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ما في العالم العربي  الفضائي المدفوعتلفزيون ال مزودويبث 
 2015 يلولأة فضائية مع نهاية قنا 280مجموعه 

 عبر االقمابر الصناعيةللتلفزيون  بربعةاأل اظهر تقرير جديد لمجموعة المرشدين العرب أن المزودين
. و كذلك أظهر التقرير أن 2015 أيلول قناة مع نهاية 280ما مجموعه يقدمون المدفوع في المنطقة  

 ( هي الرائدة من حيث عدد القنوات المتاحة.OSNشبكة أوبربت شوتايم )

 

 Satellite مزودين للتلفزيون المدفوع عبر االقمابر الصناعية أبربعةجد في العالم العربي يو

Pay TV وهم: شبكة أوبربت شوتايم ،OSN  و ماي اتش دي الرياضية و المجد بي انو .
قناة. و تقدم كل  21الرياضية اكبر عدد من القنوات الرياضية المدفوعة و عددها  بي انتقدم 

قنوات بتقنية عالية الجودة  اي اتش ديمو الرياضية  بي انو  OSNوتايم من شبكة أوبربت ش

(HD). OSN  قناة 53و  55يقدمون  اي اتش ديمو ( بتقنية عالية الجودةHD)  ،على التوالي

 .(HDقناة بتقنية عالية الجودة ) 20الرياضية  بي ان تقدمحين في 
 

مزودو ( تقريراً جديداً بعنوان "Arab Advisors Groupأصدبرت مجموعة المرشدين العرب )

. 5201 تشرين األول 19" في 1520التلفزيون الفضائي المدفوع في العالم العربي 

فقط. يحتوي هذا  دوالر 1,950يمكن شراء التقرير من مجموعة المرشدين العرب مقابل 

جدول تفصيلي. يقدم التقرير تحليال وافيا لهذا القطاع باالضافة  32صفحة و  91التقرير على 
 .بربعةالى مقابرنة و عرض تفصيلي لكل من المزودين األ

 
يذكر أن شراء هذا التقرير سيحسب من ضمن االشتراك السنوي مع مجموعة المرشدين 

أشهر من  3فترة فيما لو قربر المشتري االشتراك ضمن  (Arab Advisors Group) العرب
 تابريخ شراء التقرير. 

 

 في مجموعة المرشدين العرب "مع نهاية أولى اآلنسة هبة العطيات محللة ابحاث تافاد

قناة حيث تصدبر  280قدم مزودو التلفزيون الفضائي المدفوع  في العالم العربي  2015 أيلول

تبث  تينالمدفوعة و قناقنوات لالفالم  3قناة )شاملة  162بتقديم  OSNالمزودون شبكة 

 21الرياضية  بي ان قدمتكما قناة.  84ماي اتش دي التي قدمت  حسب الطلب( فيما تلتها

بلغ مجموع " وأضافت اآلنسة هبة العطيات " مدفوعة اةقن 13المجد  ، في حين قدمتقناة

 تحقق. في الشهرساعة   201,600 لتلفزيون الفضائي المدفوعن لمزوديلألبربعة وقت البث 

األبربعة على  نمن اجمالي وقت البث للمزودي  %30و   MyHD  57.9%و   OSNكل من

من مجمل وقت البث. بلغت نسبة شبكة المجد   beIN Sports  7.5%التوالي، كما حققت 

 "2015من اجمالي وقت البث في نهاية شهر أيلول لعام   4.6%
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 بإصدابر حوالي (Arab Advisors Group)قام فريق المحللين في مجموعة المرشدين العرب 

يمكنكم شراء هذه التقابرير بطريقة فردية، . عن قطاعات االتصاالت واالعالم العربية تقرير  4,300

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

شركة   900كثر من بخدمة أ (Arab Advisors Group)تفخر مجموعة المرشدين العرب 
  يمكن االطالع عليها بزيابرة الموقع التالي على االنترنت:  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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