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  أغسطس24– صحفــي بيــــان

 2015آب \
في الوطن (ADSLاالنترنت عالي السرعة )خدمة اسعار ارخص 
 السودانفي المغرب و أعالها في  العربي

يوفر تحليال ألسعار خدمة  Arab Advisors Group )ن العرب )يالمرشدمجموعةصدر تقرير جديد عن 
عشر دولة عربية ، وتبين من خالله أن السعر األعلى كان  ةفي تسع ADSLاإلنترنت عالي السرعة 

تونس. أما اذا تمت مقارنة األسعار من المغرب و كان في  ىفي حين أن السعر األدن السودان في 
نسبة لمستوى هي األقل بالدول الخليج اسعار الخدمة في فإن  ،حيث مستوى دخل الفرد في كل بلد

 . 2015  أغسطس.وقد اجريت هذه الدراسة على األسعار في شهر الدخل

 

إال أن خدمة االنترنت الثابت بالتقدم في المنطقة بالرغم من أن تقنية األلياف الضوئية آخذة 

التقنية السائدة في العالم العربي  ال تزال(ADSL)باستخدام اسالك النحاسعالي السرعة 

 ةتسعاسعارها في  ومعدالت ADSLالن العرب توفر خدمة  يالمرشد مجموعة.وقد حللت 
الجزائر، البحرين، مصر، العراق، االردن، الكويت، لبنان، ليبيا، : عربية هيعشر دولة 

موريتانيا، المغرب، عمان، فلسطين، قطر، السعودية،  السودان، تونس،سوريا ، 
 االمارات و اليمن.

 

لكل  ميغابت 4اتالسرعذات  ADSLأسعار خطوط البتحليل ن العرب يالمرشدمجموعة قامت

للمقارنة و في الحد األدنى (Mbps 4)ميغابت لكل ثانية 4السرعة .اعتبرت  (Mbps 4) ثانية
في  ميغابت لكل ثانية 4ةالسرعلاألقرب علىت السرعةاألاتخذحالة عدم توفر هذه السرعة 

 4سرعة لالسرعة األقرب األقل  تاتخذفي حالة عدم توفر سرعة أعلى، أما الدراسة. 
 لكل ثانية. ميغابت

 

 145بمقدار  المغربفي كانت قل تكلفة سنوية اجمالية لهذه السرعة أن ابينت الدراسة 

دوالر في  2,652بمقدار  السودانفي حين كانت األعلى في ،دوالر أمريكي
رسوم يميلون الى إلغاء في العادة خدمات اإلنترنت  يدأن مزو كشفتالدراسةو.السنة

 عروض الترويجية.المن  نوعكADSLالتوصيل لخدمة االنترنت عالي السرعة   

 

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

يمكن شراء التقرير من مجموعة "5201دراسة مقارنة –في الدول العربية  ADSLالـ

 41صفحة و 31يحتوي هذا التقرير على دوالر فقط، حيث 1,850العرب مقابل المرشدين 
 جدول تفصيلي.

 

, كما غطى التقرير سرعات  ADSLو قد شمل التقرير دراسة ألسعار خدمة االنترنت الـ
 دولة عربية المذكورة.ة  عشر التحميل في التسع

 

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.

 

 عالي السرعةخدمة االنترنت  سعارفقد تضمنت هذه الدراسة تحليل أ ناحية أخرى،من 

طلقت أوهو ما  ،االجمالي في كل دولةالفرد من الناتج المحلي  نصيبمن كنسبة  ADSLـال
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 مقياس الكلفة النسبية اسم  (Arab Advisors Groupمجموعة المرشدين العرب ) عليه

(ADSL Affordability Measure). 
 

" وى السعر المطلقستباالضافة لمان مستوى الدخل في الدولة هو العامل المحدد الرئيسي  "
في  : " وكاتبة التقريرالمرشدين العربفي مجموعة األولى محللة األبحاث، تاألنسةجود حزينةعلق

اال  ،بالمقاييس االقليمية ةمنخفض أسعار خدمة االنترنت عالي السرعة في اليمن حين أن معدل

 "الدخل . العائالت اليمنية متوسطةأن السعر ما زال باهظا لكثير من 
 

 4200حوالي بإصدار(Arab Advisors Group)قام فريق المحللين في شركة المرشدين العرب
، يمكن شراء هذه التقارير بطريقة في العالم العربي عن قطاعات االتصاالت واالعالم والمالية  تقرير

 .(Arab Advisors Group)فردية، أو عن طريق االشتراك السنوي مع شركة المرشدين العرب
 

 شركة عالمية 750أكثر منبخدمة (Arab Advisors Group)تفخر شركة المرشدين العرب 

: طالع عليها بزيارة الموقع التالي على االنترنتوإقليمية  يمكن اال

http://www.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 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, Mauritania and Morocco.  

 

For more information, please contact the Arab Advisors Group 

offices. www.arabadvisors.com 
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