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 2016 األول تشرين
 

قنوات فضائية  10بلغ عدد برامج تلفزيون الواقع التي تم بثها على 

 2016و الربع األول من 2015عام برنامج خالل  34مجانية 
 برامج تلفزيون الواقع في العالم"جديدا بعنوان أصدرت مجموعة المرشدين العرب تقريرا 

، باإلضافة إلى األشهر 2015عام  التي تم بثها خاللبرامج تلفزيون الواقع .حيث يغطي التقرير "العربي
برنامج من برامج تلفزيون الواقع التي تم بثها  34. يحلل التقرير ما مجمله 2016الثالثة األولى من عام 

، قناة بداية 4، ام بي سي 3، ام بي سي 1ام بي سي  :هي على عشر قنوات فضائية مجانية
اضافة الى كل من قناة طيور الجنة ، قناة رؤيا  ام تي فيالفضائية، قناة دبي الفضائية، سما دبي، 

  .الدولية الفضائية وقناة ال بي سي

  

 
تلفزيون قنوات ببث برامج التقوم  ،هاتنافسو العربية ةالفضائي القنوات أعداد ارتفاع في ظل

وذلك المتياز برامج تلفزيون الواقع  لجذب المزيد من المشاهدين،  الواقع بشكل متزايد
، اضافة النخفاض تكلفة عبر التصويت والتواصل مع المشتركين بتشجيع تفاعل المشاهدين

 االنتاج لعدم احتواء هذا النوع من البرامج على ممثلين مرتفعي األجر من الوسط الفني.
 

برامج "تقريراً جديداً بعنوان  (Arab Advisors Group)أصدرت مجموعة المرشدين العرب 

. يمكن شراء التقرير من 2016 أغسطس 23في "  في العالم العربي تلفزيون الواقع

و  صفحة  53 فقط. يحتوي هذا التقرير على دوالر 1600مقابل  المرشدين العرب مجموعة

م في الموس بثيجا امنبر ربعة و ثالثينشامال أليقدم التقرير تحليال  .دول تفصيليج 23

برامج وتشمل هذه البرامج  قنوات فضائية عربية مجانية. عشر على (2016مارس  – 2015)
تبث  عالمية و اخرى محلية ال تعتمد على اتفاقيات تتطلب الحصول على ترخيص من شركات

شركات البناًء على هذه االتفاقيات. كما يوفر التقرير لمحة عن البرامج المعروضة و 

أنماط مشاهدة   ستبيانالالى أهم النتائج الرئيسية باالضافة  .هافي انتاج ةساهمالم

 . 2016المرشدين العرب في مصر في مارس و ابريل لعام مجموعة  أجرته التلفاز، والذي
 

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

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

 
 

% من 49.6ان  " :المرشدين العرب مجموعة لدىعلقت اآلنسة دينا خريشا، محللة أبحاث 
، من متابعي برامج تلفزيون الواقع همباستبيان أنماط مشاهدة التلفاز في مصر المشاركين 

على التصويت لبرامجهم المفضلة عبر الرسائل  ا% من تلك النسبة أقدمو11وان ما يمثل 
 القصيرة و المكالمات الصوتية التفاعلية."

 

هي برامج تم  برنامج التي تم تحليلها 34ال برنامج من اصل  25" :نسة دينااآل كما أضافت
 تراخيص من  بناء على  المتبقية، فقد تم انتاجها لتسعة برامجأما بالنسبة ل.محلياً انتاجها 

من برامج تلفزيون الواقع % 67.6ان  باإلضافة الى ذلك، فقد بين التحليلعالمية. شركات 

 على منصة واحدة او اكثر من منصات التواصل االجتماعي". خاصاً  تملك حساباً 
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 بإصدار  (Arab Advisors Group)قام فريق المحللين في مجموعة المرشدين العرب 

عن قطاعات االتصاالت واالعالم والمالية العربية، يمكن شراء هذه التقارير بطريقة تقرير  4,400

 Arab Advisors)مجموعة المرشدين العربفردية، أو عن طريق االشتراك السنوي مع 

Group). 

 

شركة  900 بخدمة أكثر من (Arab Advisors Group)تفخر مجموعة المرشدين العرب 

 يمكن االطالع عليها بزيارة الموقع التالي على االنترنت:  عالمية وإقليمية

http://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, technology and financial 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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