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الخلوية  األجهزةعلى  و الغير عربية العربية األلعاب عنتحليل جديد 
 في العالم العربي

سوق ليوفر رؤية شاملة  جديدا   تقريرا   Arab Advisors Group))ن العرب المرشدوشركة  أصدرت
 و ناشريها األلعاب مطوري أهم يسلط الضوء على و ,الخلوية األجهزةعى  و الغير عربية العربية األلعاب
 العالم العربي.في 

 

في  األلعاب ازداد الطلب على الخلوية, األجهزةية المتوفرة عبر مجانال األلعابمع ظهور نموذج 
لعبة عربية و غير عربية على  165كما يغطي التقرير  ،في السنوات السابقة العالم العربي

ثالث منصات رئيسية: اّب ستور  على , متوفرونو عالميين نيقليميإالخلوية لمطورين  األجهزة

(App Store)  و جوجل بالي(Google Play)  و ويندوز فون ستورWindows Phone 

Store).  
 

" صدر لمشتركين خدمة 2015في العالم العربي  الخلوية األجهزةألعاب التقرير الجديد "
يمكن شراء التقرير من مجموعة . 2015 ديسمبرالبحوث اإلستراتيجية لوسائل االعالم في 

 44 يوجد فيه،صفحة 48 فقط. يقدم التقريرر دوال 1,250$المرشدين العرب مقابل 
اإلقليمية والدولية التي  األلعابيقدم التقرير لمحة عن كبرى شركات  .عرض تفصيلي

تستهدف العالم العربي ويسلط الضوء على التطورات الرئيسة في هذا القطاع . هذا ويتطرق 
لهذه وسائل الدفع  وبي في العالم العر الهواتف الخلويةعلى  األلعابفئات التقرير الى 

 في المنطقة . األلعاب
 

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 

المؤتمر  العرب "رسوم حضور مؤتمر مجموعة المرشدين  أو من ضمن .تاريخ شراء التقرير
من شهر  الرابعفي  "لم العربياالثاني لنظم الدفع االلكترونية و الخلوية في الع

عّمان. للمزيد من المعلومات عن هذا المؤتمر  -في فندق الفورسيزنز  2016أبريل من العام 
  ا التالي:يرجى زيارة موقعن
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لعبة,  92المنشورة باللغة العربية  األلعاب, وصل عدد 2015لعام  األولحلول شهر تشرين ب"

لعبة عربية  75متمثلة ب المحللة في التقرير,  األلعابو الذي يمثل الحصة االكبر من مجمل 

عالميين. اما بالنسبة لاللعاب  مطورينلعبة عربية تم نشرها من قبل  17, و من قبلمنشورة 

. إقلميينمطورين لعبة منشورة من قبل  57المنشورة باللغة االنجليزية, فقد وصل عددها 

 11لعبة, متمثلة ب  16جليزية معا المنشورة باللغة العربية و االن األلعابحيث وصل عدد 

عالميين."  مطورينلعب تم نشرها من قبل  5, و إقلميينمطورين  من قبللعبة منشورة 
 ى لدى مجموعة المرشدين العرب.األولمحللة االبحاث  -ذكرت االّنسة نور األسمر 

 

 اباأللعمن مجمل  %19.4 حققت (Arcade)ركاد من فئة األ األلعابنسبة أن " :توأضاف

 (Sport)أما بالنسبة لفئة الرياضة . %16.9بنسبة  (Trivia)تبعتها فئة تريفيا في التقرير. 
 ."األلعابفقد حققت المركز االخير المتمثلة بلعبتين فقط من مجمل 
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 بإصدار حوالي (Arab Advisors Group)قام فريق المحللين في مجموعة المرشدين العرب 

يمكنكم شراء هذه التقارير بطريقة فردية، . االت واالعالم العربيةعن قطاعات االتص تقرير  4300

  (Arab Advisors Group). المرشدين العرب السنوي مع مجموعة اإلشتراكأو عن طريق 

شركة   900بخدمة أكثر من  (Arab Advisors Group)تفخر مجموعة المرشدين العرب 
  موقع التالي على االنترنت:يمكن االطالع عليها بزيارة ال  عالمية وإقليمية

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: Algeria, Bahrain, Egypt, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, 

Mauritania, Morocco, Oman, Palestine, Qatar, Saudi Arabia, Sudan, 

Syria, Tunisia, UAE and Yemen. 

 

For more information, please contact the Arab Advisors Group 

offices. www.arabadvisors.com  
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