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مارس  – 2014) أغلبية برامج تلفزيون الواقع التي تم بثها خالل 
تم بثها في سنوات  كان قدهي مواسم جديدة لبرامج ناجحة (2015

 سابقة
تلفزيون  برامج( تقريرا جديدا بعنوان "Arab Advisors Groupاصدرت مجموعة المرشدين العرب )

برامج تلفزيون الواقع عشر من  خمسةل  شامال يوفر التقرير تحليالحيث " الواقع في العالم العربي

 برنامجعشر  سبعةاضافة الى ، 2014 في مختارة فضائية عربية مجانية قنوات سبعثها بب قامت التي
مارس  – 2014 ) خالل واثب 17من أصل  امجنبر 13أظهر التقرير ان  .2015 في مبثه ومن المقرر وابث

 .هي مواسم جديدة لبرامج ناجحة تم بثها في سنوات سابقة( 2015

 

قنوات ببث برامج تلفزيون الواقع التقوم  هاتنافسو ات العربيةأعداد الفضائي ارتفاع في ظل
وذلك المتياز برامج تلفزيون الواقع بتشجيع  المشاهدين، لجذب المزيد من  بشكل متزايد

 عبر التصويت والتواصل مع المشتركين. تفاعل المشاهدين

 

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

. يمكن شراء التقرير من 2015 مايو 27في "  في العالم العربي تلفزيون الواقع

صفحة و   38 دوالر فقط. يحتوي هذا التقرير على 1600مقابل  المرشدين العرب مجموعة

م في الموس بثيجا امنعشر بر سبعةشامال ليقدم التقرير تحليال  .دول تفصيليج 20

وتشمل هذه البرامج  قنوات فضائية عربية مجانية. سبعةعلى  (2015مارس  – 2014)

برامج محلية ال تعتمد على اتفاقيات تتطلب الحصول على ترخيص من شركات عالمية و 
شركات التبث بناًء على هذه االتفاقيات. كما يوفر التقرير لمحة عن البرامج المعروضة و  اخرى

باالضافة الى برامج تلفزيون الواقع التي تم بثها على السبع قنوات  .هافي انتاج ةساهمالم
فضائية عربية  يقدم التقرير ايضاً لمحة عن ستة برامج قد تم بثها على قنواتالمختارة, 

 .(2015مارس  – 2014 )خالل  اخرى مجانية
 

ويكشف  2015 بثها خالل لمدروسةالواقع التي تنوي الفضائيات ا تلفزيون يغطي التقرير برامج
أن أغلبية هذه البرامج هي مواسم جديدة لبرامج ناجحة تم بثها في سنوات سابقة. ومن 

  ".نجوم العلوم "  و"Arab Idolمحبوب العرب "  االمثلة على ذلك برنامجي
 

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

أشهر من  3فيما لو قرر المشتري االشتراك ضمن فترة  (Arab Advisors Group) العرب

 .تاريخ شراء التقرير
 

من  برامج تسعةان "في مجموعة المرشدين العرب  أولى، محللة افادت االنسة هبة ربضي

 انسخ توليس ةمبتكر ةمحلي كانوا برامج  (2015مارس  – 2014 ) خالل وابث 17أصل 

 العربية فضائياتال أن" االنسة هبةواضافت  "على اتفاقيات مع شركات عالمية. مرخصة بناءً 
التواصل  مع هذه البرامج عبر مواقع المشاهدين  تفاعلمتزايدا لتماما اهي لتو باتت

  ".االجتماعي
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 بإصدار  (Arab Advisors Group)قام فريق المحللين في مجموعة المرشدين العرب 

قطاعات االتصاالت واالعالم والمالية العربية، يمكن شراء هذه التقارير بطريقة عن تقرير  4,125

 Arab Advisors) فردية، أو عن طريق االشتراك السنوي مع مجموعة المرشدين العرب

Group). 

 

شركة عالمية  715 بخدمة أكثر من (Arab Advisors Group)تفخر مجموعة المرشدين العرب 

 يمكن االطالع عليها بزيارة الموقع التالي على االنترنت:  وإقليمية

http://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, 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  
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