FOR IMMEDIATE RELEASE

بيــــان صحفــي –  4اذار\
مارس 2020
خدمات التلفزيون عبر االنترنت ( )IPTVمتوفرة في  7دول خليجية
من أصل  11دولة عربية
أصدرت مجموعة المرشدين العرب ( )Arab Advisors Groupتقرير جديد يحلل خدمة التلفزيون عبر
االنترنت ( )IPTVفي العالم العربي بحلول شهر كانون االول  .2019أظهر تحليل مجموعة المرشدين
العرب أن دول الخليج كان بها أكبر عدد من مزودي خدمة التلفزيون عبر االنترنت ( )IPTVفي المنطقة.
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خلق التقدم التكنولوجي قنوات غير مسبوقة لتقديم المحتوى التلفزيوني .مكّن انتشار
شبكات اإلنترنت واندماج قطاعي االتصاالت واإلعالم من االنتشار الواسع لخدمات البث
الجديدة .شهد قطاع البث نشر العديد من الحلول الرقمية بما في ذلك خدمات التلفزيون عبر
االنترنت ) .(IPTVتعد خدمات التلفزيون عبر االنترنت في مرحلتها األولى من االنتشار في
العالم العربي ،وما زالت تتطور .كما يوجد مشاريع جارية و مخطط لها من قِبل مزودي الخدمة
والحكومات في خمسة بلدان في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وهي الجزائر
والكويت وليبيا وموريتانيا وتونس ،وذلك بهدف رفع كفائة البنية التحتية للدول وتركيب األلياف
الضوئية لتسهيل تقديم الخدمات بما في ذلك خدمة  IPTVفي المستقبل القريب.
اضافة الى ذلك ،فان هنالك عدد من شبكات البث الدولية والمحلية التي تقدم اشتراكات
خدمة الفيديو حسب الطلب ( )SVoDلمشتريكها في منطقة الشرق األوسط وشمال
أفريقيا .ومن بينهم WAVO ،Telly ،Apple TV+ ،Shahid VIP ،StarzPlay ،Netflix :اضافة
الى .Istikana
أصدرت مجموعة المرشدين العرب ( )Arab Advisors Groupتقريراً جديداً بعنوان“التلفزيون
عبر االنترنت في العالم العربي" في  2شباط  .2020يمكن شراء التقرير من مجموعة
المرشدين العرب مقابل  2,000دوالر أمريكي .يحتوي هذا التقرير على  70صفحة و 26
جدول تفصيلي و يقدم التقرير تحليال ً شامال ً يتناول تواجد الخدمة في كل من الدول
المحللة و مزودي هذه الخدمة وعروضهم التجارية و قوائم القنوات التلفازية المجانية
والمدفوعة المقدمة ضمن هذه العروض.
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.
يجيب






تقرير شركة المرشدين العرب على االسئلة التالية:
ما هي الدول العربية التي بدأت بتقديم خدمات التلفزيون عبر االنترنت؟
ما هي المبادرات والخطط المقدمة من قبل الحكومات لتقديم خدمات التلفزيون عبر
االنترنت؟
ما هي خدمات التلفزيون عبر االنترنت المتاحة في العالم العربي؟
ما هي الشركات المعروفة بتقديم خدمات الفيديو حسب الطلب ( )SVoDفي
العالم العربي؟
ما هي شركات االتصاالت التي تقدم خدمات التلفزيون عبر االنترنت في العالم
العربي؟
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 قالت محللة األبحاث لدى مجموعة المرشدين العرب السيدة نور األسمر "لقد كان،من جهتها
 بينما كان لكل من مصر، في كل من البحرين واإلمارات العربية المتحدةIPTV هناك مزودان لخدمة
، واحد فقطIPTV واألردن والمغرب وسلطنة عمان وقطر والمملكة العربية السعودية مزود خدمة
 ويجدر بالذكر انه تركيب البنية التحتية األولية لخدمات التلفزيون عبر.2019 وذلك مع نهاية ديسمبر
 وذلك مثل، والخدمات المحتملة لزيادة االيراداتIPTV االنترنت تسهل تمكين نشر تطبيقات
 وكاميرات المراقبة في، والتعليم عن ُبعد،االتصال الهاتفي المرئي واتصاالت المؤتمرات عبر الفيديو
".المنازل
5,301 ( بإصدار حواليArab Advisors Group) قام فريق المحللين في شركة المرشدين العرب
 أو عن، يمكن شراء هذه التقارير بطريقة فردية،تقرير عن قطاعات االتصاالت واالعالم العربية
طريق االشتراك السنوي مع شركة المرشدين العرب
.)Arab Advisors Group(
 شركة عالمية930 ( بخدمة أكثر منArab Advisors Group) تفخر شركة المرشدين العرب
:وإقليمية يمكن االطالع عليها بزيارة الموقع التالي على االنترنت
http://www.arabadvisors.com/clients.htm
-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.
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

