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حققت كل من المغرب و مصر أقل أسعار لحزم االشتراكات الالحقة
الدفع بينما حققت األرن أقل سعر لحزم االشتراكات السابقة الدفع
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حلل تقري ر جديد من مجموعة المرشدين العرب أسعارالخدمة الخليوية لـ 39مشغل خليوي في 15
دولة عربية وبين أن معدل أسعار حزم االشتراكات الالحقة الدفع تساوي  56.6دوالر امريكي ،بينما
معدل أسعار حزم االشتراكات السابقة الدفع تساوي  65.8دوالر أمريكي .حققت لبنان أعلى سعر
لالشتراكات السابقة و الالحقة الدفع ،في حين حققت مصر و المغرب أقل أسعار لحزم الخطوط الالحقة
الدفع.

بين تقرير جديد صادر عن مجموعة المرشدين العرب أن معدل رسوم االتصال األولية للخطوط
الالحقة الدفع تساوي  26.74دوالر أمريكي .و كشف التقرير ان رسوم االتصال األولية في
لبنان ،االمارات ،الكويت ،تونس ،العراق ،السعودية و األردن أعلى من المعدل ،فيما كانت
األسعار في باقي الدول العربية اقل من المعدل.
أصدرت مجموعة المرشدين العرب ( (Arab Advisors Groupتقريراً جديداً بعنوان "مقارنة
اقليمية ألسعار حزم االشتراكات الخليوية في العالم العربي" .يمكن شراء التقرير
من مجموعة المرشدين العرب مقابل  1,850دوالر فقط ،حيث يحتوي هذا التقرير على 46
صفحة و  25جدول تفصيلي .يذكر ان التحليل شمل مشغلي الخليوي في الجزائر ،البحرين،
مصر ،العراق ،االردن ،الكويت ،لبنان ،ليبيا  ،المغرب ،عمان ،قطر ،السعودية ،سوريا ،تونس ،و
االمارات .ألغراض المقارنة ،فان التقرير يركز على معدل أسعار الحزم للهواتف الخلوية لدى
مشغلين الهواتف النقالة في الدول المذكورة .عند حساب معدل أسعار الحزم  ،اعتمد
التحليل على الحزم االقل سعرا التي تتطابق مع حزم االستهالك الثالث :االستهالك
الخفيف ،االستهالك المتوسط و االستهالك العالي .وقد تم حساب أسعارهذه الحزم في أيار/
مايو .2015
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.
"ثمانية من الدول العربية المذكورة في التقرير تفرض الضرائب على خدمات الهاتف المحمول،
و هي الجزائر ،مصر ،العراق ،االردن ،لبنان ،المغرب ،سوريا ،و تونس .هذه الضرائب قد تعرف
بضريبة المبيعات ،ضريبة االتصاالت ،ضريبة االستهالك ،أ و ضريبة القيمة المضافة .جميع
األسعار في التقرير تشمل جميع الضرائب المفروضة .أن حكومات دول مجلس التعاون
الخليجي و ليبيا ال تفرض ضرائب على المستهلك بينما االردن تفرض اعلى قيمة ضريبية
على خدمات الهاتف النقال ،متبوعة بتونس ثم المغرب ".اشارت االنسة نور االسمر ،محللة
ابحاث في مجموعة المرشدين العرب .
"وصل معدل سعر حزم االشتراكات الالحقة الدفع الى  56.63دوالر امريكي .و كانت أسعار
الحزم الالحقة الدفع في كل من لبنان ،االمارات ،ليبيا ،االردن ،الكويت ،قطر،السعودية و
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 بينما سجلت مصر و المغرب اقل سعر لحزم،عمان اعلى من المعدل للدول الخاضعة للدراسة
 و. دوالر65.76  أما معدل سعر الحزم السابقة الدفع فقد وصل الى.االشتراكات الالحقة الدفع
 و، تونس، السعودية، عمان، المغرب،  ليبيا،كانت أسعار الحزم السابقة الدفع في كل من لبنان
،" افادت االنسة مي الزير. لبنان كانت صاحبة اعلى سعر لهذه الخدمة. االمارات اعلى من المعدل
.محللة ابحاث اولى لدى مجموعة المرشدين العرب
) بإصـدار حـواليArab Advisors Group( قـام فريـق المحللـين فـي شـركة المرشـدين العـرب
 أو، يمكن شراء هذه التقارير بطريقـة فرديـة، تقرير عن قطاعات االتصاالت واالعالم العربية4,200
. )Arab Advisors Group( عن طريق االشتراك السنوي مع شركة المرشدين العرب
 شركة عالمية750 ( بخدمة أكثر منArab Advisors Group) تفخر شركة المرشدين العرب
:وإقليمية يمكن االطالع 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.
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