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 24  – صحفــي بيــــان

      2015 ونيوي /حزيران
 

 في شركات الخلوياالنترنت نمو متسارع في عوائد البيانات و
. ففي عام العربية كذلك ليوي نموا ملحوظ عالميا و في المنطقةالخعبر االنترنت عوائد البيانات وتشهد 
مشغلي شبكات بعض شكلت عائدات االنترنت الخليوي ما يعادل نصف العائدات الخليوية ل 2014

. قامت مجموعة المرشدين العرب بتحليل و دراسة عائدات االنترنت الخليوي في الدول المتقدمة
 .جديد دولة في تقرير ةعشر الخليوي لخمسة عشر مشغال في أربع

 

عائدات  Arab Advisors Group))تقرير جديد صادر عن مجموعة المرشدين العرب  يحلل

 ةعشر في أربع 2014و  2013يوي في عامي االنترنت الخليوي لمشغلي شبكات الخل

األردن و الكويت و نيجيريا و   و غانا و ألمانيا و البرازيل و البحريندولة تشمل: 
دية و جنوب افريقيا و اسبانيا و السودان و سوريا و االمارات و المملكة السعو

العائدات الخليوية عائدات االنترنت الخليوي من مجموع نسبة  أظهرت الدراسة أن .المتحدة
 فيكانت أعلى من تلك لدى المشغلين  مشغلي شبكات الخليوي في الدول المتقدمةلدى 

 الدول النامية.
   

خدام االنترنت من قبل المشتركين شهدت عائدات االنترنت الخليوي زيادة مع ازديات است

شهدت عائدات االنترنت ففي السودان على سبيل المثال،  خاصة في الدول الناميةواضحة 

% 61بنسبة نموا زين السودان سجلت % في حين 102بنسبة  نمواالخليوي لـ"ام تي ان" 

 في عائدات االنترنت الخليوي.
 

 2015 حزيران 11تقريراً في  (Arab Advisors Group)جموعة المرشدين العرب أصدرت م

". يمكن شراء هذا  دولة 14في  ائدات االنترنت الخليويدراسة تحليلية لع "بعنوان 

الر أمريكي فقط ، حيث يحتوي هذا دو 1,750التقرير من مجموعة المرشدين العرب مقابل 

عائدات االنترنت بين  مقارنةتحليال و  التقريريوفرجدول تفصيلي.  26 صفحة و 37التقريرعلى 

األردن و الكويت   و غانا و ألمانيا و البرازيل و البحرين دولة أال و هي: 14الخليوي في 
و سوريا و االمارات و و نيجيريا و السعودية و جنوب افريقيا و اسبانيا و السودان 

 .المملكة 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
  .تاريخ شراء التقرير

 
 بتحليل قامت الدراسةان "المرشدون العرب مدير مشاريع لدى مجموعة  –السيد زيد غيث وافاد 

مع في عائدات االنترنت تبين زيادة مضردة حيث مشغال خليويا  15في  عوائد الشركاتأنماط 
و كنسب من  كقيم مطلقة مستمر في عائدات المكالمات و الرسائل القصيرةانخفاض 

باقات الخليوي التي يقدمها . باالضافة لعرض و تحليل أمثلة على اجمالي عائدات المشغلين
بعض مشغلي شبكات الخليوي و التي تساهم بالتعويض عن الخسائر في قطاع المكالمات 

 و الرسائل القصيرة." 
 

قد ادركوا أهمية عائدات االنترنت الخليوي و  المشغلين في الدول المتقدمة و أضاف غيث "
يم باقات الخليوي التي تتمحور تأثيرها على مجمل عائداتهم لذا فقد قام المشغلين بتقد
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هذه البقات على استهالك االنترنت أكثر من الدقائق و الرسائل القصيرة. تركز حول االنترنت بحيث 
مثل هذه النماذج لدى مشغلي شبكات  بدء تطبيقمجموعة المرشدون العرب وقد الحظت 

جع الملحوظ لعائدات الخليوي في الدول العربية حتى يتمكن المشغلين من التعويض عن الترا
المكالمات و الرسائل القصيرة في ظل التواجد الكثيف للتطبيقات التي توفر الخدمات عبر االنترنت 

(OTT Applications)." 
 

( بإصدار Arab Advisors Groupقام فريق المحللين في مجموعة المرشدين العرب )
ة. يمكنكم شراء هذه التقارير بطريقة تصاالت واالعالم العربياإلعن قطاعات  تقرير 4,200 حوالي

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

شركة   720 ( بخدمة أكثر منArab Advisors Groupتفخر مجموعة المرشدين العرب )
 نت:يمكن االطالع عليها بزيارة الموقع التالي على االنتر  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/

