
 

FOR IMMEDIATE RELEASE 

 

 16 – صحفــي بيــــان

 2015 حزيران/يونيو
 (IPTVبروتوكول االنترنت )التلفزيون عبر خدمة و صل عدد مزودي 

 2015ر نيسان بنهاية شه في العالم العربي   ةعشر أربعالى 
في تسعة بلدان في  مزودا   ةعشر أربع (IPTV)خدمة التلفزيون عبر االنترنت بلغ عدد مزودي 
دول الخليج كان بها أكبر عدد  كما أظهر التقرير أن .2015بحلول شهر نيسان  العالم العربي

 .في المنطقة (IPTV) التلفزيون عبر االنترنتمن مزودي خدمة 
   

في مراحل نفاذها األولى في معظم  (IPTVلفزيون عبر االنترنت )الت ال تزال خدمة 
 2015  نيسانأسواق العالم العربي،  وال يزال سوقها في طور النمو. فبحلول شهر 

في تسعة دول في منطقة العالم العربي،  IPTVمزودا  لخدمة  ةعشر كان هنالك أربع
، المملكة العربية البحرين ، مصر، األردن، لبنان، المغرب ،عمان، قطرهي 

 .السعودية واإلمارات العربية المتحدة
 

الى ذلك، فان هنالك عدد من شبكات البث الدولية والمحلية التي تقدم اشتراكات  اضافة

( لمشتريكها في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. VOD) خدمة الفيديو حسب الطلب

 .Istikana اضافة الى Starz Play، icflix ومن بينهم:

 

التلفزيون " تقريرا  بعنوان( Arab Advisors Groupمجموعة المرشدين العرب )أصدرت 

. يمكن شراء 5201/أيارن من يالعشر الواحد و في " 2015عبر االنترنت في العالم العربي 

الرجاء االتصال بمجموعة المرشدين . دوالر 1,950مقابل  التقرير من مجموعة المرشدين العرب

( للحصول على جدول محتويات التقرير.  يشار الى أن Arab Advisors Group) العرب

. و يقدم التقرير تحليال  شامال  يتناول  تواجد ا  تفصيلي جدوال   72صفحة و 109 نالتقرير مكون م
ه الخدمة وعروضهم التجارية و قوائم القنوات الخدمة في كل من الدول المحللة و مزودي هذ

  التلفازية المجانية والمدفوعة المقدمة ضمن هذه العروض.
 

( Arab Advisors Groupالرجاء االتصال مع مجموعة المرشدين العرب )
 للحصول على جدول محتويات التقرير.
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رشدين العرب " بحلول شهر في مجموعة الم أولى  أفادت االنسة هبة العطيات محللة أبحاث

في تسعة   (IPTV) عبر االنترنت خدمة التلفزيونمزودا ل ةعشر ربع، كان هناك أ2015نيسان 

ثالثة في أنحاء اذ بلغ عددهم خدمة، ال بلدان عربية. حيث كان للبحرين أكبر عدد من مزودي
المتحدة  في عدد مزودي المملكة. تليها المملكة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية 

 كل من الدولتين".في الخدمة، حيث وصل عدد المزودين الى اثنين 
 

 Broadband)النطاق شار خدمات االنترنت عريض أضافت االنسة هبة العطيات "مع تزايد انت

Internet)  خدمة االقبال علىفي المنطقة العربية، فإن فرصIPTV    تتزايد. كما أن المنافسة
دين في الدول التي يتواجد فيها أكثر من مزود واحد للخدمة تضع مزايا الخدمة وعروضها بين المزو

 في تطور وتزايد مستمر، مما يجعل تجربة مشاهدة التلفزيون أكثر تفاعال ومرونة".

 

بإصدار  (Arab Advisors Group)قام فريق المحللين في مجموعة المرشدين العرب 
االتصاالت واالعالم العربية. يمكنكم شراء هذه التقارير بطريقة  قطاعات نع تقرير   4,125حوالي

   فردية، أو عن طريق االشتراك السنوي مع مجموعة المرشدين العرب

)www.arabadvisors.com.( 
 

شركة  715 بخدمة أكثر من (Arab Advisors Group)تفخر مجموعة المرشدين العرب 

 يمكن االطالع عليها بزيارة 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: 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  
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