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 أهمية متنامية عالمياعوائد االنترنت عبر الخليوي: 
 2016. ففي عام العربية كذلك الخليوي نموا ملحوظ عالميا و في المنطقةعبر االنترنت عوائد تشهد 

في الدول  نمشغليالبعض نصف العائدات الخليوية ل أكثر من شكلت عائدات االنترنت الخليوي ما يعادل
 . المتقدمة

 

عائدات االنترنت  بتحليل Arab Advisors Group))مجموعة المرشدين العرب  قامت

دولة تشمل:  ةعشر في أربع 2016و  2015، 2014، 2013في أعوام  للمشغلينالخليوي 
األردن و الكويت و نيجيريا و السعودية و جنوب   و غانا و ألمانيا و البرازيل و البحرين

أظهرت حيث . والواليات المتحدة و االمارات افريقيا و اسبانيا و السودان و سوريا

النامية الدراسة أن نسبة عائدات االنترنت الخليوي من مجموع العائدات الخليوية في الدول 
لنطاق ، التي تبنت تكنولوجيا ا المتقدمةالدول  فيمن تلك لدى المشغلين  أقلكانت 

 في مراحل مبكرة. (Mobile broadbandالخليوي )العريض 
     

 2017 آب 8تقريراً في  (Arab Advisors Group)أصدرت مجموعة المرشدين العرب 

". يمكن شراء هذا  دولة 14دراسة تحليلية لعائدات االنترنت الخليوي في  "بعنوان 

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

بين عائدات  مقارنةتحليال و  التقرير يوفرجدول تفصيلي.  28  صفحة و43 التقريرعلى 

هي: مجموعة زين، مجموعة "ام تي ان"، اتصاالت االنترنت الخليوي لثالث مجموعات 
كما ويعرض التقرير تحليال ألمثلة على  .ومجموعة تيليفونيكا، باإلضافة إلى "دو" اإلماراتية

وتساهم   تتمحور حول االنترنتباقات يقدمها بعض مشغلي شبكات الخليوي والتي 
 بالتعويض عن الخسائر في قطاع المكالمات و الرسائل القصيرة.

 

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

 

مع ازدياد استخدام  ": أشارت اآلنسة الرا نصار، محللة أبحاث في مجموعة المرشدين العرب
وفي ظل التواجد الكثيف للتطبيقات التي توفر الخدمات عبر  قبل المشتركين، االنترنت من

شهدت عائدات االنترنت الخليوي لدى المشغلين زيادة ، (OTT Applications)االنترنت 
 مشغلي شبكات الخليوينسبة عائدات البيانات واالنترنت لدى بينت الدراسة أن و .واضحة

في وقت  الخليوييض رولوجيا النطاق العلك لتبنيها تكنذكانت أعلى في الدول المتقدمة، و
   ."الدول الناميةبمبكر مقارنة 

 
للمشغلين لالستفادة من المعدالت  فرصة كبيرةوجود بنؤمن نحن " :وأضافت اآلنسة الرا نصار

من خالل توفير باقات ترتكز لك ذعلى المدى القصير، وستخدام االنترنت الخليوي المرتفعة ال

االنترنت على عكس الباقات التي ترتكز على خدمتي المكالمات في أسعارها على خدمات 
ج ذأما على المدى البعيد، فسوف يكون على المشغلين تغيير نما والرسائل القصيرة.

 OTT)التطبيقات التي توفر الخدمات عبر االنترنت )تواجد أعمالهم التجارية لتخطي تحديات 

Applications ولالستفادة بشكل أكبر من سوق االتصاالت والتغييرات الحاصلة به" 
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( بإصدار Arab Advisors Groupقام فريق المحللين في مجموعة المرشدين العرب )

تصاالت واالعالم العربية. يمكنكم شراء هذه التقارير بطريقة اإلعن قطاعات  تقرير  4,800حوالي

 (Arab Advisors Groupمع مجموعة المرشدين العرب ) فردية، أو عن طريق االشتراك السنوي

)www.arabadvisors.com(. 

 

شركة   900 ( بخدمة أكثر منArab Advisors Groupتفخر مجموعة المرشدين العرب )
 االنترنت:يمكن االطالع عليها بزيارة الموقع التالي على   عالمية وإقليمية

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

 

 

-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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