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من قنوات التلفزيون الفضائية في العالم العربي تمتلك مواقع  70%

 الكترونية 
 سبعينان حوالي  (Arab Advisors Group)مرشدين العرب بينت دراسة جديدة من مجموعة ال

 . قتاة فضائية في العالم العربي درستها المجموعة تملك موقعا على االنترنت 724%( من 70بالمائة )

   

مع زيادة استخدام خدمة اإلنترنت في العالم العربي ، أنشأت العديد من القنوات الفضائية 

اإلنترنت. وبينت دراسة جديدة من مجموعة المرشدين العرب أن العربية مواقع الكترونية على 
ت مواقع ذات صفات عالية تقدم أواقع الكترونية على االنترنت انشغالبية القنوات التي لها م

 خدمات تفاعلية للمستخدم، وتكمل ما بين محتوى القنوات الفضائية ومواقعها على االنترنت.
 

تحليل  " تقريراً جديداً بعنوان (Arab Advisors Group)أصدرت مجموعة المرشدين العرب 
 "2015مواقع االنترنت للقنوات التلفزيونية الفضائية المجانية في العالم العربي 

 دين العربيمكن شراء التقرير من مجموعة المرش .2015/أيارمن في السابعة والعشرون 

 Arab Advisors) الرجاء االتصال بمجموعة المرشدين العرب .دوالر فقط 1,850مقابل 

Groupصفحة و  63ن ( للحصول على جدول محتويات التقرير.  يشار الى أن التقرير مكون م 

 .قناة فضائية 724ويغطي التقرير  .جدول تفصيلي 26
 

( Arab Advisors Groupالرجاء االتصال مع مجموعة المرشدين العرب )
 للحصول على جدول محتويات التقرير.

 

القنوات الفضائية التي تملك موقعا على االنترنت  أن وافادت السيدة هند قويدر محللة أولى

من القنوات % 24.6 أن تميل الى وجود موقع ذي خدمات متقدمة تفاعلية. واضافت 
 ات وميزات فيها امكانية توليد عوائد للقناة.الفضائية التي تملك موقعا على االنترنت توفر خدم

 

بينما افادت االنسة داليا حداد، محللة أبحاث أولى في مجموعة المرشدين العرب:"إن حوالي 

من القنوات الفضائية تمتلك مواقعا الكترونية الهداف دعائية فقط وليست كمصدر % 42.5

% 23.5لاليرادات. أما بالنسبة للقنوات التي تولد عوائد من خالل مواقعها االلكترونية، فإن 

 منها تمتلك مواقع ذي خدمات متقدمة تفاعلية".
 

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

قطاعات االتصاالت واالعالم العربية. يمكنكم شراء هذه التقارير  نع تقرير   4,200حوالي
   بطريقة فردية، أو عن طريق االشتراك السنوي مع مجموعة المرشدين العرب

)www.arabadvisors.com.( 
 

شركة  720 بخدمة أكثر من (Arab Advisors Group)العرب  تفخر مجموعة المرشدين
 عالمية وإقليمية  يمكن االطالع عليها بزيارة الموقع التالي على االنترنت:

http://www.arabadvisors.com/clients.htm 

 

-END- 
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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  العربمجموعة 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 and technology 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  
 

 
 

http://www.arabadvisors.com/

