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المسلسالت الدرامية تتصدر انتاجات المسلسالت التلفزيونية في 

  2015العالم العربي للعام 
دول عربية و يحلل   7شركة انتاج فني في  18يغطي تقرير جديد من مجموعة المرشدين العرب 

 .2015االولى من العام  ستةو االشهر ال 2014مسلسالً تلفزيونيا انتج في العام  79التقرير 

 
بينت دراسة حديثة من مجموعة المرشدين العرب أن إجمالي إنتاج المسلسالت التلفزيونية 

 لستةمسلسالً في  االشهر ا 39و  2014مسلسالً للعام  40شركة انتاج بلغ  18من قبل 

.2015االولى من العام   
 

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

". يمكن شراء التقرير من مجموعة المرشدين 5201االنتاج الفني في العالم العربي 

جدول  28و  صفحة  20 فقط حيث يحتوي هذا التقرير على دوالر 1,850العرب مقابل 

، األردن ،مصردول عربية وهي:  7شركة انتاج فني في  18. ويغطي التقرير تفصيلي
 .االمارات العربية المتحدةو سوريا ، المملكة العربية السعودية، لبنان، الكويت

 
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.

 
أن غالبية  –في مجموعة المرشدين العرب  اولى المحللة –وقد علقت االنسة داليا حداد 

كانت من   2015في االشهر الستة االولى من العام  و 2014المسلسالت المنتجة للعام 

من مجمل  2015للعام  %51و 2014للعام  %50المسلسالت الدرامية حيث بلغت نسبتها 
   .االنتاج

 

واضافت االنسة داليا حداد أنه من بين الشركات المغطاة في التقرير كانت شركات االنتاج 
 .السوريةاالكثر انتاجا تليها الشركات  االمارتية و التلفزيوني المصرية

 

 بإصدار  (Arab Advisors Group) المرشدين العرب مجموعةقام فريق المحللين في 

، يمكن شراء هذه التقارير بطريقة فردية، أو واالعالمعن قطاعات االتصاالت  تقرير 4,200
  المرشدين العرب مجموعةعن طريق االشتراك السنوي مع 

(Arab Advisors Group). 
 

شركة  750 بخدمة أكثر من (Arab Advisors Group)المرشدين العرب  مجموعةتفخر 

  يمكن االطالع عليها بزيارة الموقع التالي على االنترنت:  عالمية وإقليمية

http://www.arabadvisors.com/clients.htm   
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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 دين العرب مجموعة المرش   
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  
 

 

http://www.arabadvisors.com/

