  2012و .2021
يحلل التقرير أداء مزودي القنوات الفضائية المدفوعة في العالم العربي بحلول أكتوبر ، 2017
حيث يغطي ستة مزودين هم :او اس ان ( ,)OSNبي إن ( ،)beINالمجد ( Al
 ,)Majdماي ايتش دي ( ,)My-HDجوبوكس ( ,)GOBXوسيفي ( .)Seeviiتقدم
مجموعة المرشدين العرب في التقرير مقارنة بين مزودي الخدمة وفقا لعدد من مؤشرات
األداء تتضمن عدد المشتركين ,االيرادات ,ومتوسط اإليرادات الشهرية المتأتية من كل
مستخدم للمزوديين للسنوات ما بين  2012و .2021
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.
"تتوقع مجموعة المرشدين العرب معدل نمو سنوي مركب ( )5%لمستخدمي التلفزيون
الفضائي المدفوع في العالم العربي للسنوات ( ،)2021 – 2017ليصل عدد المشتركين الى
10.165مليون في نهاية الفترة .وتتوقع المجموعة معدل نمو سنوي مركب ( )6%لعوائد
التلفزيون الفضائي المدفوع في العالم العربي للسنوات ( ، )2021 – 2017ليصل الى 3.766
بليون دوالر في نهاية العام  "2021كما افادت الباحثة والمحللة االولى ،االنسة هبة ربضي
في التقرير.
قام فريق المحللين في شركة المرشدين العرب ( )Arab Advisors Groupبإصددار حدوالي
 4,800تقرير عدن قطاعدات االتصداالت واالعدلم العربيدة ،يمكدن شدراء هدذي التقدارير بطريقدة
فرديدة ،أو عدن طريدق االشدتراك السدنوي مدع شدركة المرشددين العدرب ( Arab Advisors
. )Group
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 شركة عالمية900 ( بخدمة أكثر منArab Advisors Group) تفخر شركة المرشدين العرب
:وإقليمية يمكن االطلع عليها بزيارة الموقع التالي على االنترنت
http://www.arabadvisors.com/clients/a
-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

