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أسعار الخدمات الخليوية في العالم العربي :حققت المغرب أقل
سعر لمعدل االشتراكات الالحقة الدفع بينما حققت كل من تونس
واألرن أقل سعر لمعدل االشتراكات المسبقة الدفع في العالم
العربي.
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حلل تقرير جديد من مجموعة المرشدين العرب أسعار الخدمة الخليوية لـ 42مشغل خليوي في 16
دولة عربية وبين أن معدل أسعار حزم االشتراكات الالحقة الدفع تساوي  47.77دوالر امريكي ،بينما
معدل أسعار حزم االشتراكات المسبقة الدفع تساوي  70.82دوالر أمريكي .سجلت لبنان الحد االعلى
ألسعار االشتراكات المسبقة الدفع و الالحقة الدفع ،أما بالنسبة للسودان و المغرب فقد سجلتا أقل
سعر لحزم الخطوط الالحقة الدفع.

بين تقرير جديد لمجموعة المرشدين العرب أن معدل أسعار االشتراك للخطوط الالحقة الدفع
تساوي  47.77دوالر أمريكي ،و أن أسعار االشتراكات في لبنان ،ليبيا ،اإلمارات ،تونس،
الكويت ،السعودية و عمان أعلى من المعدل ،فيما كانت األسعار في باقي الدول العربية أقل
من المعدل.
أصدرت مجموعة المرشدين العرب ( (Arab Advisors Groupتقريراً جديداً بعنوان "مقارنة
إقليمية ألسعار خدمات الخليوي في العالم العربي" .يمكن شراء التقرير من مجموعة
المرشدين العرب مقابل  1,850نوالر فقط ،حيث يحتوي هذا التقرير على  37صفحة و
 24جدول تفصيلي .يذكر أن التحليل شمل مشغلي الخليوي في الجزائر ،البحرين ،مصر،
العراق ،األردن ،الكويت ،لبنان ،ليبيا  ،المغرب ،عمان ،قطر ،السعودية ،السودان ،سوريا،
تونس ،و اإلمارات .ألغراض المقارنة ،التقرير يركز على معدل أسعار الحزم للهواتف الخلوية
لدى مشغلين الهواتف النقالة في الدول المذكورة .عند حساب معدل أسعار الحزم  ،اعتمدت
المجموعة على الحزم األقل سعرا التي تتطابق مع حزم االستهالك الثالث :االستهالك
الخفيف ،االستهالك المتوسط و االستهالك العالي .لقد تم حساب أسعار هذه الحزم في
أيلول /سبتمبر .2016
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.
أو يمكن االستفادة من شراء التقرير بالحصول على حضور مجاني إلحدى مؤتمرات مجموعة
المرشدين العرب التالية:



قمة الحكومات الذكية في الشرق االوسط وشمال افريقيا الذي تنظمه
مجموعة المرشدين العرب في اليومين الخامس و العشرين و السادس و العشرين
من شهر نيسان من العام 2017 ،ع ّ
مان – األردن.
مؤتمر التحول الرقمي في الشرق االوسط وشمال افريقيا الذي تنظمه
مجموعة المرشدين العرب في اليومين الحادي عشر و الثاني عشر من شهر أيلول
من العام 2017 ،ع ّ
مان – األردن.
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منتدى التمويل في الشرق االوسط وشمال افريقيا الذي تنظمه مجموعة
المرشدين العرب في اليومين السادس عشر و السابع عشر من شهر تشرين األول من
العام 2017،ع ّ
مان – األردن.
ولمزيد من المعلومات عن هذه المؤتمرات يرجى زيارة موقعنا التالي:
http://www.arabadvisors.com/?q=our-events-2

"تسعة من الدول العربية المذكورة في التقرير فرضت الضرائب على خدمات الهاتف المحمول ،و
هي الجزائر ،مصر ،العراق ،األردن ،لبنان ،المغرب ،سوريا ،السودان و تونس .هذه الضرائب قد
تعرف بضريبة المبيعات ،ضريبة اتصاالت ،ضريبة استهالك ،و ضريبة القيمة المضافة .جميع األسعار
في التقرير تشمل جميع الضرائب المفروضة .إ ن حكومة مجلس التعاون الخليجي و ليبيا ال تفرض
ضرائب على المستهلك بينما األردن تفرض أعلى قيمة ضريبية على خدمات الهاتف النقال ،يتبعها
السودان ثم تونس  ".أشارت اآلنسة الرا نصار ،محللة أبحاث في مجموعة المرشدين العرب.
قام فريق المحللين في شركة المرشدين العرب ( )Arab Advisors Groupبإصـدار حـوالي 4,400
تقرير عن قطاعات االتصاالت واالعـالم العربيـة ،يمكـن شـراء هـذه التقـارير بطريقـة فرديـة ،أو عـن
طريق االشتراك السنوي مع شركة المرشدين العرب (. )Arab Advisors Group
تفخر شركة المرشدين العرب ) (Arab Advisors Groupبخدمة أكثر من  900شركة عالمية
وإقليمية.
-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.
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