FOR IMMEDIATE RELEASE

بيــــان صحفــي –  7كانون
الثاني /يناير 2016
خمسة وثالثون كابال ً بحرياً عامال ً من األلياف الضوئية تربط الوطن
العربي في نهاية عام 2016

أطلقت مجموعة المرشدون العرب ) (Arab Advisors Groupتقريراً جديداً يغطي أنظمة الكوابل
البحرية العاملة والمخطط إنشاؤها ذات محطات ربط في الدول العربية .وصل عدد أنظمة الكوابل البحرية
العاملة الى  42نظام بنهاية شهر تشرين الثاني /نوفمبر  2015مقارنة ب  41أنظمة كوابل بحرية
عاملة بنهاية شهر حزيران/يونيو  ،2014كما متوقع ان يصل عدد أنظمة كوابل األلياف الضوئية البحرية
العاملة بنهاية عام  2016الى  53نظام.
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يغطي هذا التقرير  53كابل ً بحرياً عامل ً ومخطط إلنشاؤه في واحد وعشرون بلداً عربياً ،و
يتوقع وصول عددأنظمة الكوابل البحرية العاملة في نهاية عام  2016الى  53نظام مقارنة
بنهاية شهر تشرين الثاني /نوفمبر  2015اذ وصل عدد أنظمة الكوابل البحرية العاملة 42
نظام .هذا التقرير ال يشمل أنظمة الكوابل البحرية ذات محطات الربط في البلد الواحد اضافة
الى أنظمة الكوابل البحرية الخارجة عن الخدمة.
يشمل هذا التقرير أنظمة الكوابل البحرية الرئيسية التي تربط دولتين فأكثر ،وتوفر معلومات
أساسية ألنظمة الكوابل البحرية التي تربط ثلثة دول أو أكثر تتضمن مسافات امتداد الكوابل
البحرية ونقاط الربط البحري في كل بلد وتواريخ اإلنطلق والسعة اإلجمالية ،باإلضافة إلى
الشركات التي تم التعاقد معها لبناء هذه األنظمة والتكلفة اإلجمالية لبعض هذه االنظمة.

Arab Advisors Group
A Member of the Arab Jordan
Investment Bank Group

أصدرت مجموعة المرشدين العرب ) (Arab Advisors Groupتقريراً جديداً بعنوان "أنظمة
الكوابل البحرية في الوطن العربي" .يمكن شراء التقرير من مجموعة المرشدين العرب
مقابل  2,000دوالر فقط حيث يحتوي هذا التقرير على  68صفحة و  41جدوال ً تفصيلياً.
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يشمل هذا التقرير على معلومات حول أنظمة الكوابل البحرية العاملة والمخطط لبنائها،
والتي لديها محطات ربط حالية أو محتملة في العالم العربي .يغطي التقرير واحداً و عشرين
دولة عربية ،هي :الجزائر ،البحرين ،جزر القمر ،جيبوتي ،مصر ،العراق ،األردن،
الكويت ،لبنان ،ليبيا ،موريتانيا ،المغرب،عمان ،قطر ،المملكة العربية السعودية،
الصومال ،سوريا ،السودان ،تونس ،اإلمارات العربية المتحدة ،اليمن.
يذكر أن شراء هذا التقرير سيحسب من ضمن االشتراك السنوي مع مجموعة المرشدين
العرب ) ،(Arab Advisors Groupفيما لو قرر المشتري االشتراك ضمن فترة  3أشهر من
تاريخ شراء التقرير.
وتعليقاً على عدد الكوابل البحرية في الدول العربية ،أفادت اآلنسة دينا خريشا ،محللة أبحاث
لدى مجموعة المرشدين العرب ،أن دولة اإلمارات العربية المتحدة حافظت على مكانتها
كأكثر دولة ترتبط بالعدد األكبر من الكوابل البحرية في العالم العربي حيث بلغ عدد الكوابل
البحرية الواصلة إليها  ،16تليها المملكة العربية السعودية ومصر و سلطنة عمان ،إذ تتصل
كل منهما ب  14كابل ً بحرياً ،بحلول شهر تشرين الثاني /نوفمبر .2015
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( بإصدار حواليArab Advisors Group) قام فريق المحللين في شركة المرشدين العرب
 يمكن شراء هذه،  تقرير عن قطاعات االتصاالت واالعلم والمالية في العالم العربي4,300
 أو عن طريق االشتراك السنوي مع شركة المرشدين العرب،التقارير بطريقة فردية
. (Arab Advisors Group)
 شركة عالمية900 ( بخدمة أكثر منArab Advisors Group) تفخر شركة المرشدين العرب
:وإقليمية يمكن االطلع عليها بزيارة الموقع التالي على االنترنت
http://www.arabadvisors.com/clients.htm
-ENDSpecial 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, 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

