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 / تموز 3  – صحفــي بيــــان

     2016 يوليو
 امستمر نموا( تشهد (HD تي تستخدم البث عالى الجودةقنوات الال

 في العالم العربي  
العاملة الصناعية األقمار عبر  (HD)الجودة العالية التي تبث ب قنواتالبلغ عدد  2016 أيارمع نهاية شهر 

 .2015 ذارأفي شهر  اةقن 195ب قناة، مقارنة  212في العالم العربي 

 

ما مثلت  2016 يارفي أ القنوات عالية الجودة يظهر تقرير مجموعة المرشدين العرب ان 

التي األقمار الصناعية  سبعة من ية التي تبث عبر% من مجموع القنوات الفضائ18 يقارب

 .العالم العربيتغطي 
 

 2016 يونيو 23 تقريراً في (Arab Advisors Group)أصدرت مجموعة المرشدين العرب 

". يمكن شراء هذا 6120( في العالم العربي HDالقنوات عالية الجودة )بعنوان "

، حيث يحتوي دوالر أمريكي فقط  1,400 التقرير من مجموعة المرشدين العرب مقابل

يقدم التقرير تحليالً شامالً يتناول  تواجد  . ةول تفصيلياجد 9 و صفحة 22 هذا التقريرعلى
كر , باألضافة لذمن األقمار الصناعية المحللة لعلى كالفضائية عالية الجودة  قنواتال

 .(HD)الخصائص لتكنولوجيا ال 
 

 Arabsat, Esh’hailsatاألقمار الصناعية في العالم العربي:من  سبعة يغطي هذا التقرير

Eutelsat, Gulfsat, Nilesat, Noorsat,   وYahlive  كما يشمل عدد قنوات ال(HD) ,  و

ن يوعة المرشدالتي تبث على هذه األقمار. كما يقدم التقرير الصادر عن مجم (UHD)ال 

التي تبث  (HD)وقنوات ال  العرب مقارنة بين هذه األقمار و توقعات لعدد القنوات الفضائية
 على األقمار الصناعية في الوطن العربي.

 

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

أشهر من  3ي اإلشتراك ضمن فترة ، فيما لو قرر المشتر(Arab Advisors Group)العرب 

 تاريخ شراء التقرير.
 

عام  نيسان ٪ في 9بنسبة  زادت (HD)"يظهر تقرير المرشدين العرب ان عدد قنوات ال

الحصة   Arabsatعربسات لكان حيث  . 2015 أذار( في HDمقارنة بعدد قنوات ال) 2016

أفادت اآلنسة نور  كما ". في المركز الثاني Nilesatنايل سات  ( HD)االكبر من قنوات ال

 لدى المجموعة. األولى األسمر، محللة األبحاث
 

 
 

( بإصدار Arab Advisors Groupقام فريق المحللين في مجموعة المرشدين العرب )
تصاالت واالعالم العربية. يمكنكم شراء هذه التقارير اإلعن قطاعات  تقرير  4300 حوالي

 Arabعن طريق االشتراك السنوي مع مجموعة المرشدين العرب ) بطريقة فردية، أو

Advisors Group) 

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

 يمكن االطالع عليها بزيارة الموقع التالي على االنترنت:  عالمية وإقليمية

http://arabadvisors.com/clients.htm 

 

 

 

 

Arab Advisors Group  
A Member of the Arab Jordan 

Investment Bank Group 
 

 

Amman 
Tel 962.6.5828849 

 Fax 962.6.5828809 
PO Box 2374, Amman 11821 

Jordan 
 

For more information 
www.arabadvisors.com 

       arabadvisors@arabadvisors.com 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Media Contact: Bayan Jaghbeer 

+962.6.582 8849 

bayan@arabadvisors.com 
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-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, 

Mauritania, Saudi Arabia, Yemen, UAE, Kuwait, Qatar, Bahrain, 

Oman, Libya, Tunisia, Algeria, Morocco and Mauritania.  

 

For more information, please contact the Arab Advisors Group 

offices. http://www.arabadvisors.com/  
 

 

http://www.arabadvisors.com/

