
 

FOR IMMEDIATE RELEASE 

 

 كانون  4– صحفــي بيــــان

  2017 يناير / الثاني
نسبة نمو مقدارها  شهدتفي العالم العربي الخطوط الخليوية 

 2015عام  مقارنة مع 2016 مارس/بنهاية آذار% 0.05
خطا مليون  414.736 عشرة دولة عربية تسعفي  يخليوال ولمشغ خدم، 2016 مارس / آذارنهاية ب

 و .٪0.05مقدارها  نمونسبة ب ،2015في نهاية عام خط  مليون 414.544من  مسجلين بذلك ارتفاعا
في مشغلي الخليوي  أن  Arab Advisors Group قد بين تحليل جديد لمجموعة المرشدين العرب

 من حيث عدد المشتركين في الوطن العربي الخليوي فلهاتل نيأكبر مشغل كانا ،اورنجو  ، فودافونمصر

 .  2016 مارس/  آذار بحلول شهر

 

 طلقأ، 2016تشرين الثاني / نوفمبر و  2015نوفمبر  / تشرين الثانيبين في الفترة ما 

 قد  و .في العالم العربي خدماته MVNOs))يوية شبكات االفتراضية الخلللإضافي  لمشغ

 خط مليون 414.736الى  عربية ةعشرة دول تسعفي  الهاتف الخليويخطوط وصل عدد 

 اورنجحيث احتل مشغلو الخليوي في مصر فودافون و  .2016آذار / مارس  شهربحلول نهاية 

 األولى في العالم العربي من حيث عدد المشتركين.المراكز 
 

 كانونمن  19تقريراً في  (Arab Advisors Group)مجموعة المرشدين العرب  صدرتأ

تحليل مؤشرات األداء الرئيسية لمشغلي الهاتف بعنوان " 2016 ديسمبر/  األول
". يمكن شراء هذا التقرير من مجموعة المرشدين العرب الخليوي في الوطن العربي

جدول   30 صفحة و  49التقريرعلى  يحتوي هذا فقط ، حيث أمريكي دوالر 1,750مقابل 
تفصيلي. ويقدم التقرير تحليال شامال لمؤشرات األداء الرئيسية  لمشغلي الهاتف الخليوي 

 في الوطن العربي.
 

آذار /  شهر  يةالنهو  2015عام ل للمشغلين مؤشرات األداء الرئيسيةلتحاليل  يتضمن التقرير 
الجزائر ،  : هيعربية  دولة عشرة تسعفي  مشغال  48 ويغطي التقريركما . 2016مارس 

المغرب ، موريتانيا ، عمان  ليبيا، ،لعراق ، األردن ، الكويت ، لبنانالبحرين ، مصر ، ا
 ،، فلسطين ، قطر ، المملكة العربية السعودية ، سوريا ، السودان ، تونس

 اليمن.و العربية المتحدة اإلمارات
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 االشتراك السنوي مع مجموعة المرشدين العربمن ضمن يذكر أن شراء هذا التقرير سيحسب 
(Arab Advisors Group) أشهر من تاريخ شراء  3، فيما لو قرر المشتري االشتراك ضمن فترة

  .التقرير
مؤتمرات مجموعة على حضور مجاني إلحدى أو يمكن االستفادة من شراء التقرير بالحصول 

 التالية: المرشدين العرب

  الذي تنظمه  في الشرق االوسط وشمال افريقيا  قمة الحكومات الذكية
مجموعة المرشدين العرب في اليومين الخامس و العشرين و السادس و العشرين من 

 األردن. – عّمان 2017شهر نيسان من العام، 

  الذي تنظمه  في الشرق االوسط وشمال افريقيا  مؤتمر التحول الرقمي
مجموعة المرشدين العرب في اليومين الحادي عشر و الثاني عشر من شهر أيلول من 

 .األردن – عّمان 2017العام، 

 ظمه مجموعة الذي تن منتدى التمويل في الشرق االوسط وشمال افريقيا
المرشدين العرب في اليومين السادس عشر و السابع عشر من شهر تشرين األول من 

 األردن.  – عّمان 2017العام،
 

المؤتمرات يرجى زيارة موقعنا التالي:  هولمزيد من المعلومات عن هذ
2-events-s.com/?q=ourhttp://www.arabadvisor  

  

: " الخدمات الخليوية في مجموعة المرشدين العرب ىلأو ةمحلل ،هبة ربضي األنسة تفادأقد و 
لدى حيث شكلت االشتراكات المدفوعة مسبقا المدفوعة مسبقا تسيطر على األسواق العربية. 

دة ا. و تعزى زي2016شهر آذار / مارس  من الخطوط بنهاية أو أكثر %90ما نسبته مشغال  14
 الى زيادة الطلب على الخطوط المدفوعة مسبقا." بشكل عام ويةيالخطوط الخل

 
وي أكثر نموا من سوق الهاتف الثابت. حيث كان ي" سوق الهاتف الخل:ربضياألنسة  تو علق

% 8.18%، مقارنة بمعدل انتشار مقداره 108.47وي في العالم العربي يمعدل انتشار الهاتف الخل

 ."2015بحلول نهاية عام  اتف الثابتلله
 

( بإصدار Arab Advisors Groupقام فريق المحللين في مجموعة المرشدين العرب )
تصاالت واالعالم العربية. يمكنكم شراء هذه التقارير بطريقة اإلعن قطاعات  تقرير  4,400 حوالي

 (Arab Advisors Groupفردية، أو عن طريق االشتراك السنوي مع مجموعة المرشدين العرب )

شركة   900 ( بخدمة أكثر منArab Advisors Groupتفخر مجموعة المرشدين العرب )
  .عالمية وإقليمية

 

-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  

 

http://arabadvisors.com/?q=strategic-research-services-0
http://www.arabadvisors.com/?q=our-events-2
http://www.arabadvisors.com/?q=our-events-2
http://www.arabadvisors.com/?q=our-events-2
http://www.arabadvisors.com/?q=our-events-2
http://www.arabadvisors.com/?q=our-events-2
http://www.arabadvisors.com/

