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المنزلي في  )الفايبر( األلياف الضوئيةتزايد عدد ُمقدمي ِخدمة 
 منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا

مجموعة المرشدين العرب أبرز المعلومات ذات العالقة بخدمات األلياف تناول تقرير حديث صادر عن 
المنزلي التي يوفرها ُمقدمي ِخدمات االنترنت الرئيسيين، حيث كشف التقرير عن  )الفايبر(الضوئية 
 المنزلي في خمسة عشر دولة عربية. )فايبرال(خدمات األلياف الضوئية  اسعار

  
األلياف الضوئية ِخدمات اسعار سلط التقرير الصادر عن مجموعة المرشدين العرب الضوء على 

المزودة من ُمقدمي ِخدمات االنترنت الرئيسيين في خمسة عشر دولة في المنزلي  )الفايبر(

أبرز سرعات التحميل المعروفة أي منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا، وتم التركيز على 
ميغابت في الثانية( أو السرعة األعلى واألقرب، وذلك بهدف عقد ُمقارنة بين الدول  100الـ ) 

 فيما يخص ُمعدل السرعة  )رسوم التوصيل، ورسوم االشتراك الشهري(.

 

 27في  تقريرا   Arab Advisors Group))أصدرت مجموعة المرشدين العرب 

أسعار األلياف الضوئية إلى المنزل في  "تقريرا  جديدا  بعنوان  ,2018/أيلول سبتمبر

مجموعة المرشدين التقرير من  يمكن شراء “2018العالم العربي: مقارنة إقليمية 

  55و صفحة 33 حيث يحتوي هذا التقرير على ،فقط أمريكي دوالر 2,500مقابل  العرب

األلياف الضوئية إلى  خدماتل والسنوية مقارنة بين الرسوم الشهريةيقدموا  دول تفصيليج
الجزائر والبحرين ومصر ، العراق ، : دولة ورسوم التوصيل في خمسة عشر المنزل

عمان ، فلسطين ، قطر ، المملكة األردن ، الكويت ، لبنان ، ليبيا ، المغرب ، 
وقارن التقرير ُمعدل التكلفة . اإلمارات العربية المتحدة و العربية السعودية ، تونس

في خمسة عشر دولة توفر هذا النوع  المنزلي )الفايبر(األلياف الضوئية االجمالية لخدمات 
المنطقة(، باإلضافة بحسب وقات عن متوسط الكلفة اإلجمالي )من الِخدمة، وذلك وفقا  للفر

بحسب جمالي للفرد الواحد في كل دولة )إلى ُمقارنة تلك الُمعدالت مع الناتج المحلي اال

 الدولة(.
 

للحصول  (Arab Advisors Group)مجموعة المرشدين العرب بيرجى االتصال 
 على نسخة من جدول المحتويات.

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

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

 
 

الشرق في منطقة  المنزلي )الفايبر(األلياف الضوئية وارتفع عدد الدول التي توفر ِخدمات "
األوسط وشمال افريقيا إلى خمسة عشر دولة، وذلك حتى نهاية شهر أيار من العام 

 " ذكرالحالي، حيث بدأت أربعة دول وهي الجزائر و مصر و لبنان وليبيا بتقديم هذه الخدمة.

 لدى مجموعة المرشدين العرب.محلل أبحاث  - ينال الشعبان السيد
 

 
 

 

 

 

Arab Advisors Group  
 
 

Amman 

Tel 962.6.5681608 
 Fax 962.6. 5681530 

PO Box 2374, Amman 11821 
Jordan 

 
For more information 
www.arabadvisors.com 

arabadvisors@arabadvisors.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Media Contact: Muna Atallah 

+962.6.5681608 

muna@arabadvisors.com  

http://www.arabadvisors.com/ftth-rates-arab-world-regional-comparison-2018
http://www.arabadvisors.com/ftth-rates-arab-world-regional-comparison-2018
http://www.arabadvisors.com/ftth-rates-arab-world-regional-comparison-2018
mailto:arabadvisors@arabadvisors.com
mailto:muna@arabadvisors.com


 

بشكل كبير في الدول  المنزلي )الفايبر(األلياف الضوئية وتتباين الضرائب المفروضة على ِخدمات  "
العربية، حيث قامت ثماني حكومات دول عربية بفرض ضرائب على ِخدمات الفايبر المنزلي 

مصر واألردن ولبنان فرضت للُمستخدمين، بينما لم تقم سبعة حكومات بفرض أي ضرائب. 
ضريبة تراوحت  سطين و المملكة العربية السعودية وتونس واإلمارات العربية الُمتحدةوالمغرب وفل

وقطر أية ضرائب على  %، بينما لم تفرض ُكل من الجزائر والبحرين والكويت ُعمان20% إلى 5بين 

 .السيد الشعبان أضاف ."الُمستخدمين
 

( بإصدار حوالي Arab Advisors Groupقام فريق المحللين في شركة المرشدين العرب )
 عن قطاعات االتصاالت واالعالم العربية، يمكن شراء هذه التقارير بطريقة فردية، أو تقرير 5,125

 ).www.arabadvisors.com(العرب عن طريق االشتراك السنوي مع شركة المرشدين

 

 

شركة عالمية  930 بخدمة أكثر من (Arab Advisors Group) تفخر شركة المرشدين العرب

 يمكن االطالع عليها بزيارة الموقع التالي على االنترنت:  وإقليمية

http://www.arabadvisors.com/clients/a. 

 

-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, Mauritania and Morocco.  

 

For more information, please contact the Arab Advisors Group 

offices. www.arabadvisors.com  
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