
 

FOR IMMEDIATE RELEASE 

 

 7 – صحفــي بيــــان

 2016 أب/أغسطس
و شمال   قناة فضائية مجانية تبث في منطقة الشرق األوسط 854

 2016بنهاية أيار  افريقيا
في أيار/مايو  854ليصل إلى  زيونية الفضائية المجانية  في العالم العربيازداد عدد القنوات التلف

. تبث هذه القنوات على انظمة عربسات، نايل سات، نورسات وياه اليف )يشمل العدد القنوات 2016
(، في حين SDتحت البث التجريبي(. غالبية القنوات المغطاة في هذه الدراسة  تبث بجودة قياسية )

 %.   2.1ى( إل HDقنوات التي تبث بجودة عالية )تصل نسبة ال

   

ال يزال عدد القنوات التلفزيونية المجانية الفضائية التي تستهدف المنطقة العربية مستمرا 

في النمو، حيث ازداد عدد القنوات التلفزيونية الفضائية المجانية والتي تبث بجودة قياسية 

. بينت دراسة حديثة من 2016وأيار/مايو  2004٪ ما بين كانون ثاني/يناير  736بنسبة 

مجموعة المرشدين العرب ان العدد االجمالي للقنوات التلفزيونية الفضائية المجانية التي 

قناة في أيار/مايو  854تبث على انظمة عربسات، نايل سات، نورسات وياه اليف وصل إلى 

)ال يشمل  2016ي أيار/مايو قناة ف 821، في حين بلغ مجموع القنوات العاملة كليا 2016

. كما 2014قناة في أيلول/سبتمبر  762العدد القنوات تحت البث التجريبي( مقارنة ب 
 يشمل هذا التقرير نبذة عن القنوات التي تبث حصريا على قمر اليوتلسات.

 

قنوات " تقريراً بعنوان( Arab Advisors Groupمجموعة المرشدين العرب )أصدرت 

. يمكن 6201/ليويومن  ثالثال في " 2016التلفزيون الفضائية في العالم العربي 

.  يشار الى أن التقرير مكون دوالر 2,000شراء التقرير من مجموعة المرشدين العرب مقابل 

تواجد الخدمة  حليالً شامالً يتناولم التقرير ت. و يقداتفصيلي جدوالا   36و صفحة 114 نم

في كل من الدول المحللة و مزودي هذه الخدمة وعروضهم التجارية و قوائم القنوات التلفازية 
 المجانية والمدفوعة المقدمة ضمن هذه العروض. 

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

 3فيما لو قرر المشتري االشتراك ضمن فترة  (Arab Advisors Group) المرشدين العرب
 أشهر من تاريخ شراء التقرير.

 
 للحصول على جدول محتويات التقرير، يرجى االتصال بمجموعة المرشدين العرب. 
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٪  91.5  –محللة أبحاث أولى في مجموعة المرشدين العرب  – نور األسمر لسيدةا ت وقد علق

٪ من القنوات  2.1( فقط ، و  SDتبث بجودة قياسية ) عاملةمن القنوات الفضائية المجانية ال

ن القنوات الفضائية ٪ م 6.6( فقط ، في حين أن  HDية )عالالفضائية المجانية تبث بجودة 
 .معا بجودة قياسية و جودة عالية المجانية تبث

 

٪ من  35.3 –في شركة المرشدين العرب  ولىأ محللة أبحاث - هبة العطياتاآلنسة  وأفادت
 ،  يليهاطقة األفريقيةقع مقراتها الرئيسية في المنت عاملةقناة فضائية مجانية  821ال  إجمالي

 .٪ على التوالي 19.7 ٪ و 28.4نسبة ب شرق العربي( والGCCمجلس التعاون الخليجي )

 

  4,300 بإصدار  (Arab Advisors Group)قام فريق المحللين في مجموعة المرشدين العرب 

عن قطاعات االتصاالت واالعالم والمالية العربية، يمكن شراء هذه التقارير بطريقة فردية، أو تقرير 
  عن طريق االشتراك السنوي مع مجموعة المرشدين العرب

)www.arabadvisors.com.( 

 

شركة  900 بخدمة أكثر من (Arab Advisors Group)دين العرب تفخر مجموعة المرش

 يمكن االطالع عليها بزيارة الموقع التالي على االنترنت:  عالمية 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 العرب  مجموعة المرشدين   

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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