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حلل تقرير جديد من مجموعة المرشدين العرب أسعار الخدمة الخليوية لـ 48مشغل خليوي في 19
دولة عربية في أيار  .2018سجلت موريتانيا و لبنان الحد االعلى لمعدل أسعار حزم االشتراكات
المسبقة الدفع و الحقة الدفع ،بينما سجلت مصر الحد االدنى لمعدل أسعار حزم االشتراكات الالحقة
الدفع واما االردن فسجلت الحد االدنى لمعدل أسعار حزم االشتراكات مسبقة الدفع.

بين تقرير جديد لمجموعة المرشدين العرب أن معدل أسعار حزم االشتراكات الالحقة الدفع
في تسع عشرة دولة عربية تساوي  86.00دوالر أمريكي .وكان معدل أسعار حزم
االشتراكات المدفوعة مسبقا للدول العربية التسع عشرة هو  104.47دوالرًا أمريكيًا.
قامت مجموعة المرشدين العرب بتحليل معدالت أسعار الخدمات الخلوية لـ  48مشغل
خليوي في الدول العربية التسع عشرة التالية :الجزائر ،البحرين  ،مصر  ،العراق ،
األردن  ،الكويت ،المملكة العربية السعودية ،لبنان ،ليبيا ،موريتانيا ،المغرب،
عمان ،فلسطين ،قطر  ،السودان  ،سوريا ،تونس ،اإلمارات العربية المتحدة ،و
اليمن .ألغراض المقارنة ،يركز التقرير على معدل أسعار الحزم للهواتف الخليوية لدى
مشغلين الهواتف النقالة في الدول المذكورة .عند حساب معدل أسعار الحزم  ،اعتمدت
مجموعة المرشدين العرب على الحزم األقل سعرا التي تتطابق مع حزم االستهالك الثالث:
االستهالك الخفيف ،االستهالك المتوسط و االستهالك العالي .لقد تم حساب أسعار هذه
الحزم في أيار .2018
أصدرت مجموعة المرشدين العرب ( (Arab Advisors Groupتقريراً جديداً بعنوان "مقارنة
إقليمية ألسعار خدمات الخليوي في العالم العربي" .يمكن شراء التقرير من مجموعة
المرشدين العرب مقابل  2,000دوالر أمريكي فقط ،حيث يحتوي هذا التقرير على 35
صفحة و  18جدول تفصيلي يقدموا تحليال ً شامال ً للتعرفة الخليوية للمشغلين الخليوين
في الدول العربية.
يرجى االتصال بمجموعة المرشدين العرب ) (Arab Advisors Groupللحصول على
نسخة من جدول المحتويات.
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.
"احرزت تسع دول عربية معدل أسعار معتدل لحزم االشتراكات الالحقة الدفع حسب وضعية
التسعير النسبي ( ،)relative pricing statusبينما احرزت سبع دول عربية معدل أسعار
معتدل لحزم االشتراكات المدفوعة مسبقا ".أضافت االنسة لما شمايلة  ،محللة أبحاث لدى
مجموعة المرشدين العرب.
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 واحرزت,“فرضت ثمان دول عربية رسوم اشتراك تدفع لمرة واحدة للحزم المدفوعة مسبقا
 بينما. دوالر أمريكي8.42 البحرين أعلى معدل لرسوم االشتراك للحزم المدفوعة مسبقا بقيمة
 اذ بلغ معدل.بلغ عدد الدول التي فرضت رسوم اشتراك للحزم الالحقة الدفع ثالث دول عربية
 أضافت اآلنسة حال." دوالر أمريكي22.14 رسوم اشتراك الخطوط الالحقة الدفع للدول الثالث
. محللة أبحاث لدى مجموعة المرشدين العرب، عصفور
) بإصدار حواليArab Advisors Group( قام فريق المحللين في شركة المرشدين العرب
 أو، يمكن شراء هذه التقارير بطريقة فردية، تقرير عن قطاعات االتصاالت واالعالم العربية4,950
.(www.arabadvisors.com)عن طريق االشتراك السنوي مع شركة المرشدين العرب
 شركة عالمية910 ( بخدمة أكثر منArab Advisors Group) تفخر شركة المرشدين العرب
:وإقليمية يمكن االطالع عليها بزيارة الموقع التالي على االنترنت
.http://www.arabadvisors.com/clients/a
-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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