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 كانون 28  – صحفــي بيــــان

      2015 يناير /الثاني
المقاييس بحتى عالية الكلفة رسوم الطيف الترددي في األردن 

 األوروبية.
أسعار الطيف  Arab Advisors Group))در عن مجموعة المرشدين العرب تقرير جديد صا يستعرض

الجزائر والبحرين وفرنسا والهند واألردن  :هيالترددي لخدمات الهاتف النقال في تسعة دول 
حيث بينت  .وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة

فة من حيث الرسوم السنوية الستحواذ الطيف الترددي على الدراسة أن األردن هو األعلى تكل
 اتت. و  ميغاهيرتز 2600و  2100و  1800و  900و  800اال وهي: التي حللتها الدراسةالنطاقات 

   فرنسا في المرتبة الثانية و المملكة المتحدة في المرتبة الثالثة.
 

 فع من قبل مشغلي الهاتهي رسوم تدفأسعار الطيف الترددي لخدمات الهاتف النقال 
على احدى النطاقات و استعمال هذا العرض الترددي في  الستحواذ على عرض تردديل

. و بالتالي فإن أسعار الطيف الترددي تعتمد بشكل من خالل تقنيات مختلفةتقديم خدماتهم 
 االت.كبير على الظروف االقتصادية لكل بلد و قيمة الربح الحالي و المتوقع لدى قطاع االتص

 

 كانون الثاني  15تقريراً في (Arab Advisors Group)أصدرت مجموعة المرشدين العرب 
دول العربية  5في  االستحواذ للطيف الترددي الخلوي تحليل رسوم "بعنوان  2015

". يمكن شراء هذا التقرير من  والهندوالمملكة المتحدة وفرنسا وجنوب أفريقيا 

دوالر أمريكي فقط ، حيث يحتوي هذا التقريرعلى  3,000مجموعة المرشدين العرب مقابل 

أسعار الطيف الترددي بين  مقارنةتحليال و  التقرير يوفرجدول تفصيلي.  36 صفحة و 27
نسا والهند واألردن الجزائر والبحرين وفر لخدمات الهاتف النقال في تسعة دول أال و هي:

 .وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة
 

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

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

قمة رسوم حضور مؤتمر مجموعة المرشدين العرب " من ضمنأو  .يرتاريخ شراء التقر
في فندق  2015 األول والثاني من شهر حزيران من العام" في الثانية عشراالندماج 

  . للمزيد من المعلومات عن هذا المؤتمر يرجى زيارة موقعنا التالي:انعم   -الفورسيزنز 

http://www.arabadvisors.com/Convergence/index.htm  
 

مؤتمر نظم الدفع االلكترونية و أو يمكن أن يحسب هذا التقرير من ضمن رسوم حضور "

في اليوم الحادي  العرب الذي تنظمه مجموعة المرشدين "الخلوية في العالم العربي
. للمزيد من انعم   -فندق الفورسيزنز في  2015م والعشرين من شهر نيسان من العا

 المعلومات عن هذا المؤتمر يرجى زيارة موقعنا التالي: 

MPayments/index.html-http://www.arabadvisors.com/E  
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و  900و  800للطيف الترددي على النطاقات التالية:  قامت الدراسة بتحليل رسوم الحيازة"
مت الدراسة بعرض النتائج من خالل )الرسوم او ق .ميغاهيرتز 2600و  2100و  1800

نسمة( و هو مؤشر يحسب تكلفة حيازة ميغاهيرتز واحد لتقديم الخدمات  -السنوية/ميغاعيرتز
لسكان البلد. و استنادا آلخر استحواذ من قبل شركة زين األردن للطيف الترددي و تجديد رخصة 

على تكلفة لالستحواذ على النطقات الخاضعة يه أدأورانج األردن، فإن الدراسة تبين أن األردن ل

 مدير مشاريع لدى مجموعة المرشدون العرب.  –للدراسة." ذكر السيد زيد غيث 
لى أن ن العرب عيالمؤسس و المدير العام لمجموعة المرشد –جواد عباسي  السيدأكد 

ر عالية جدا و ن العرب تعتقد أن تحديد رسوم حيازة الطيف الترددي على أسعا"مجموعة المرشدي
غير منطقية ستضر بالتأكيد بازدهار القطاع و ستؤثر على قدرة االستثمارات في قطاع االتصاالت 

المبالغ الطائلة المدفوعة لقاء االستحواذ على الطيف الترددي كان من الممكن في المستقبل. إن 

الضافة الى أن دفع هذه استغاللها في تطوير الشبكات و البنية التحتية لمشغلي الهاتف النقال با
 المبالغ يقلل من ربحية هذه الشركات و بالتالي يؤثر سلبا على المستهلكين و المستثمرين."

 
مدير مشاريع لدى مجموعة المرشدون العرب أن "الحكومات تستخدم  –و أضاف السيد زيد غيث 

م معادالت في نماذج تسعير مختلفة لحساب أسعار الطيف الترددي. حيث أن بعض الدول تستخد
حين أن بعض الدول األخرى تحدد سعر ثابت للميغاهيرتز الواحد و لكن أغلب الدول تعتمد في 

 تسعيرها على طرح عطائات و تحديد أسعار االحتياطي من الطيف".

 

( بإصدار Arab Advisors Groupقام فريق المحللين في مجموعة المرشدين العرب )
تصاالت واالعالم العربية. يمكنكم شراء هذه التقارير بطريقة إلاعن قطاعات  تقرير  4050 حوالي

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

شركة   715 ( بخدمة أكثر منArab Advisors Groupتفخر مجموعة المرشدين العرب )

 الموقع التالي على االنترنت:يمكن االطالع عليها بزيارة   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  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, 

Mauritania, Saudi Arabia, Yemen, UAE, Kuwait, Qatar, Bahrain, 

Oman, Libya, Tunisia, Algeria, Morocco and Mauritania.  

 

For more information, please contact the Arab Advisors Group 

offices. http://www.arabadvisors.com/  

 

 

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

